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Forord.
Det er under Forberedelserne til atter at gaae til
Soes, for at tage min Andeel i den forestaaende Camjlagne, at jeg nedskriver disse Linier, der skulle tjene
til Indledning for det Arbeide, jeg herved forelægger
mine Medborgere.
Jeg tor derfor haabe, at man ili:ke i dem vil
soge en systematisk, videnskabelig Indledning til et
Værk, som, ifolge de forudgangne Forhold, der fremkaldte og ledsagede det Æmne, det skulde behandle,
vel ikke uden Foie turde forventes at blive et i flere
Retninger interessant videnskabeligt Værk, udstyret
med megen Omhyggelighed og en vis -ydre Glands. Men
ligesom under ingen Omstændigheder mine egne Evner
kunde gjore Fyldest ved Losningen af en saadan Opgave, saaledes have heller ikke de Forhold, under
hvilke jeg har maattet arbeide, tilstedet Muligheden
af at tilveiebringe de Midler, som der nodvendigviis
~aatte være bragt i Samklang, for at udarbeide en fuldkommen tilfredsstillendeReisebeskrivelse over Corvet-
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ten Galathea's Jordomscilings-Expedition, deels paa
Grund af disse Midlers effective Adsplittelse, deels
fordi der manglede en dertil passende, med tilborlige •
pecuniaire Midler forsynet Overbestyrelse. At en
saadan ikke er kommen tilveie i et Oieblik, da ganske
andre, langt hoiere Interesser have bortledet Vedkommendes Opmærksomhed og krævet ubetinget Anvendelse af alle inteUectuelle, physiske, moralske og
finantsielle Kræfter, behover neppe nogen videre
Forklaring.
Og derfor er det ikke uden grundet Frygi, at
jeg lader dette forste Bind af min "Beretning om Corvetten Galalhea's Reise omkring Jorden" komme for.
Lyset. Jeg forudse.er nemlig den i flere Henseender
velbegrundede Bemærkning af alle dem, som med saa
megen Iver og Forekommenhed ydede deres Bistand
til Re isens Forberedelse, at jeg heller burde have tilbageholdt det Hele til et roligere Tidspunkt, hvor
man havde været istancl til at samle alle JUaterialier,
og under en dertil specielt udnævnt Redactionscomitee da havde udgivet denne Reiseheskrivelse over
den forste danske Jordomseilings-Expedition i en
passende Form, ledsaget af en videnskabelig Droftelse
af alle dens i forskjellige Retninger indhentede Resultater. En simpel Fremstilling af, hvorledes og under hvilke Forhold dette mit Arheide er blevet til, vil
være den bedste l\'Iaade at imodegaae denne Anke paa.
Ved min Hjemkomst i Efteraaret 1847 yttredo
vor afdode Ifonge det Onske, at Galathea's Reiso med
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alle dens videnskabelige Resultater skulde udgives
for Regjeringens Regning, og at jeg skulde paatage
mig den historiske, nautiske
og geographiskc Deel af
.,. Beskriv,elsen. Jeg forestillede da for Hans Majestæt,
hvorlunde jeg havde Grund til at betvivle, at der vild('
fremkomme noget tilfredsstillende Resultat. Ladende
ubetragtet alle Hensyn til mine egne, mig kun altfor
velbekjendte ringe Evner til nt paatage mig min Andeel af det- forestaaende Arbeide, efterdi jeg paa den
anden Side ligesaafuldt maatte anerkjende, at, saafremt
en Reisebeskrivelse skulde udgives, var jeg den
Nærmeste og vel den Eneste, der burde og kunde
paatage sig den, - tillod jeg mig i Almindelighed
at bemærke, at Galathea's Reise ikke vilde frembyde
noget Synderligt, som kunde gjore Knav paa at have
Nyhedens Interesse for sig. "Tout le monde fait le
tour du monde" siger Arago i sin "voyage pittoresque",
og deri har han Ret - at seile Jorden rund.t nutildag:s er ikke noget mærkeligt i og for sig; folger
man den almindelige Vei, benytter man de Hjælpemidler, som Vorherre har givet os i Monsoner og
Passater, og de Kræfter, som Navigationens Videnskab har stillet til vor Raadighed, saa er Sagen i sig
selv temmelig simpel, det bliver vel en lang men in..genlunde besværlig Reise, der ikke kræver storre
Somandskunst end til at seile hvorsomhelst .ellens, og
jeg kunde fristes til at sige·, at den kræver mindre
end til at seile og holde ud i vore egne velhekjendte
men stedse urolige og farlige Farvande. Om selve
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Seiladsen og hvad der paa den kan hænde, blev derfor lidet eller intet Nyt at fortælle. Geographiske
Opdagelser kan man ikke mere vente at gjore.
Hvad nu de Lande Galathea besogte angaaer, da
ere de velbekjendte paa faa Undtagelser nær. Indien
og China, Malaccastrædet og Java, Sydamerikas Ostog Vestkyst bereises nu med fast samme Leth~d som
forhen Schweitz og Italien. Reisebeskrivelser, baade
videnskabelige og pittoreske, findes i Mængde over
alle disse Lande, og levne saare lidet Nyt at fortælle.
Ere end Sandwichsoerne og Selslrnbsoerne noget
mindre bereiste og navnlig hertillands mindre bekjendte, saa haves dog ogsaa herover saa grundige
Beretninger, at jeg med den. liden Erfaring, som mine
forholdsviis korte Ophold tillode mig at indhente,
neppe tor vove at fortælle noget Nyt eller at udtale
nogen afgjort Mening over disse Lande. l\'len hertil
kommer endnu, at selv paa de Steder, hvor jeg opholdt mig længere, var dette stedse med et eller andet bestemt Oiemed, som krævede den storsto Deel
af min Tid, saa at jeg ikke saae mig istand til at
samle alle de Materialier paa selve Stedet, som alene turde lade mig haabe at besidde en god Grundvold at arbeide paa.
Den eneste Undtagelse heri yar mit Ophold paa
de nicobariske Oer, hvis Undersogelse var et Hovedformaal for Expeditionen. Men Udbyttet heraf,. som
findes i dette forste Bind, er ogsaa det eneste, som
n
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jeg tor haabe vil have nogen sand eller idetmindste
Nyhedens Interesse.
Hvad angik Reisens Udbytte i videnskabelig,
navnlig .i geologisk, zoologisk og botanisk Henseende,
da vidste jeg vel, at der var gjort meget betydelige
Samlinger, og mine medreisende Videnskabsmænds
Dygtighed var Borgen for, at de vilde være istand til
at afvinde disse · Samlinger saare interessante og
lærerige Beskrivelser, men jeg meente ogsaa, at dette
maatte blive Gjenstand for specielle videnskabelige Afhandlinger , som vild·e finde deres rette Plads i dertil
syarende Tidsskrifter. Til at udgjore særskilte Afsnit
i en naturhistorisk Deel af Reisebeskrivelsen vare de
indhentede Erfaringer ikke store nok. Det gik hermed
som med den historiske Afdeling: vi havde været for
meget paa den slngne Landevei, vi vare trængte for
lidet ind i de ukjendte Regioner til at et saadant Udbytte kunde antages at være indhentet.
Der var imidlertid eet Afsnit af de paa denne
Reise samlede Kundskaber, som kunde og burde blive
Gjens~and for Ofl'entliggjorelse, det var om de commercielle Forhold paa de Steder, vi besogte. Her
stode Sagerne i omvendt Forhold. Her var det netop
de meest hesogte og hekjendte Steder af dem vi anloh, der frembod den storste Interesse for den handlende Verden. En commerciel Agent havde været
medgivet Expeditionen, som med utlholdende Flid og
Opmærksomhed havde rogtet sit Kald, og havde indgivet særdeles indholdsrige og interessante Beretnin-
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ger til vedkommende Collegium, affattede i hans Modersmaal, det tyclske Sprog. l\'len det laae ogsaa i
Sagens Natur, at for at disse Erfaringer skulde være
til nogen virkelig Nytte, burde de strax offentliggjores - det vilde kun lidet baade den danske Handelsstand, om disse Beretninger vare hlevne holdle tilbage for at udgjore en Deel af den hele Reisebeskrivelse, eftersom da lettelig de Conjuncturer, hvorpaa
de vare grundede, imidlertid aldeles havde kunnet forandre sig. Jeg maatte derfor antage det rigtigst at
adskille denne Deel af Reisens Udbytte fra den samlede Beskrivelse og andrage paa dens oiehlikkelige
Offentliggjorelse, forbeholdende mig at gjore et saa
stort Uddrag deraf til Reisebeskrivelsens Fuldstændiggjorelse, som jeg maatte skjonne kunde have vedvarende Interesse. Den commercielle Agent reiste
til Altona, hans Hjemstavn, hvor Udgivelsen skulde
paabegyndes. Senere har jeg Intet bort desangaaende.
Alle disse Grunde udviklede jeg for Kongen,
naar denne Videnskabernes ophoiede Beskytter gjentagne Gange herorte denne Sag. - lian onsk:ede
imidlertid, at jeg kun skulde tage fat paa Reisens historiske Beskrivelse, uden at bekymre mig om de
ovrige særskilte Afsnit af det hele Værk, og han
meente, at saasnart de i Reisens Lob i forskjellige
Retninger adspredte Naturforskere vare samlede,
skulde der udnævnes en Redactionscomitee, der
skulde give det Hele sin endelige Form.
l\'Iin Ifonges Onske var for mig en Befaling.

VII
1\'Januscriptet til dette .Bind var omtrent halvfærdigt,
da Christian den Ottende for over et Aar siden stededes til sin sidste Hvile og tog Danmarks Fred med
sig i Graven - den Fred, under hvilken Ifouster og
Videnskaber, Velstand og L"ykke havde blomstret i
saa mange Aar i vort herlige Fædreland.
Saasnart det blev mig muligt, indhentede jeg
den nye Regjerings Bestemmelse, om jeg skulde fortsætte Arbeidet eller ikke; - Svaret var, at man Onskede , at jeg kun skulde ful~fore den historisk-nautiske Beskrivelse af Reisen, og tilsee den illustreret
med nogle Tegninger, udtag·ne af den Mappe, Expeditionens Maler havde sam]et, at man ligeledes onskede, at de videnskabelige Afsnit i Tiden skulde
otfentliggjores af vedkommende Videnskabsmænd, men
at man iovrigt stolede paa, at jeg vilde tage fornodent
Hensyn paa en passende Oconomie ved Udgivelsen.
Nogle Ark bleve trykte, nogle Tegninger bleve
færdige - da udbrod de Begivenheder, som ville
gjore Marts Maaned 1848 til eet af den danske Histories
mindeværdigste Tidspunkter. Jeg blev commanderet
til SO es , og min Pen maatte saaledes hvile, til jeg i
det sildige Efteraar atter kom tilbage til l{jobenhavn.
Men nu vare Forholdene de alleruheldigste for et saadant Værks Udgivelse.
Vi havde Vaabenstilstand,
men alle Udsigter til en ny lfrig. Expeditionens Naturforskere vare adspredte i alle Retninger. Een var
i GrOnland, een var i Holsteen, een var dod. Skjondt
jeg modte den storste Velvillie hos Finantsministe-
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riet, krævede dog Oieblikkets Fordringer, ut en bestemt Sum blev normeret, som i intet Tilfælde vilde
have dækket Omkostningerne ved et saa storartet
. Værks Udgivelse, som det af vor afdode l{onge paatænkte.
Jeg havde derfor kun Valget imellem, enten aldeles at opgive mit Arbeide eller skyndsomt at ))ringe
den Deel deraf, som var afl1ængig af mig, for Lyset.
I det Haah, at den afgangne Sommers Begivenheder
havde vakt en fornyet l{jærlighed hos det danske
Folk for sin Marine, og at derfor en Beskrivelse over,
hvad den i Fredens Aur havde virket for Nationens
Ære i Jordens fjerneste Zoner, maatte i dette Oieblik have Interesse, besluttede jeg mig til det Sidste.
Efterat have forsikkret mig det nye Ministeriums Tilsagn om at blive holdt skadeslos ved pecuniair Understottelse til at dække Udgifterne for Kaart og Tegninger, tog jeg atter fat, lagde sidste Haand paa forslc
Bind og begyndte paa andet. Da indtraadte de noksom bekjendte Forviklinger mellem Bog-trykkerprincipuler og Sættere, som havde, forst en total Standsning, senere megen Langsomhed til Folge i Trykningen. Derfor vil jeg nu blive nodt til at forlade
Kjobenhavn, forinden dette Bind kan blive Offentlighedens Eiendom .
.Med Hensyn paa Udarbeidelsen af denne Reisebeskrivelse, da har det, besjælet som jeg var af hvad
jeg ovenfor har udviklet, været l\faalet for mine Bestræbelser at gjore den ·saa simpel og fordringslos som
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muligt. Jeg· har saa lidet, som gjorligt var, indladt
·mig paa at citere eller gjendrive andre Forfattere.
Jeg har sogt at gjengive, hvad jeg har seet og tænkt
paa .og om de' Steder jeg har besogt. Intet har jeg
frygtet mere, end ved at fOlge andre, navnligfranske
Jordomseileres Exempel, at give min Mening tilkjende
over hine Landes historiske og politiske Forhold.
Jeg har læst saare lidet i denne Retning, som ikke
har forekommet mig at bære Præget af at være Compilationer af hvad Vedkommende have bort fortælle
eller læst, uden at have havt Tid eller Leilighed eller
maaskee Evne til at domme om Paalideligheden af
deres indhentede l{m1dskaber; kun at de have troet
det deres Pligt, efter et meget kort Ophold paa et
Sted, at give deres Mening tilkjende paa flere Sider
af en Bog om et saadant Lands eller en Byes forbigangne eller nærværende Historie, politisli:e Udvikling og Forhold. Det er f01·bausende, hvilke Absurditeter der paa denne l\'Iaade ere befordrede til Trykken, og som ikke bidrage lidet til at forvanske Begreberne om slige fjerntliggende Lande. Det Morsomste er, at det. er hændet en saadan skrivelysten
J ordomseiler, som i sin forste Reiseheskrivelse havde
fortalt haade lost og fast, Alt hvad man havde hund et ham paa iErmet, at blive befalet til at gjOre nok
en Reise af samme Art og da at komme igjen paa
de Steder, hvis Historie og Selskab han paa det
Uharmhjertigste havde sonderlemmet og hudflettet,
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hvor man da naturlig·viis har taget imod ham med de
Foleiser, som hans Skrivemaade havde opvakt.
For nu at undgaae alle disse for en Forfatter
Iigesaa ubehagelige som farlige Skjær, gjorde jeg mig
selv den ufravigelige Regel at holde mig til at give
en "Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden" og Jritet som laae udenfor den, eHer
som ikke stod i Beroring med den. Hertil borte:
1. Beskrivelse over Seiladsen fra det ene Sted til
det andet, med alle tilhorende nautiske og physiske Iagttagelser, som da blev Hovedindholdet
· af Skibets Journaler desangaaende.
2. Beskrivelse over Galathea's Ophold paa de forskjellige Steder den anloh, hvad der blev foretaget paa hvert Sted til Expeditionens videre
Fremme.
8. Beskrivelse over hvad vi selv saae, borte og
oplevede, hvor vi kom hen, og det Indtryk vi
deraf modtog, og de Betragtninger vi lededes til
at anstille.
Hvo som suger mere i denne Bog, end hvad her
er lovet" han lukke den i, - den er ikke skrevet for
ham. Men for dem, der i sin Tid have fulgt Galathea
paa den femtentusind Mile lange Reise, og i Tankerne
have cleelt vore · Besværligheder og Nydelser, vore
Glæder og Savn - for dem har jeg det Haab, at de
ikke aldeles utilfredsstillede skulle gjore Reisen engang· endnu ved at læse denne Beskrivelse. Og for
Videnskabsmanden, der i sit stille Lookammer med
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grandskende Blik undersoger og drotter og med Biens
Flid suger IJonning af selv det mindste Straa, for
ham haaber jeg, at der i denne Beretning dog maa
lindes noget Stof, der vil komme ham til Nytte, ihvorvel som sagt det er paa den alfare Vei at det er
hostet.
'fil Hjælp ved Udarbeidelsen har jeg brugt, foruden Skibets forskjellige Journaler , mine egne Dagboger og Optegnelser, saa og hvad jeg ved mine
Medreisendes Meddelelser har erfaret. Men desforuden har jeg havt Medarheidere, som jeg skylder her
at nævne og at bringe min Tak. ~om Medhjæiper
ved selve Redactionen, har jeg havt en virksom Arbeider i Hr. Rosen, der var anden Læge med Skibet,
og som jeg skylcl_er mange smukke Bidrag og Bemærkninger. Det hele Afsnit om Hinduernes Religion, Sæder
og Skikke er fra hans Pen. Ligeledes har Hr. Pastor
Hansen givet mig flere Oplysninger i ethnographisk Retning, ligesom det er hans Flid, jeg har at takke for den
vedfoiede nicohariske Ordbog. DHrr. Reinhardt, Rinck
og Didrichsen have hver i sit Fag leveret en Omarbeidelse af deres Rapporter over de nicohariske Oer, som
findes ordret aftrykt. Endelig er Hr. Capitainlieutenant
Rothe Forfatter til den geographiske Tabel, ligesom
Kaartene, der findes vedhæftede, ere optagne og udarbeidede af ham. De-smukke lithographerede Tegninger
skyldesExpeditionens talentfulde Genremaler, Hr. Plum.
Og hermed tager jeg Afsked med mit Arheide og
dets Læsere, i det mindste for en Tid. Naar det seer
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LJset, er jeg sands)'nligviis til Soes, og jeg vil saaledes ikke kunne være Vidne til den Modtagelse, der
vil blive det til Deel. Om dette er til mit Held eller
Uheld, maa Tiden vise. Bliver det mit Lod at komme
tilbage fra den forestaaende Campagne, er der Haah
om, at man uafbrudt tor tage fat paa fredelige Sysler,
skal det være min kjæreste Beskjæftigelse at fortsætte
mit paabegyndte Arheide, og skal da snarest muligt
bringe anden Deel af Galatbea's Reise under Pressen.
Kjobenhnvn i Marts 1849.

Steen Bille,

•

I.
Equipering.

Ophold paa Rhcden. - Afreise.
19 lilui til 25 Juni 184:5.

Under Dato 19 Mai 1843 fik jeg .Ordre som Chef af Corvetten Galathea, bestemt paa en Expedition til Ostindien, China
og senere gjennem SydhaveL til Sydamerikas Vest- og OstKyst og derfra hjem - altsna rundt om Jorden. Samme
Dag erholdt folgende Officerer Ordrer som Subalterne :
Capitain-Licutenant As c h I und.
Flensborg.
Premier-Lieutenant Ro t h e.
Second - Lieutenant Bruun.
Hedemann.
Colsma n n.
Roepstorff.
Cadet-Underoffiocer Ravn.
Ro th e.
I Lobet af de folgende Uger '.erholdt endvidere eflerstaaende Herrer Ordre til Skibet.
Hr. Matthies sen som Over-Sltibslæge. ·
R os c n som 2den Læge.
Didrichsen som 3dic Læge.
Blankensteiner som Proviants- Regnskabsforer.
Hans c n som Præst.
Der vil i det Folgcnde blive Lcilighed for mig at omtale disse, ved et saa langt Samliv og Sammenarbeidr, mig
Billes Jordu msd lin g. I.
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san kjære Medarbeideres Dygtighed. Desuden ville Fncta
og de udkomne Rrsullater vidne bedre end alle Ord. Her
være det nok at lilfuie, at man havde viist mig den Opmærksomhed at forelægge mig Lislen paa de commanderede Officerer, forinden Comnrnndoen fandt Sted.
Galathea Iaae ved Elephautcn paa Nyholrn, aldeles aftaklet, med Ballasten lagt. Delle Skib li.il> af Slabelen paa
Gammelholm i 1832. Eller al have været paa Expedilion
i Aarene 1833, 37 og 39, stedse kun paa 3 å 4 Maaneder,
fik det 1843 en slærk Reparation. Foranlediget ved de fra
de seneste Togter indkomne Rapporter, havde man formindsket Reisningen ved at tage af Master, Stænger og Ræer,
for derved at fremvirke storrc Stivhed, ligesom der i samme
Hensigt var lagt en 9 Tommers Straakjol under den.
Galathea var uden Tvivl det hensiglsmæssigsle Skib i
den danske Flaade til en saadan Expcdilion. Den har Storrclse og Udseende af en 36 Kanons Fregal, og kan paa sine
rummelige Dæk logere en saadan Fregats Besætning, circa
300 Mnnd, medens den, paa Grund af sin svage Armering,
kun hehover 200 å 220 Mands Bemanding. lied Hensyn pna, l1vad dengang fra flere Sider blev yttret, at det
havde været onskeligt, om mnn havde taget en af de dengang ganske nye storre Fregatter, Gefion eller Thelis, disse
smukke Sldbe, der vare saa meget rummeligere, og som
ganske andt•~Iedes havde kunnet vise Flaget med Ansland
i Farvande og Havne, hvor det aldrig for havde vci<lt, da
slrnl jeg blot bemærke, at, om man, endog hnvde villet
sætte alle oekonomislrn Hensyn ud af Betragtning, sna var det
uimodsigeligt, iit Galathea, paa Grund af s,.in ringere Dybgnaende, kunde komme ind der, hvor Gefion havde maattet
blive udenfor, saasom i Ganges-Floden op til Calcutta, i
Shanghac- eller rettere Woosung Floden, i Honolulu. Havn
paa Sandvichsoerne, og i la Plata-Flodcn op til Buenos Ayrcs,
endvidere, at alle de Nationer, som hidtil have sendt Expeditioner omkring Jorden, dertil hayc benyttet Skibe, som
i Almindelighed vare mindre, men ingensinde slorre end
Galathea.
1\lrn for at sætte denne Corvet island til at foretage
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en saadan Expedition, var der rigtignok en heel Dee! mere
at gjore, end blot at equipere, armere og proviantere. Den
havde den samme Aptering, som den havde faret med den
sidste Reise, hvilk~n hverken svarede til Nutidens Fordringer, eller til hvad der var absolut nodvendigt paa en saa
lang Reise, i et specielt videnskabeligt (Herned. Den havde
endvidere den hidtil i vor Marine brugte aabne Kule, som
gjorde Batteriet aldeles ubeboeligt som Soveplads for l\Iandskabet. At lukke Kulen, at lægge Side-Rost.v ærkerne op i
ophoiede Lugkprme, for derved at holde Regnvandet fra at
lobe ned paa Batteriet, og at gjore en stor l\længde betydelige Forandringer i Apteringen var alene et ikke ubetydeligt Arbeide. Men hertil 1mm endnu Opfyldelsen af Hs.
Majestæts Befaling, at der skulde indrettes Lukafer til fire,
(senere fem) Naturforslrnre, en Maler og en Tegner, endvidere til en Præst og en Underlæge udenfor BemandingsReg-Iementels Bydende, at der skulde indrettes et Rum, bvor
disse Herrer kunde arbeide, et andet hvor den Præparaleur,
der ogsaa skulde fare med Skibet, skulde kunne arbeide,
og et tredie til Opbevaring af de nodvendige Reqvisiter til dHr. Naturforskeres Samlinger , foruden i Tiden
Lastrum til saadanne Sager, som vare indsamlede og færdige til Afsendelse.
Det vilde være en ligesaa vidtloftig som uinterresant
Detail her at udvikle, hvorledes alt dette ble~ tilveiebragt.
bien jeg anseer det ligefrem som Pligt at omtale, og med
Taknemmelighed at fremhæve, den Velvillie og Redebonhed,
hvormed alle Holmens Autoriteter kom mig imode og hjalp
mig med Raad og Oaad til en hurtig, og efter Omstændighederne ikke uheldig L.osning af det givne Problem. Et
Ruf blev bygget agter paa Skandsen, som, passende udstyret, _!)lev til en Prydelse for Dækket, og var f.il stor Nytte
paa hele Reisen, uden at det i nogen viesentlig Grad generede Manoeuvren. Under Skandsen blev indrettet sex Lukafer til dHr. Naturforskeres Log-is. Vel maatte jeg finde
mig i, at mit Onslrn for, at der ikke boede flere sammen i rt
Lukaf blev uopfyldt, da det store l\Iesse - Personale gjorde
dette umuligt at opnuae, saa at de to Cadet-Underofficere1·,
1•
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de to Underlæger, og Maleren og Tegneren , maatle dele
Lukaf parviis. Af samme Grund maatle l\Jesson udvides el
Bjelkcfag paa Baniernes Bekostning. l\Ion derimod blev det
muligt at spare et Lukaf alene til Chronometrenes, Kaarters,
Bogers og Instrumenters Opbevaring, og at indrette et SygeLukaf forrest paa Banierno, med Luft og Lysning lige ned
fra overste Dæk , og saa stort , at sex l\land magrlig
kunde have Koioplads , og i delte Lukaf blev Apolhoket
indrollet *). Det ovenfor omtalte Lukaf til Chronometrones
og Kaarters Opbevaring, er en Jnslallation, som ikke alene
var os til stor Nytte, men som jog troer at burde anbefale
til Indfiirelse ombord i ethvert Skib af nogenlunde Storrelse. Det synes ikke ubilligt at saa vigtige, til Skibets
Naviguoring uundværlige Ting, erholde deres faste Plads
anviste ligesaa fuldt som enhver anden Gjonstand. Vel
kunne Kaarternc fare paa ethvert tort Sted i Skibet, men
Chronometerno li.ir ikke haves paa Balterio eller Dæk; do
cre ikke forsvarligt opbevarede i saadanne Kasser, som man
hidtil ·har ladet sig noio med, og de fortjene nok et Lukaf for dom selv for don Nyllo de virke.
· I samme Lulrnf blev der herombord indretlet et Bibliolhek, som blev rigt udstyret. Hans Majestæt J(ongen
tillod ikke alene , at <ler blev os medgivet hvilke Boger vi
maatte finske fra det store kongelige Bibliolhel{, men han
tillod os samme Frihed med Hensyn til hans eget Haandbibliothek. Admiralitetet tillod ligeledes , al der fra SoOfficcer - Ilibliotheket paa Gammelholm slrnloo medgives os
hvilke Boger vi onskede. Ogsaa fra Soknart-Archivet fik vi
adskillige Værker, saasom Reisebeskrivolser af tidligere
Jordomseilere etc. Endelig havde H. l\'1. Dronningen ladet mig
tilstille en Deel Andagtsbogcr, som snare ofte have tjent
*) El'faring har paa denne Reise til Overlliidighed godtgjort mig, deels
at det er uhensigtsmæssigt lit hnve et fast Syge-Lukuf'p11u dette Sted,
deels, at man i det hele skal opgive clen Tanke, aL have nogetsomhclst fust Syge-Lukaf paa mindre Skibe end Linicskihc, mrn skul plnecrc sine Syge hvorsomhelst i Skibrt efter Clinlntets og livrigo Omsllendigheclers Bydende.
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mine Folk, men især rle Syge til Opbyggelse. Foies hrrLil nogle enkelte Værker, som jeg for Skibrls Regning til!{jobte, samt alle de Boger, vi selv medtoge, iberegnet dHr.
Nalurforskeres egne videnskabelige Værker, saa vil det
blive klart, hvilken i Sandhed udmærket god BogsamUng, der
havdes ombord, og som for storste Dee! opbevaredes i dette
Lukaf, med fuld Sikkerhed mod den Odelæggelse, der ellers
næsten altid er Bogers uundgaaelige Lod paa lange Soreiser.
Hvad Skibets Armering angik, da antog jeg, at der
, paa deUe Togt fornemmelig maatte tages Hensyn paa Haandvaabnenes Brug. Foruden at vi gik ud i den dybeste Fred
og med alle Udsigter til at beholde den, saa at vi allerhoist vilde komme til at bruge vore Kanoner mod Pirater,
saa var deUe, allerede for sin Storrelse svagt armerede
Skib, gjort endnu svagere ved, at fem Kanoner paa hver
Side paa Batteriet vare indesluttede i Kahyt og Lukafer, og
disse Lukafer givne en saadan Bestemmelse, at jeg paa ingen Maade blot for ()velse kund_.!3 tage dem ned, saaledes som
•ellers meer eller mindre finder Sted ombord i en Orlogsmand.
Derimod antog jeg, at det ikke var usandsynligt, at jeg
kunde faue alvorligt Brug for armerede Fartoier og bevæbnet Mandskab i Land , og lod mig derfor denne Deel af
Skibets Armering være specirlt magtpauliggende. Jeg begjærede saaledes og erholdt en 12pd. Karonude til Travalliesluppen, en Espingol mere end Reglementet byder, og
endelig et af de Rasmusscnske Geværer, som i længere Tid
med Held have været provede ved So-Etatens Toihus.
Expeditionens Hensigt udkrævede, at Corvetten burde
afgaae fra Kjobenhavn saa snart som, muligt. Det blev
derfor nodvendigt at drive Equiperingen med Kraft, pau
samme Tid som alle de ovenfor paapegede Arbeider foretoges.
Et nyt overste Dæk var kort i Forveien bleven lagt. Netop
klar fra Kalfaetring uden- og indenbords, blev Skibet taget under Equipering, som dreves med 150 Mund af dets
egne Folk. Samtidig hermed arbeidede der ombord Tommermænd, Smede, Snedkere, Malere, Glarmestere, Plattenslagere, Bolteslagere og ~I etalarbeidere. Da denne J.:;xped ition ikke havde været forudseet, var dette samtidige At-
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beide af saa heterogene Haandtrringer her ombord, ifolge
de her hos os engang bestaaende Forhold, en Nodvendighed. Men det er iovrig t aldeles ikke andet, end hvad der
skeer hvert Aar, hvergang et Skib equiperes, hvad enten
Expeditionen har været forudsect . eller ei. Det lader sig
neppe modsige, at delte er en urigtig Arbeidsmaade,
men det er kun en uundgaaelig Folge af det hos os brugelige System altid at holde vore Skibe oplagte som i
Fredstid - det er: aldeles aftaklede og oplagte , indLil det Oieblik deres Armering befales begyndt i et eller
andet bestemt Oiemed. Det tor vel med Grund betvivles,
at den Pengebesparelse, som der fremstaaer ved denne
Fremgangsmaade, opveier den Skade og det Tab , som det
nodvendigviis maa medfore. Dog det er ikke Stedet her
at drofte denne Arbeidsmethodes l\langler. Det være nok
at henpege til, at ingen af Europas sltirre Mariner folger
den, men at de have deres Skibe i længere Tid under Equipering, og senere liggende klar paa meget Lidt nær til at gaae
til Soes, forinden den endelige Bestemmelse for deres Reise
tages.
Corvetten blev bestemt til ot skulle bemandes med
Krigsbemanding, , det vil sige med 221 Mand prima Plan.
Foies hertil dHr. Naturforskere og Kunstnere samt en Tjener, blev Antallet af Corvettens Besætning 231 Mand. Det
blev mig fra flere Sider tilraadet, at begjære at lade afgauc
Krigs - Supplementet, for at spare Plads til Vand og Proviant, og jeg var et Oieblik selv fristet til at gjore
det, da jeg saae, hvor hestuvet Skibet var. Men jeg er
særdeles vel tilfreds med ikke at have gjort det. Tages
nemlig Hensyn til den store Mængde Oppassere og andre
Betjente, som en saa stor Officiers-Messe (21 Personer) udkræver, og endvidere paa den eventuelle Afgang, som manttc
forudsættes sandsynlig paa en saa lang Reisc, var Antallet
ingenlunde for stort, og jeg saae mig istand til , just
paa Grund af den, idetmindste i Begyndelsen, talrige Besætning , at træffe Forholdsregler , som i hoi Grad lettede
Folkene Vagttjenesten til Sues, noget jeg med den bedste
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Villie ikke havde turdet vove, hvis j~g havde havt Fredsbemanding*). Jeg saae mig endvidere island til nt afgive dansk Besætning til Dampskibet Ganges Armering i
Calcut.ta.
Jeg erholdt Tilladelse til at lade afgaae sex Mand Soldater O.J' istedenfor disse at tage nogle hannoveranske
Spillemænd ombord, som tilbod sig at gjore Reisen med
for Matroskost og Gage. Disse Folk, som spillede ret godt
og bleve meget bedre paa Reisen under vor Soldater- Sergeant Wilholmis Veiledning, op forte dem upaaklagelig paa
hele Togtet og bidroge ikke lidet til at fordrive mangen en
Time baade for Officierer og Mandskab, ligesom at de paa
mange af de Steder , vi besogte , hvor Musik var yderst
sjelden eller slet ikke at erholde, bidrogc til det selskabelige Livs Opmuntring.
Corvetten blev saa stærkt provianteret som mulig Lastrummet t.illod. Af nogle Artikler, saasom Kjod og Flæsk,
havde vi Proviant for over et Aar , iberegnet de ferske Maaltider , som vi under Ophold i Havn vilde tage.
Men af Ol, Brod og Vand var Maximum ikkun i6 Uger,
og endda kun ved at sætte Ration, en Ting -jeg, hvad
Vand angaaer, ikkun griber til naar den absolute Nodvendighed fordrer det.
Rationfadet blev indrettet til

") Saaledeø som vort nu brugelige Rulle-System byde1· det, nr nemlig
Jllandskabel inddeell i fire Anker- Vagtskifter, hvoraf hte og 3die
u4gjorde Kongens Qvartecr, 2del og 4dc Dronningens Qvarteer.
Saasnart Vcirliget eller :llnnocuvren tillod det, erholdt nu det ene Yagthavende Ankerskifte Tilladelse til at lægge sig ned under Skandsen
paa Soveseil i to Timer afVogtr.n, og holdtes hermed Tour. De laae her
lige under drn ngthavende Orliciers umiddelbare Opsyn, og kunde
komme op ad Agtertrappen pna furste Vink. Det andet Skirte, som
blev paa Dækket, besatte alle Udkigs-Poster samt Roret o. ø. v. Paa
denne lllnade fik .Folkene hver anden Nat 8, hver anden Nat 6 Timers Siivn, naar ikke Omstrendighede1 ne forhindrede det. Enhver,
som har gjort Rciser over 01:eanet, veed hvor mangen Nat der hengaaer, uden at man rlirer en Ende. Jeg havde endnu en anden 1''ordeel af denne .Forholdsregel, idet jeg pan det allerslrrengeste kunde
overholde .Forbudet imod, RI Nogeu sov poa Dækket om NaHen.
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nt drikke af, ved Hjælp nf Sugeror eller Hæverter , en
l\1aade, som flere lange Cnmpagner, saavel i dansk som i
fremmed Tjeneste, har lært mig at være meget hensigtsmæssig, da Folkene, uagtet de kunne drikke saa meget de ville,
dog altid nodes til at drikke langsomt, kunne ikke sluge
eller bælle sig med Vand, og kunne aldrig spilde en
Drnabe.
Alle Provisioner, som bleve os medgivne, vare af den
mest udsogte Art. Hvad Brodet angik, da skal jeg bcm~rke, at endeel deraf var saa flint, at Folkene spiste deL
saa at sige som en Kage for Tidsfordriv. Jeg tilskriver det
i det mindste delle, at vi paa Udreisen fandt, at Consumationen havde langt oversteget det supponerede Forbrug af 1
Pd. p_r. l\Jand daglig, og jeg sane mig bragt i den Nodvendighed at sætte Ration paa Brtidet, hvorom mere i det
Ftilgende.
Blandt vore Provisioner maa jeg som fortrinlig udhæve
de torrede Grontsager, som beredes paa Grevskabet ,Christianssæde paa Lolland. De afgive en ganske ypperlig antiscorhutisk Næring, som vore Folk nod med megen Vel behag. Da vi paa Madera kjobte en I stor Mængde Log Lil
Forfriskning for :Mandskabet, og disse bleve lrngte med i Gronkaalen, blev det til en Ret, man kunde nyde som en Delicntesse. Endvidere var medgivet l(uffe Lil Frokost een å to
Gange ugentlig, og fransk Brændeviin I.il Grog, nnar •Ilet
ophorte. Til de Syges Forpleining bleve vi forsynede med
hermetisk henkogte Supper og Gronlsnger, sna og el ikke
ubetydeligt Qvantum Seltersvand.
For at kunne skaffe os Forfriskninger og andre Fornodenheder paa saadanne Steder, hvor Tuskningsmidler
maalte indtræde istedenfor Penge, begjerede jeg, og erholdt igjennem det kongelige General-Toldkammer og Commerce-Oollegium fyrgetyve Stykkrr Soldater-Geværer, hundrede l(rudthorn, samt nogle !{ister med forskjeltige Arter
Isenkramvarer, Nyrnberger-Uhre o. a. m.
Igjennem de offentlige Blade erfarede jeg, at Kjobenhavns Industri-Forening var gaaet ind til Hs. l\Iajestæt med •
en J?orestilling om Gavnligheden af, al der med Corvetten
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blev udsen<lt en hundelskyndig Mand, som skulde varetage
den danslrn Industries Interesser overalt, hvor vi kom frem,
og gjore sig bekjendt med, hvad der kunde være ut foretage for at skulfe den danske Industries Frembringelser Afsætning paa de forskjellige Markeder, vi mautte anlobe pan
Togtet, og at han til denEooe skulde være forsynet med Prover
af den danske Industries Produkter bil Foreviisning paa saadanne Steder. Jeg troede det Pligt som Chef af den forestallende Expedition ogsaa at udtale min l\Jening i denne
Sag paa vedkommende Steder. Med Hensyn paa Udsendolsen af en handels- og induslrikyndig Mand, da maatte jeg
erkjende Nytten og Onskeligheden deraf, da han sikkert
vilde være istand til at bedomme Forholdene, lians Fag vedkommende, langt bedre, og skaffe bedre Oplysninger i saa
Henseende, end enten jeg selv eller nogen af mine Offi~erer. Naar jeg modsatte mig en saadan Mands Em-•
burquering, da var det kun med Hensyn paa den absolute Mangel pau Plads til at logere ham, da det var
umuligt at skaffe flere Lukafer tilveie. Men hvad angik
Udsendelsen af Provevarer, da maatte jeg paa det bestemteste protestere herimod, ikke alene fordi der aldeles ingen
Plads havdes i Skibet, men ogsaa, - og dette var det vigtigste, - fordi jeg ansaae en saadan Seilen med Provevarer for
aldeles uforenelig med Orlogsmandens Værdighed og Kald i
Almindelighed, som med denne Expeditions Hensigt i Særdeleshed. Vel er det et af Orlogsmanilens vigtigste Knld
at beskytte Handels-Flaget og hvad derunder farer, at be. tragte Coffardimanden som sin værgelose Soster , hvem
Pligt og Ære byder ham paa det lffaftigste at beskjærme
og interessere sig for, men for at kunne gjore dette med
Værdighed og med Haab om at lykkes, maa hun holde
sig selv udenfor alle mercantile Foretagender, og navnlig
ved sin Optræden i fremmede Havne gjore sig værdig den
Tiltro, som vises hans Flag og Kanoner, idet han fritages
for Havneafgivter og for Toldvæsenets mere eller mindre
minutieuse Behandling og Tilsyn, ved selv aldrig ut ind.Jade sig paa nogensomhelst Transaction, der paa fjerneste
Maade kan udledes til, at han vil gjore sig Fordeel ved
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Handel, Kjob eller Salg. Jeg var overbeviist om, at Industri-Foreningens Hensigt ingenlunde var at sælge de medbragte Prover , men jeg var ligesaa overbeviist om , at
det vilde fnlde vanskeligt, at gjore vedkommende Autoriteter
paa de Steder, vi maatte anloba, dette begribeligt, og del
saameget mindre , som det danske Orlogsflag hidtil var
ukjendt paa de fleste Punkter, vi vare bestemte at besoge.
Resultatet af denne Sag blev, at vi afgik fra Kjobenhavn,
uden at nogen Handelskyndig blev sendt med, men at Hr.
Nopitsch i denne Egenskab stodle til Expeditionen i Calcutta
og gjorde den ovrige Decl af Reisen med Corvetten, indtil
han med General - Toldkamrets Tilladelse forlod os i Rio de
Janeiro for at fortsætte sin Reise hjem over Nordamerikn.
:Medtagelse af Provevarer faldt aldeles bort.
For nt sætte mig istand til at være den danske Handel
til saa megen Nytte som mulig paa dette Togt, hegjerede
jeg og erholdt igjennem General-Toldkamret en Liste paa
alle de Sldbe, som vare i Fart i de indiske og Sydbavets
Farvande fra vore forskjellige Handelshuse i Danmark og
Hertugdommerne, tilligemed Opgivelse af deres KjendingsSignaler.
Imidlertid gik Equiperingen sin Gang, og den 14de Juni
saa.l} jeg mig istand til at melde mig klar til at lægge ud.
Jeg erholdt Ordre at hale ud af Bommen den 16de.
Paa denne Dag m. 8 Formiddag blev Commandocn
heist under et tredobbelt Hurra for Konge og Fædreland,
fra det forsamlede Mandskab.
·
Samme Dags Formiddag beærede Deres Majestæter
Kongen og Dronningen Corvetten med Deres Nærværelse,
og besaac enhver Indretning i Skibet med synlig Interesse.
yor uforglemmelige Konge, hvis dybtfoltc Tab Danmark
endnu begræder, medens jeg nedskriver disse Linier, undersogle med det ham egne ·skarpe Blik enhver Gjenstand, og
lod sig Alt paa det noiagtigste forklare. Efterat han ved Borlgangen var bleven hilset med et Længe leve, og tre Gange
Hurra fra det paa Ræerne paraderende Mandskab, udbraglb
Hs. Majestæt med hans eiendommelige kraftfulde Stemmr
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sit Onske for at Held og Velsignelse maalle folge Galathea
paa dens lange og forefulde Reise.
Om Eftermiddagen Kl. 1 lagde Corvetten, ud af NyIo b og gik til Ankers imellem Lynelten og CastelsPynten.

Som alt ovenfor er omtalt, var det Regjeringens Onske,
at denne Expedition skulde afgive et sna rigt Udbytte i Yidcnskabelig Henseende som muligt. Undersogelserne, som
skulde foretages paa Nicobaroerne, fordrede en Geologs, en
Botanikers og en Zoologs Med-virkning. Det var endvidere
med Vished at forudsee, at der paa denne Reise vilde kunne
gjores Indsamlinger af naturhistoriske Gjenstande i alle Retninger. Valget af de Naturkyndige, som skulde tage Deel
i Expeditionen , blev derfor Gjensland for noie Provelse.
Videnskabernes Selskabs Mening blev forlangt, ikke alene med
Hensyn paa Personerne, men ogsua paa de lnstructioner, som
skulde meddeles dem. En Sum af 2200 Rbd. blev anviist Ul
lndkjob af Instrnmenter og Materialier. Instrumenter til at
undersoge Magnetnnalens Intensitet og Jnclination paa de
forskjellige Opholdssteder, et Daguerreotyp-Apparat, l\Iuskiner med tilborende Tbermometre til at maale Vandets
Temperatur paa store Dybder, samt endeel andre Barometre og Thermometre bleve anskaffede, ikke at tale om en betydelig Mængde Glas, Blikkassqr, Papiir, Naale, Maler-Apparater o. a. m. , til Opbevaring af de forbaabentlig indsamlede Gjenstande.
Hr. Prof. D. Jlf. Behn, fra Kiel var, lige fra det Oieblik
Expeditionen blev 'besluttet, af Hs. Maj es tæt udnævnt til at
skulle gjore den med som Zoolog. Af de Naturforskere,
som Videnskabernes Selskab foreslog, blev udvalgt Hr. Reinha,·dt som Zoolog, Hr. Kamphovener som Botaniker og Hr.
Doctor Rink som Geolog. Endvidere blev Hr. Kjellerup
beordret som Entomolog. Derhos vare de tvende til Skibet
commanderede Underlæger Rosen og Didrichsen beordrede
at deelt.age i de videnskabelige , Arbeider, Samlinger og
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Undersogrlser, den Fiirstc som Zoolog, den Sidste som
Botanilrnr, forsuavidt Skibets Tjeneste tillod det.
Som Maler ved Expeditionen blev ansat Hr. Plum. Som
Tegner hos dHr. Naturkyndige var ansat Hr. Tltornam.
Hr. Prof. Behn bragte med sig en Preparateur Gotsch.
Denne Sidste erholdt Unrlerofficiers Rang og Stilling i Skibet. At alle de ovrige Herrrr vare i Mesi-en , og erholdt
Lukaf pan Battcrie eUer Danier i Lighed med Skibets Oflicerer, var en Selvfolge.
Ogsaa for det cthnographiske l\Iusæum i Kjobenhnvn
beordredes jeg at gjore Samlinger paa denne Reise, og en
Sum af 4000 Rbd. blev anviist til delle Oiemed. Dirccteure11
for dette l\fusroun,, Hr. Etatsr. Thomsen , meddcelte mig de
fornodne Oplysninger og Veilcdninger i saa Henseende.
Jeg overdrog vor Præs t lir. Hansen specielt at tage sig nf
denne Gjenstand.
Paa Hs. Majestæts Befaling blev mig medgivet ti store
og halvtredsindstyve snrnae Kronings- Meduiller til Uddeling
efter eget Skjon paa Reisen , saa og endeel nymyntede , dobbelle og enkelte Chrisliansd'ors og Speciesdalere
i samme Hensigt.

,,

Naar man har lidt Begreb om, hvorledes et Skib er
bestuvet, bestemt til en saa lang Reise, med snameget Proviant og Varegods, som det kan rumme, snn vil man ikke
undre sig over den Vanskelighed, der var forbunden med
at skaffe Pinds til alle de Sager, som vare uundgaaclige
Folgesvende til et saa talrigt extraordinairt Personale, embarqueret i saadan Hensigt. Man tilgive mig derfor, at jPg
opholder mig nogle Oieblik ved denne Detail - Sag, 111 •11
som sandelig er af den huiesle Vigtighed at bringe i Orden, forinden man kommer tilsoes. Det blev til en Opgave
for Skibets Næstcommanderende, at skalfe Plads, der lm,r
der tilsyneladende ingen var. Hvad der paa samme Tid
med Rette fordrede Plads et eller andet Sted , vnr den i
saa hoi Grad forogcde Officier-1\fosses store l\Iængde Provisio-
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ner *). - Endvidere maatte Plads skaffes tilveie til den betydelige Mængde Klædningssorter, som nodvendigviis maatte
medtages paa en saa lang Reise. For det forste havde jeg
befalet, at hver Mand skulde have sin Sokjole. Dernæst kom
alle de l\lunderingsorler, som de faste Folk vilde fuae tilgode
i det forsle Aar. Og endelig blev medtaget fra en Kræmmer i Byen, i Depot ombord, en temmelig l\fængde uldne
Skjorter og an ll re Sorter mæder til Folkenes Forsyning,
naar vi ved Slutningen af Reisen skulde gaae omkring Cap
Horn i den kolde Aarstid, og som kun meget vanskeligt
vilde have været at erholde andetsteds. Det blev nodvendigt at afsee et Lukaf alene til Klædningsorternes Opbevaring. Og til de ovrige Sager fandtes ogsaa Plads - rigtignok ikke strax, men lidt efter lidt. Jeg gruer endnu
blot ved Tanken om den Mængde Fouslager, Kasser og
Kister, som stod paa Banierne, og som ved Hjelp af Taalmodighed og Stræbsomhed blev stuvet bort saaledes, at vi
dog allerede for vpr Afreise havde et nogenlunde ryddeligt
Banierdæk. Men dette er ogsaa en Hovedbetingelse for
Helbredens Vedligeholdelse. Luften maa kunne circulere
frit Nat og Dag. Dette er ligesaa vigtigt som gode og
sunde Provisioner.
Fra den 16de til 24de Juni tilbragte Corvetten til Ankers paa Kjobenhavns Rhed. Vi vare i denne Tid beskjæf*) lier kan jeg ikke tilhngeholde en Bemærkning, som jeg troer fortjener nt Inges i Betragtning. Indtil for nogle Aar siden havde :\(essen i vore Skibe Ret til en i\lnnds Skibskost in natura pr. Medlem, og
denne Dee! af Messens Proviant var nfltsaa astuvet i Skibets Lastrum. Denne i\laade at betale l\lessen paa blev afskaffet, pan Grund
af de Misligheder, som herved lrnnne foranled iges, og dette var siklrnrt i enhYer llrnseende en Forbedring. l\len en uundgaaelig Fiilge
heraf var, at l\lessen maatte medtage et stlirre Qvnntum af de mesl
vulumineuse ProYisioner, saasom salt Iljiid, Flæsk, Ol, Erter, Gryn
etc. Og til alt dette er der i de ældre Skibes Aptel'inger aldeles ingen Pinds i det Messen anviste Rum, og i de nyere snare lidet. Dersom Messen her ombord havde hnvt Ret til en ~lands Kost, , ilde T'u
af Lastrummet været bestuvet med )lcssens Proviant.
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tig-ede tildeels med Indskibningen af de sidste Fomodenheder, deels med Organisation og Exercering af Mandskabet.
Den i 7de Juni om Eftermiddagen beærede D. D. IL K.
Hhd. Prinds Ferdinand med Gemalinde tilligemed et Selskab
af Damer og Herrer Corvetten med deres Nærværelse.
De bleve ved Ankomsten saluterede med 2i Skud, og forbleve
ombord til sildig paa Aftenen. Det var mig en sand Hoitidsdag, deels fordi jeg her havde Lcilighed til at vise en
skyldig Opmærksomhed mod det ophoiede Par, hos hvem
jeg i sexten Aar havde havt den Ære at være ansat, deels
fordi jeg samme Aften havde den Glæde at have min gamle
lloder ombord, som ikke havde havt sin :Fod pna en Orlogsmands Dæk , siden hun besogle min uforglemmelige
Fader paa Orlogsskibenc Danmark og Norge.
Onsdagen den i8de Juni m. 6 om Morgenen ankom
Hs. Maj. Kongen af Preussen til et Besog hos vor Ifonge.
Han var ombord i sit eget Dampskib IGiniginn Elisabetl1, og
vat· ledsaget af de to danske Orlogsdampskibe Ægir og
Geiser. Idet han passerede Corvetten, blev han saluteret
med 27 Skud og Folkene 1rna Ræerne. Paa summe ~loade
blev han honoreret, da han den 20de Juni ombord i Ægir i
Selskab med D. D. M. M. Kongen og Dronningen med Suite
passerede Galathea for at gaae til Helsingor. Derimod
blev der intet af et Besog, som var berammet til Liiverdng
den 21de at aflægges ombord hos mig, da Tiden ikke tillod det. Det kongelige Admiralitets- og CommissariatsCollegium, som var kommet ombord for at modtage de
allerhoieste Gjæster , blev saluteret ved Kommende og
Gaaende med 9 Skud.
Foruden Galathea laae ogsaa paa Rheden Briggen Ornen, Capt. - Lieutn. Krenchel, deels inden, deels udenfor
Trekroner, deels ogsaa krydsende i Sundet. Den var bestemt til Tanger og Kysten Guinea, samt til at tage Station
i Vestindien. Fredagen den 20de om Aftenen kom Cadel-Corvelten, Capl. C. Paludan, tilbage fra sit forste Krydstogt i Nordsiien, og jeg niid derved den Glæde al ~ee min
ældste Son, endnu inden min Afreise.
Den 21de Juni meldte jeg mig seilklar. Samme Dag
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modtog jeg Seilordre, som Hid paa at seile den 23de , og
derhos mine lnstructioner, som i det Folgende skulle blive
meddeelte.
Den 2fde om Natten Kl. 12 forlod Kongen af Preussen vor Hovedstad. Han blev lyst ud af Rheden med Blinkfyr paa Nokkerne af Ræerne fra alle tre Orlogsmænd, og
saluteret med 27 Skud fra hvert Skib. Det var Aftale, at
det ene Skib ikke skulde beg-ynde for det andet var klart;
saaledes var Rheden meget læn ge illumineret. Den preussiske Corvet Amazonen, Capit..-Lieutn. Baron Dirckinck, som
ogsaa Iane paa Rheden, udforte samme Manoeuvre, og da
det var en meget smuk maaneklar Nat, gjorde det Hele en
særdeles smuk Virkning.

Den 22de om l\forgenen opdagedes, at Store Stagbedding var knækket i den ene Stolle. Jeg. meldte det strax
til Admiralitetet og til Værftet. Endnu samme Formiddag
blev en ny Stagliedding sat i Arbeide, som stod fuldkommen klar næste Dag, Mandag Aften den 23de, og Storslaget ansattes om Natten.
Den 23de om Formiddagen gav Hs. Majestæt Kongen
mig Afskedsaudiens. Jeg greb denne Leilighed til at gjore
opmærksom paa, at det havde væreL mig umuligt at sætte
mig tilborlig ind i mine Instructioner, eftersom jeg forst havde
modtaget dem for 2 Dage siden, og at jeg derfor maatte
forbeholde mig at indkomme med de Bemærkninger, som
jeg maatte finde mig foranlediget til; endvidere, at det
laae i Sagens Natur, at jeg oftere vilde komme i det Tilfælde ut maatte handle paa egen Haand, uden Ordre, maaskee endog imod Ordres Bydende, og udbad mig derfor
forelobig skaansom Bedommelse af mine Bevæggrunde saavel til disse, som til enhver af mine Handlinger paa denne
Reise, dem jeg vel kunde svare for allid skulde blive ledede af min gode Hensigt for Expeditionens Bedste, men
som dog ikke kunde have anden Stolle end mine egne Anskuelser af Sagerne; endelig, al der var gjort mig Adskilligt til Pligt, som enten laae allMPs udenfor mine Kund-
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skaber, eller i det mindste fordrede et mere specielt Studium i visse Retninger, end jeg til Dato havde gjort, at
jeg vel skulde gjore mit Bedste for at bude paa denno
Mangel, men at dette dog il,ke kunde blive anderledes, end
at jeg i mange Ting maatle lade det komme an pa11 mine
Medreisendes Mening eller Arbeide. Kongens Svar gik ud
paa, at han stolede paa, at vi Alle som Een og Een som
Alle vilde stræbe til at Expedilionen maatte fane del heldigste Udfald, og unslrnde i de naadigste Udtryk Lyklw og
Velsignelse over vort Forehavende. l\Iandag Aften gik j1•g
ombord for at seilc næste Morgen.
Jeg skrev til General - Postdirectioncn med Begjering
om, at Dampskibet Geiser maalle hjelpe mig uden for Trekroner, hvis Vinden skulde falde osllig. l\Ien det gjordes
ildw norlig: Tirsdag Formiddag J{I. 10 lell edc j eg med YNV.
Vind, saluterede Kjiibenhavns Fæstning med 9 Skud og stod
Nord i.

17

r .,
i

'i

_,,

''I

111

1

I'

II.

, Instructioner. Officielle Meddelelser o. s. v.
I "

De

mig meddeelte allerhoieste Instructioner lode saaledes:
-l

A.

Almindelig Insh;uction for Togtets Route.
lnstru x
bvorel'ter

V i C h r i s ti a n d e n O t t e n d e, af Guds Naade Konge
til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig
Holsleen, Stormarn, DitmarsRen, Lauenborg og Oldenborg,
ville allernaadigst, at Du Os Elskelige Steen Andersen Bille,
Vor Kammerher-re, Capitain i Vor So-Etat, samt Ridder af
Dannebrog, Dig allerunderdanigst har at rette og forholde
~om Chef for Vor Orlogscorvet Galathea paa dens forestaaende Tog-t' til Ostindien, China, Oerne i det stille Hav
og Sydamerika.
§

i.

Efter den Seilordre, som Dig af Vort Admiralilets og
Commissariats-Collegium nærmere skal tillægges, afseiler
Du herfra med Corvetten Galathea med Bestemmelse til
Vore Etablissementer paa det indiske Fastland Tranquebnr
og Serampore, og efter Ømstændighederne af overvære
disses Aflevering, dn de ved 'FrRctat af 22de Februar d. A.
ere afhændede til det britisk-ostindiske Compagni, saavelsom for at udfore en videnskabelig Expedilion til de Os
tilhorende nicobariske Øer m. m.
Det forste {Herned bliver saaledes snarest muligt nt
naae Tranquabar, og derfor bliver ikke uden absolut Nodvendighed at anlobe mere end eet Sted underveis, helst
Bille • Jordomsriling, I.
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l\ladera eller Teneriffe.
I Tranquebar træffes Etalsraad
Hansen eller Brev fra ham , og Reisen fortsættes strnx til
Calcutta, hvor Skibet bor indtræffe tidligt i October Mnaned. Har Reisen været saa heldig, at Tiden tillader det,
kan, paa Veien fra Tranquebar til Calcutta, Madras anlobes.
Skibet forbliver liggende paa Ganges Floden i N. 0.
]Uonsoonens værste Periode indtil omtrent den 10de December, og completercr sine Provisioner m. rn., hvorimod Naturforskerne kunne trænge ind i Landet, og Udbyttet af
dei:es Excursioner hjemsendes derfra. Resten af Decerriher
anvendes til at anlobe de Pladser, som Etuisrand Hansen
maattc finde meest passende f. Ex. Madras og Trincomalc.
Kort efter Nytuar, naar Regntiden er !ilende, bor Corvetten indtræffe ved Nicobarerne tilligemed en imidlertid i
CalcuUa hertil forberedct Tender. Januar og Februar 1846
anvendes til Undersogelse af Nicobarerne, saafremt ingen
epidemisk Sygdom udbryder,· da Skibet i saa Tilfælde strax
skal forlade Oerne og antages at kunne gjore Toure til ·
nærliggende Puncter som Pulo Penang, Barren Island, Jonk
seylan, Alschin etc. Tenderen udforer imidlertid Oprnaalingerne paa Nicobarerne.
Marts, April og Halvdelen af Mai anvendes til, med de
gunstige Monsooner af N. 0., N. V., S. O. og S. V., at besejle
I>ladserne Sincapore, Balavia, Badang med Ilali og Lombock,
og derfra igjcnnem Mncassa1· Strædet, l\fanila. Delte Sted
forlades saa tidligt, at Skibet den iste Juni kan indtræffe i
Canton, hvorfra eller fra l\fanila ligeledes Naturforskernes
Udbytte kan hjemsendes.
I Juni og Juli beseiles de f?rskjellige tilgængelige cbinesiske Havne fra Canton nordefter, hvorefter Skihet omtrent den iste August ~fgaaer fra
Cbina, saavidt mulig til Sandwichs Oerne, derfra til Port
Jackson paa Ny-Holland og derfra til Juan Fcrnondez og
Valpnraiso, hvor det er onskeligt, at det inrllrælfcr omtrent
medio December. l{an dette Oiemcd med Rimelighed nooes,
maa Skibet gjerne endvidere anlobe Bay of island pen Ny
Scelund eller hvilkensomhelsr anden af Sydhavets Ocr, som
Tid og Omstændigheder maotte tillade.
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Ener et kort Ophold i Valparaiso afseiles til Callao,
(og efter Omstændighederne til Guayaquil og Galopagos
Oerne), hvorfra Hjemreisen omkring Cap Horn tjltrædes
medio Januar, saa at Cap Horn kan antages at passeres
inden Midten af Februar, og at Skibet ved Maanedens Ende
kan være ved Monlevideo. Opholdet her vil afhænge af
de til den Tid stedfindende politiske Forhold, der maae afgjore, hvad enten Skibet gaaer Floden hoiere op, og Chefen til Buenos Ayres, eller ei. Herener anlobcs Rio Janeiro og Bahia, fra hvilket Sted Hjemreisen antages at
kunne tiltrædes i Begyndelsen af Mai f847. Alt forsaavidt
at ikke Opholdet ved Sydhavs Oerne, efter den Dig ved
Vort Rescript af f3de dennes givne 'Bemyndigelse man
blive forlænget, saaledes at Cap Horn af den Aarsng passeres 2 Maaneder senere, end her forudsat.
§ 2.
a) Ved Ankomsten til de danske Etablissementer i Ostindien har Du at henvende Dig til Gouverneuren over
bemeldte Besiddelser, Etatsraad Hansen, for med denne
Embedsmand at conferere om, hvad der muligen fra
Din Side kunde være at foretage i Anledning af Etablissementernes Overlevering til uet briltisk- ostindiske
Compagni. Forsaavidt Etatsraad Hansen ikke skulde
være vendt tilbage fra sin Reise til China ved Corvcttens Ankomst til Besiddelserne , vil den fungerende
Chef for Etablissementet Frederiksnagore, Randsmedlem Lindhard, være instrueret fra Vort Generaltoldkammer og Commerce-Collegium med Hensyn til Fuldbyrdelsen af den ratificerede Tractat angaaende Etablissementernes Overdragelse.
b) Ligeledes har Du at conferere med Etatsraad Hansen,
eller, hvis denne skulde paa Reisen til Chine udeblive
længere end saadan Conference lader sig udsætte, med
den fungerende Chef for Frederiksnagore, ligesom og
med Vor Consul i Calcutta D. C. Mackey angaaende
den af Sidstnævnte i Forening med den danske Regjcring fClretagne Expedition til de nicobariske Oer, og
navnlig Sambelong, for at de Erfaringer, som ere Re~~
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sultatet af bemeldte Expedition, kunne henyttes ved de
Undersogelser, som Du har at lede med Hensyn til
disse Oer. Efterat have tilveiebragt et Fartoi nf passende Storrelse og Indretning, som , bemandet med
det fornodne Antal Lascarer eller andre l\1atroser, og
under saadan Anforsel, som ansees hensigtsmæssig,
kan benyttes til Samfærsel imellem og Undersogelse af
Nicobar Oerne, maa Corvetlen, forsynet med de for
dens Sendelse til disse fornodne Personer og Gjenstande, indfinde sig ved Oerne i Begyndelsen at Januar,
da det bedre Veirligt indtræder, hvornæst Du foranstalter ved de medhavende Videnslrnbsmænd og de
l\Iidler, der forovrigt ere til Din Disposition, en saa
omfattende Undersogelse af Oernc, in specie Sambelong, som Omstændighederne tillade. Navnlig ,•il en
geognostisk Undersogelse være af storste Vigtighed,
for at man kan komme til et Resultat om og hvilke
Minerolier forekomme paa Oerne, hvorhos Opmærksomheden især maa henvendes paa, om det er antageligt, at Steenkul der forekomme, saafremt dei· ikke
ved directe Eftersogning kan slrnlfes Vished i saa Henseende. Ligeledes maa det undersoges og beskrives
hvillrn nyttige Planter, der allerede forefindes og hvilke
der endvidere, ifolge en Undersogelse af Jordsmonn<'l
og efter de climatiske Forhold med Fordeel kunne
dyrkes. Derhos maa det undersoges og beskrives,
hvilke Dyr, ~er for Tiden 'findes paa Oerne og i Havet
omkring disse, ligesom og hvilke, der muligen med
Fordeel kunne indfores paa Oerne. Af særdeles Vigtighed vil det endvidere være, at erholde en noiagtig
Beskrivelse over Oernes climatiske Forhold i de forsl1jellige Aarstider, tilligemed en Fremstilling af, hvorledes Climatet ved hensigtsmæssige Foranstaltninger kan
forbedr.es, ligesom det ogsaa er af Vigtiglied at erholde en Fremstilling af de paa Oerne meest gjængse
Sygdommr., deres Aarsager og de Midler, der kunne
ljene til at forebygge eller hæve Sygdommene. Fremdeles maae Kysterne noie undersoges, og i Beskri-
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,•eiser , saavidt muligt ledsagede af Kaart , fremstilles,
hYor der findes gode Ankerpladser, Rheder og Havne,
hvilke Dybder disse have, og hvad der er at iagttage ved at anlobe dem etc. etc. Hvad den indfodte
Menneskerace betrælfer , maa tilveiebringes en muligst
noiagtig Beskrivelse over dens physiske Beskaffenhed,
dens Levemaade, Beskjæfligelse, Tilboieligheder, Sæder,
Skikke, Religionsbegreber, Cultur, sociale Tilstand o.a. d.
De saaledes tilveiebragte Efterretninger har Du at
indsende igjennem Vort Admiralitets- og Commissariats-Collegium til Vort Generaltoldkammer og Commerce-Collegium.
Skulde Du ved Din Ankomst til Nicobar-Oerne finde
en dansk Coloni etableret med Udsigt til at kunne bestaae, maa Du yde den al mulig og hensigtsmæssig
Assistance. Ligeledes bemyndiges Du til , hvis Conference med Etalsraad Hansen og Consul Mackey, og de
senere af Dig foranstaltede Und<'rsogelser maatte gjore
det hensigtsmæssigt, at iværksætte ny eller fortsætte
allerede begyndt Colonisering, da at foranledige det
Fornodne, ligesom ogsaa efter Conference med Etatsraad Hansen eventualiter at organisere en local Autoritet paa Oerne, samt foreskrive, hvorledes disse forelobig skulle administreres. Saafremt Du hverken skulde
forefinde et dansk Colonianlæg eller finde Dig foranlediget til at iværksætte et saadant, har Du at træffe
fornodne Foranstaltninger, som kunne ansces tilstrækkelige til at haandbæve Danmarks Hoiheds Ret over
Oerne. Indberetning om, hvad der saaledes foretages
saavelsom Beretning om, i hvilken Tilstand Du har fundet Oerne, samt Forslag til, hvad der med Hensyn til
disse bor fremdeles foretages , bliver af Di~ at indsende igjennem Vort Admiralitets- og CommissarilltsCollegium, til Vort Generaltoldkammer og CommerceCollegium, saasnart muligt merl Overland-Posten.
Idet der med Hensyn til de Udgivtcr, som de foranstaaende Forholdsregler kunne medfore, anbefales Dig
en saa streng Oeconomi, som lader sig forene med
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Opnaaelsen af det med Udgivten tilsigtede Oiemed, bemyndiges Du til herfra al trække Vexler indtil et Belob a[ 60,000, skriver Trcdsindstyve Tusinde Compagni
Rupier, - som ikke man overskrides uden særdeles Omstændigheder , der slrax · blive at gj ore til Gj ens tand
for Indberetning for at vorde Os allerunderdanigst foredraget, - paa Vort Gcncraltoldlrnmmer- og CommerceCollegium. Vexlerne skulle i ethvert Tilfælde ledsages
med Advisbrev, og Udgivtens Nodvendighed i en særlig Indberetning godtgj ores, ligesom ogsaa et detaillcret Regnskab herfor i sin Tid bliver at indsende til
bemeldte Collcgium.
c) Du har at confcrerc med Etatsrand Hansen anganendc
hvad denne, i Anledning af de paa hans Rcise tiU::hina
ham overdragne Hverv, maatte have at foretage i Indien eller China til Vor Handels og Skibsfarts Tarv,
og hvad Indien angaacr, navnlig med Hensyn til l\Ianila og Oen Bali.
I de Havne, hvortil Corvetten ankommer, som maatte
egne sig til at være Sæde for et Consulat, bemyndiges
Du til paa Vor nærmere allerhoicste Approbation at
ansætte Consuler, hvilke skulle være selvstændige Handlende eller Associes af anseete Handelshuse paa Stedet, og meddele dem fornoden Instruction i Henseende
til deres Embedsforelse, dog saaledes at Du, hvad de
indiske og chincsiske Havne angaaer, forinden vil have
at conferere med Etatsrand Hansen. Saafremt denne
Embedsmand i Anledning af de ham overdragne Hverv
skulde folge med Corvetten i de indiske og chinesiske
Farvande, skal bemeldte allerhoiesle Bemyndigelse til
nt ansætte Consuler ikke komme til Anvendelse , da
Etatsraad Hansen for hine Farvandes Vedkommende
ifolge den ham meddelte Fuldmagt vil have at foranledige det i saa Henseende Fornodne.
De Havne i det stille Hav, som maatte være afVigtighed for Hvalfiskefangsten, skulle komme i fortrinlig
Betragtning ved Oprettelse af Consu1ater, hvorhos bemærkes, at Kjobmand paa Sandwich Oen Woahu, Lud-
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vig Holbcrg Anthon, har sogt om Ansættelse som Consul paa Sandwich Oernc , og Kjobmand Stakemann i
Havnen Adelaide paa sidstnævnte Sted.
I Guayaquil, dersom denne Havn anliibes, vil ligeledes en Consol være at ansætte.
dJ For det Tilfælde, at en handels- og industrikyndig
Mand ikke i Calcutta skulde slutte sig til Expeditionen,
har Du enten selv eller ved Corvettens Næstcommanderende eller en anden af Besætningens Officierer, at
inddrage Oplysninger om de forskjellige Havnes Import- og Export-Artikler, fra hvilke Lande de fornemmelig indfores, og til hvilke de udfores; Gjennemsnitlet af de aarlige Vareforsler og de gjængse Varepriser; endvidere om de lovbestemte Vare- og Skibsafgivter, samt iivrige Omkostninger og Gebyrer, som
maatte være forbundne med Handelstransactioner m. v.
De saaledes tilveiebragte Efterretninger indsendes i
en samlet 13erelning igjennem Vort Admiralitets- og
Commissariats - Collegium til Vort Generaltoldkammerog Commerce-Collegium.
Du har at paaagte alle de Meddelelser, som Industriforeningen maatte tilstille Dig, og navnlig ved CorveUens Næstcommanderende eller en anden dertil skikket Officier interessere Dig for Afsætningen af danske
Induskiproducter, og _overalt være op mærl{som paa de
industrielle Forhold og paa de Handelsvarer, som paa de
forskjellige Steder bedst finde Afsætning, samt at foranledige Beretninger af de danske Consuler indsendte
til Veiledning for Handelen og Afsætning af den indenlandske Industries Frembringelser.
Paa Reisen i det stille Hav bar Du at henvende Din
Opmærksomhed paa de Tonde- og Havnepenge , som
erlægges i de under engelsk Hiiihed staaende Havne,
over hvis Stiirrelse der fores Klage, samt at varetage
Hvalfangerfartens Interesse.
§

3.

Der er alt under 28de Februar i842 afsluttet en Handelstrnclat mellem Danmark og Republiken Uruguay , der
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nf Os er ratificeret; og Ratifications-Acten af denne Traclat er tilstillet Vor Gesandt i Paris til Udvexling med Ratifications -Acten fra Republiken, men denne Udvexling har
som Folge af den critiske Stilling, hvori Republikken befinder sig , hidtil ikke kunnet finde Sted. Saafremt Republiken ved Din Ankomst til ltlontevideo endnu maatte beslaae som selvstændig Stat, og Ratificationerne af ovennævnte Trartat endnu ikke maatte være udvexlede, har Du
at erklære clen Uruguayske Regjering, at man i begge de
contraherende Staters Interesse haabede, at Tractaten snart
vilde bringes til Udforelse._

4.
Det var i sin Tid paalagt Capitainlieutenant Polder, under sit Ophold med Briggen Ornen i Buenos Ayres, at underrette Republikens Regjering om, at man fra dansk Side
onskede ved Afslutning af en Handelstractat end mere at
befæste de mellem begge Stater bestaaende venskabelige
Forhold. Af hans Indberetninger .erfaredes vel, at den argentinske Regjering under de daværende Forhold med Nabostaten Uruguay ikke kunde indgaae paa Danmarks Forslog; men tillige, at der var Haab om, at den senere ikke
vilde være utilboielig til at træde i lractatmæssig Forbindelse
med Danmark . .
Du bemyndiges derfor til, saafremt Du ved Din Ankomst til Buenos Ayres maatte finde Oieblikket gunstigt,
gjentagende at erklære , at man 'fra dansk Side fremdeles
er tilboielig til at afslutte en paa Reciprocitet grundet Handelstractat med den argentinske Republik , og derhos at
foresloae, at begge Stater til dette Oiemed befuldmægtige en
af deres, ved et af de storre europæiske Hoffer accrediterede, diplomatiske Agenter.
Til Din Efterretning fo~ger hermed Afskrivter af tvende
Skrivelser fra det kongelige Departement for de udenlandske Sager til Vort Admiralitets- og Commissariats - Colle:gium af 25de April 1843 og 28de Mai d. A., samt af en
Rapport fra Capitainlieutenant Polder af 28de Januar 1844
med Bilage, betræffende de fornævnte Anliggender.
§
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§ 5.
Med Hensyn lil Bestemmelsen i Sokrigs-Artikelsbrevet
af 8de Januar 1752 § 8~8 instrueres Du herved om, indtil
videre ikke at tage Notice af fremmede Nationers Skibes
Vimpelforing.
§ 6.
Den imellem Rusland og Storbrittanien under •/17 Juni
1801 sluttede og af Danmark under 8ho 0ctober s. A. tillraadte Convention holder Du Dig i indtræffende Tilfælde
aldeles efterrettelig.

§ 7.
Den i allerhoieste Cabinets-0rdre af 2dcn August 1779,
optaget i Anhanget til Sokrigs-Artikclsbrevet under Nr. 3,
bestemte Protection giver Du kun de Matroser, der ere
Vore egne Undersaalter, naar de som tjenende paa fremmede Nationers Krigs- eller Handelss~ibe melde sig derom,
dog saaledes at den undvegne Matros ikke kan paastaae at
faae sin tilgodehavende Hyre , uden forsaavidt Reisen for
hans Undvigelse var fuldendt, men det bliver de fremmede
Skippere uformeent, om de finde for godt, og den undvegne
Matros dertil har givet Anledning, at lade ham tiltale for at
erholde Dom over ham, og at lade Dommen paa lovlig Maade
cxequere. Derimod overlades det Dig i ethvert Tilfælde at
afgjore, hvorvidt Du maalte finde tilstrækkelig Anledning
til at modtage og beskytte eller til at nægte Modtagelsen
af Deserteurer fra fremmede Krigsskibe, cler udgive sig for
Vore Undersaatter.
§

8.

Den i Soindrullerings Forordningen af 8 Januar 1802
§ 67 givne Bestemmelse, at fratage fremmede Nationers
Skibe de Sofolk af Vore Undersaatter , der befindes paa
disse, og ikke ere forsynede med vedborlige Passer dertil,
g:jor Du ikke Brug af, undtagen:
1) naar Tab af en stor Deel af Corvettens l\landskab skulde
gjore det særdeles nodvendigt, paa denne Maade at
faae dens Besætning completeret, oq2) mod Deserteurer fra danske Krigsskibe.
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§ 9.
Saa olle som muligt sender Du fuldstændige Rapporter
til Vort Admiralitets- og Commissariats-Collegium om Alt
af nogen Betydenhed, der er forefaldet paa Din Expedition.
§

to.

Iovrigt retter Du Dig efter Sokrigs-Artilrnlsbrevet og
de samme vedfoiede Tillæg, samt ovrige -Anordninger og
bruger forsvarlig Co,nduite og Somandskab.
Givet paa Vort Slot Cronborg den 20 Juni 1845.
Under Vort Kongelige Segl

(L. S.)
Efter Hans Kongelige Majestæts allerhoieste Befaling
Admiralitets- og Commissarinls-Collegium.

H. Holsten.
Selaonlaelder.

.BlneA.

Hl6arg.
C. F. B. Skibsted.
consl.

B.

Speciel ,virle11,skabelig Jnstr,iction.

Hans Majestæt Kongen har under 13dc dennes allernaadigst rescriberet Collegiet som folger:
,,Som yderligere Instruction for Chefen for Corvetten Galathea, forsaavidt angaaer det videnskabelige
Formaal for Expeditionen, ville Vi herved allernandigst
have Folgende bestemt:
Bemeldte Chef meddeles hosfolgende Afskrift ar
de Bemærkninger, som Videnskabernes Selskabs Comitee har nedlagt over de forskjellige Iagttagelser,
som der onskes befordrede ved den forehavende Expedition, og navnlig ved de Naturforskere, som deeltagc i samme.
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Ligesom i Almindelighed Chefens Medvirkning ved
disse Undersogelser ikke bor savnes, saaledes anbefales Afsnittet om Jordens Physik fornemlig til hans
Omsorg, idet de noiagtige meteorologiske Observationer saavelsom Undersogelserne om Sovandets Temperatur, ligesom de magnetiske Iagttagelser maac anordnes af ham ved dertil udvalgte Officicrer, som maac
være ansvarlige for Observationernes Noiagtighed og
stadige Optegnelse.
Saaledes som det af Afsnittet "om Geologie" vil
sees, vække Coraldannelserne megen Opmærksomhed
hos Naturforskerne, det anbefales derfor, at befordre
de dertil horende Understigeiser saavidt Leilighed gives.
I det botaniske Afsnit er Galopagos Oernes Flora
angivet som meget interessant at undersoge. Saafremt.
Expeditionen paa Tilbagcreisen fra Syd-Americas Fastland kan anlohe disse Oer, vil det have Vort Bifald;
hvorimod Bestig af Ildlandet eller Falklands-Oernc vilde
kræve en længere Tidsanvendelse end der ved Tilbageseilingen om Cap Horn kan tilstedes.
Foruden hvad der er anftirt i Afsnitti>t om Zoologie, vil Professor Behn paakræve den fornodne Hjælp
til iland at skyde eller fange Pattedyr og Fugle, hvortil han og hans Medhjælpere udtrykkeligen anbefales.
Det kan ei forlanges , at Opdagelsen af nye Ocr
og disses Understigelse skal være Formaalet ved en
Jordomseiling, som foretages med et enkelt Skib, men
dette forhindrer ikke, at Opmærl,somheden jo mna
være henvendt paa Bestemmelsen af de Oers eller
Ogruppers Beliggenhed, som man maatte nærme sig,
hvorved tidligere Jordomseileres Iagttagelser og stundom untiiagtige Observationer kunne berigtiges. Det
er derfor en Srilvftilge, at deslige Oer btir undersogPs
i climatisk og naturhistorisk Henseende, om de ere
beboede eller ikke, og af hvilken Folkerace, om de
yde Havn eller god Ankerplads m. v. Blandt uundersogte Lande henledes Opmærksomheden paa Sydostkysten af Ny Guinea og Louisiadernes Archipel, for
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det Tilfælde, at gunstige Omstændigheder maatlc tillade
al nnslille Undersugeiser sammesteds.
Hvorsomhelst Oer i Sydhavet besoges, bor Opmærksomheden være henvendt paa de der boend e
l\fenneskeracer og Afbildninger "af samme forskaffes.
Hvad der i medfolgende Notice med Henviisning itil
Reiscbcskrivelserne siges om de tvende sorte Menneskeracer og den graahaarede (som blandt andre Steder
skulde findes paa Salomons Oerne og St. Cruz) nnbeJales til Opmærksomhed.
I lige Grad vil Opmærksomheden være at henvende paa de med Europæerne i nærmere Forhold
stnaende Oer, Sandwichs-Oerne, Otaheiti og Marquesas
Oerne (forsaavidt disse bestiges) for at bedomme, hvad
Indflydelse denne Forbindelse og især Christendommens
Indforelse har hnvt paa Indvnanernes Cultur.
Overalt hvor man kommer i Berorelse med de
Indfodte, vil den etnographiske Undersogelse være af
hoi Interesse, og Vor etnog:raphiske Samlings Berigelse være et af Expeditionens Formaal. Der maa
vises samme Opmærksomhed for de Gjenstnnde, der
vedkomme Gudsdyrkelsen, som for Vaaben og hvud
der vedkommer Sofart, Jagt og Fiskeri (Fangeredskaber) Klæder, Smykker, Huusgeraad og Redskaber,
hvorved i Særdeleshed, hvad der er forfærdiget af
Landets egne Proclucter bemærkes. Ved Bytning af
Gjenstnnde, som dertil ere passende, og som ei mane
mangle i Skibet, vil denne Samling fornemmelig kunne
foroges.
I de civiliserede Lande, China og de sydamericanske Stater vil i etnographisk Henseende Industrifrembringelser og industrielle Redslrnber være af megen
Interesse, ligesom og l{undskah om ved hvilke techniske Midler Handelsvarer forfærdiges. Ogsna herpaa
vil Opmærksomheden af en eller anden Officier eller
Medreisende være at henlede.
Forsaavidt denne yderl jgere Instruction maatle
foranledige et længere Ophold i Sydhavet end tidligere
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paatænkt, vil det være overladJ; til Chefen efter Omstændighederne at gaae indtil to Manneder senere tilbage om Cap Horn end efler den fors te Bestemmelse."
Hvilket communiceres Herr Cnpitainen til allerunderdanigst Efterretning og Iagttagelse.
Forsnavidt noget mnattc finskes herfra med Hensyn til
de Gjenstande, hvoraf der ifolge foranforte allerhoiesle
Befaling skal være Forraad ombord til Bytning, forventer
Collegiet snarest tnuligt Deres Forslag derom.
Admiralitets- og Commissnriats-Collegium d. 17 Juni 1845.

H . Holølen.
Sehåtahelder.

B.ltaek.

Wl6org.

Til

Chefen for Corvetten Galnthen,
Hr. Capitain Bille,
Kommerherre, Ridder af Dbg.

C. F. B. Skibsted.
const.

C.

Videnskabernes Selskabs Betænkning ·i Anledning
af Togtet.

Idet Selskabets Comitee herved har den Ære at fremlægge den anden Dee! af sin Betænkning i Anledning af
den videnskabelige E~pedition, der efler allerhoieste Bestemmelse skal forbindes med Corvelten Galatheas Togt,
indeholdende en Fremstilling af de forskjellige Punkter, paa
hvilke mon fornemmelig troer at burde henlede Expeditionens Opmærksomhed, anseer den det ikke for overflodigt, at forudskikke nogle indledende Ord, der kunne
tj~ne til 11t betegne det Synspunkt, fra hvilket Comiteen er
gaaet ud ved Affattelsen af disse Bemærkninger.
Da Expeditionen, ifolge den for Reisen lagte Plan,
maa antages at tilbringe en stor Deel af Tiden paa Soen,
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og Opholdet paa de Steder, Corvetten vil komme til at
anlobe, paa enkelte Undtagelser nær, sandsynligviis ikke
vil blive af lang Varighed, saa have vi fortrinsviis troet at
burde udhæve de Phænomener, til hvis Undersiigelse en
Soreise især giver Leilighed, og af de Iagttagelser og
Undersogelser, som kunne blive at anstille paa Anlobsstederne, fornemmelig paapeget saadanne, der ikke udfordre
et langt Ophold eller storre Excursioner i det Indre. De
Sporgsmaal, der nu i denne Henseende kunne frembyde
sig, ville naturligviis berore næsten alle Grene af den hele
Naturvidenskab, og Besvarelsen af de enkelte maa derfor
vel fornemmelig overlades dem, til hvis Fag de nærmrst
hore; men, da det dog paa den ande·n Side maa ansees
for onskrligt, at samtlige Expeditionens Deeltagere have et
almindeligt Overblik over, hvad der ved et saadant Foretagende kan fortjene Opmærksomhed, saa har Comileen
ikke betænkt sig paa at medtage endeel Sporgsmaal af
almindelig videnskabelig Interesse, uanseet at disse udentvivl af sig selv vilde paatrænge sig Mænd af Faget, og at
udtale sig udforligere over flere iblandt dem, end det med
Saadannes specielle Tarv for Oie vilde være niidvendigt.
Navnlig har dette været Tilfældet med nogle geologiske
og almindelig physiske Undersogelser. Hvor derimod specieliere Indsigter maatte forudsættes, har Comiteen som
oftest indskrænket sig til kort at antyde de Synspunkter,
den troede at burde gjore gjældende, overladende det forresten til de Reisend!_} selv, at benytte disse Vink saaledes,
som de efter deres egne Indsigter og mulige Erfaringer
maatle finde det at være Videnskaben tjenligst. Hvad dernæst angaaer alle saadanne anthropologiske og ethnographiske Meddelelser, der kunne bidrage til at belyse de forskjellige Folkeslags huuslige og sociale Indretninger, deres_
Levemande og Sygdomme, deres Redslrnber og Konstflid,
da er dette Noget, der bar Interesse for enhver Dannet,
og hvortil enhver omhyggelig Iagttager vil kunne levere
gode ·Bidrag; og Comiteen !roer derfor at burde anbef~le
denne Sag ikke blot til Expeditionens Naturforskere og
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Læger, 10 en ogsaa til andre af dens Dceltagere, der maatte
have Lyst til at virke Noget i denne Henseende.
Da det fremdeles ved mange physiske Undersogelser
og til Bedommelse af tilfældig indtræffende Phænomener,
er af Vigtighed at kjende saavidt muligt de forudgaaende
og ledsagende atmosphæriske og physiske Forholde, saa
anseer comiteen det for onskeligt, at visse Iagttagelser,
saalænge lleisen varer, anstilles saavidt muligt regelmæssig
og flere Gange i Dognet. Hertil regne vi Angivelser af
Luftens 'f emperatur og Fugtighedslilstand, af Havets Temperatur i Overfladen, af Vindens Retning og Styrke, og af
Luftens {J dseende, Alt for hver 4de Time, altsaa Kl. 12,
4, 8 etc., saavidt Omstændighederne tillade det. Naar disse
Observationer indfores i en egen Journal, hvori tiIIige angives Skibets Plads, saa ofte denne er bestemt, øg Havets
Dybde, forsaavidt der loddes, saa vil denne Journal afgive
et vigtigt Hjælpemiddel ved Bearbeidelsen af de særskilte
Iagttagelser. Dog vil det være tilstrækkeligt, naar disse
Antegnelser forst begynde, efterat Corvetten er kommen
ud i Atlanterhavet, og ophore, naar den ved Hjemkomsten
atter nærmer sig Canalen.
Efter disse almindelige Bemærkninger gaae vi nu over
til særskilt at omtale de enkelte Sporgsmaal og skulle da
begynde med dem, der angaae Jordklodens Physik i Almindelighed, for derpaa i deres Orden at foretage de mineralogiske, botaniske og zoologiske.

Jordklodens Physik.
i. Da det ved Iagttagelser er godtgjort, at over Landet
Temperaturens daglige Variation forandrer sig med
Afstanden fra Overfladen; vilde det være af Interesse
at erfare, hvorledes disse Forhold fremstille sig over
de store Have. Det var derfor onskeligt, om der
samtidig · med de regelmæssige Iagttagelser af Luftens
Temperatur og Fugtighedstilstand, af og til i flere paa
hinanden folgende Dage, kunde anstilles lignende i en
storre Hoide f. Ex. i Masten , naar. Corvetten befinder
sig i det atlantiske eller slille Hav.
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2. I Atlanterhavet ved Nordostpassatens Nordgrændse og
i det variable Belte mellem begge Passater indtræffe,
som bekjendt, hyppig de saakaldte Dra~ater eller Tornados. Da der er al Grund til at antage en Forbindelse mellem dette Phænomen og Passaten, vil det
være interessant deels at erfare, hvorledes og hvor
hyppig det viser sig i det ælhiopiske og stille Hav,
deels overhovedet at erholde noiagtige Angivelser af
de atmosphæriske Phænomener, der ledsage det. Det,
der i denne Henseende vil være at lægge Mærke til,
er Vindstodets Retning og Varighed, Thermometrets
og Sympiezometrels Stand umiddelbart for og under
Dravaten, om denne har været ledsaget af Regn, Torden og Lynild, eller ikke. Da desuden PassatbeHerncs
Middelgrændser især i det stille Hav endnu ikke ere
synderlig noie bestemte, ville noiagtige Angivelser af
Vindens Retning ved Overgangene til og fra Passatbeltet, og af enhver usædvanlig ·vindretning -i samme,
altid være af Vigtighed. Det Samme gjælder om Alt,
hvad der kan bidrage til i Passalbelterne at bestemme
Vindretningen i de boiere Regioner, navnlig Skyernes
Retning.
3. Da Corvetten paa sit Togt sandsynligviis vil komme
til at passere to af de store Havstromninger, nemlig
den varme Strom, der fra Agulbasbankerne stryger
mod Nord langs med Afrikas Vestkyst, og den kolde
Strom, der kommende fra Sydhavct paa Parallelen af
Chiloe vender sig mod Ost ind mod Kysten af Amerika,
og derpaa gaaer deels som kold Strom mod Nord op
til Æqvator, deels som en varm Strom mod Syd langs
Patagonien , saa vil det være af Vigtighed at Leiligheden benyttes, til over disse Phænomener at anstille
saa mange Undersogelser som muligt. Vi regne hertil
hyppige Iagttagelser af Temperaturen i Overfladen,
lignende i forskjellige Dybder med Thermometrographer,
samt Bestemmelser af den Dybde, i hvilken Strommen
endnu liar samme Retning og Styrke. Overhovedet
Yillc hyppige Observationer afHavets Temperatur være
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at anbefale, saa ofte de regelmæssige Iagttagelser i
denne Henseende antyde en pludselig Forandring, ligesom ogsaa i Nærheden af Kyster eller storre Banker;
ogsaa Temperaturbestemmelser i store Dybder, er det
onskeligt, gjores saa ofte Leiligheden tillader det. En
lignende Stromning, som de to ovennævnte, hvis Existens endnu ikke er beviist, synes efter nogle Iagttagelser, anstillede paa den franske Fregat Venus, at
forekomme sydlig for van Diemens Land (45° S. B.,
i45°-i4G 0 0. L.)
4. Undersogelser af Sovandet fra forskjellige Steder af
Havet har man allerede for længe siden anseet for
vigtige, og mange Expeditioner til Verdensomseilinger
have derfor bragt Prover af Sova~d med sig tilbage.
Disse Undersogelser have dog ikke fort til tilfredsstillende _Resultater; thi decls har den analytiske Chemi
forst i den senere Tid givet os beborige Hjælpemidler til at udfore Undersogelsen med Noiagtighed,
deels er man bleven staaende ved at bestemme Sovandets Vægtfylde og Saltmængde. Medundertegnede
Forchhammer har derfor allerede ifjor begyndt paa en
omfattende Undersogelse af Sovandet fra forskjellige
Steder, og Comiteen onsker derfor, at denne Leilighed
maa benyttes til at forsyne ham med et l\Iateriale, som
han ellers kun vanskelig vilde kunne erholde.
5. Den korte Tid, Expeditionen vil komme til at opholde
sig paa de enkelte Anlobssteder, gjor det, paa Climatologiens nuværende Standpunkt, usandsynligt, at den
ved egne Iagttagelser skulde kunne bidrage noget
Synderligt ti\ at udvide vor Kundskab om disse Steders
climatiske Forhold; derimod opfordres de Reisende til,
hvor Leilighed dertil forekommer, at forskaffe sig
Andres skriftlige eller trykte Oplysninger i denne
Henseende, som ellers vanskelig finde Veien til Europa.
Ligeledes ville Iagttagelser over Jordens Temperatur,
i en pybde af een Fod, afgive vigtige Bidrag i denne
Henseende, naar de anstilles med •den fornodne Forsigtighed. Det længere Ophold ved Nicobarberne vil
8
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vel ikke være tilstrrukkelig-t til i nogen betydelig Grad
at udvide eller berigtige de Forestillinger, mon kan
gjiire sig om disse Ocrs Olimn ved Hjelp af de allerede bekjendte Efterretninger; imidlertid vil dog en
stadig Opmærksomhed pun alle de under Opholdet indlræffendo meteorologiske Phænomener være meget at
nnbefale, navnlig er der cct Punkt, som maaskee ved
Expedilionens Iagttagelser nærmere kunde oplyses,
nemlig Temperaturens Forandringer. l'tledens det nemlig paa den ene Side paaslunes, ut. disse baade efter
Dags- og Aarstiderne ere mindre end paa Indiens
Fastland, saa angives paa den anden Side just de
pludselige Forandringer i Temperaturen som medvirkende Aarsag til Climuets Usundhed. Iagttagelser i
denne Henseende maalte nalurligviis ans tilles ilnnd,
enten med en 'fhermomelrogrnph eller med et sædvanligt Thermometer, der da aflæstes ved Solopgang
og om Middagen; ligeledes mualte Standen noteres
vrd pludselig indtrædende Regn. Instrumentet maa
ophænges saa frit som det er muligt, naor det skal
være beskyttet mod dirccte og refleclcret Sollys, navnlig ikke i en paa flere Sider tillukket Fordybning.
6. Pau ethvert Sted, Expeditionen anlobcr, vil det være
af Vigtighed at der anstilles noiagtige Bestemmelser af
den magnetiske Declination, Inclination og Intensitet,
ligesom disse Bestemmelser under et længere Ophold
mane gjentages oftere.

Geologie.
t. Som bekjendt have Landenes Niveauforandringer i de
sidste 20 Aar været Gjenstand for Geognosternes omfuttende Undersogelser, der have fort til det Resultat,
at .Jordens faste over Havet ophoiede Overflade for
storste Delen lider en langsom eller hurtig Bevægelse,
der snart har en opadgaaende Retning, og yltrer sig
som en Hævning, snart derimod er en Sænkning af
Landet. Omcndskjondt saaledes I{jendsgj crningen i Almindelighed er fuldkomment sikker, ere vore Kund -
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s1rnber med Hensyn til Phænomenet paa de enkelte

,..

Steder, til Bevægelsens Retning og Storrelse, i hoieste
Grad mangelfulde, og de t maa uden Tvivl tilskrives
denne Utilstrækkelighed i vore Kundskaber, at man
hidtil endnu ikke kjender nogensomhelst Lov om
Niveauforl1oldenes Forandring. Comiteen maa derfor
i Særdeleshed anbefale .Naturforskerne paa denne Expedition at lade Iagttagelser over Niveauforholdene
være dem magtpaaliggende, paa ethvert Sted, hvortil
Reisen forer dem. Resultatet vil være interessant,
enten man iagUager en Hævning eller en Sænkning,
eller man finder, at ingen Forandring foregaaer. Hævningsphænomenerne vise sig lettest, og Iagttageren kan
sjeldent være i Tvivl om, at en Hævning har fundet
Sted, naar han finder Havets Beboere paa Steder, der
nu ligge ,over Havets Niveau, men han har endnu at
bestemme, i hvilken af Jordens- mange Perioder denne
Hævning er indtraadt. At, ville sammenstille Niveauforandringer, der hore til forskjellige Perioder, frembringer ikkun Forv.i rring, og man maa derfor isærdeIeshed anbefale Naturforskerne at lægge 11oie Mærke
til, om de hævede Lags fossile Organismer ogsaa virkeligen hore til den nuværende Jordperiode. Næst efter
fossile Dyr og Planter, ville Havstokke, der ligge
hoiere, end Bolgerne naae for nærværende Tid, afgive
gode Kjendetegn, og et ikke uvigtigt Bidrag til disse
Undersogelser kan man ofte vinde ved at sammenligne
ældre Menneskeværker, der staae i et bestemt Forhold
til Havet, saasom Bolværker og andre Arbeider, henhorende til Havne-Anlæg, med de nuværende Forhold.
Dernæst vil man hyppigen kunne indhente meget gode
Efterretninger hos Indvaanerne selv.
Sænkninger ere langt vanskeligere at iagttage, da
Havet selv forhindrer Iagttagelsen. Submarine Skove,
og i Egne med et tempereret og koldt Klima, submarine Torvemoser af Ferskvandsplanter afgive et af de
bedste Kjendetegn paa Sænkninger, men meget hyppigen maa fog-ttageren ved at samle historiske og tra3•
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ditionelle Enerretninger soge at udfinde de Nivenufornndringer, som fol'egaae i denne Retning.
Hvor der hverken foregane Hævninger eller Sænkninger, maa Havets Niveauforhold til Landet naturligviis forblive uforandret, men det er af Jigosaa stor
Interesse at bestemme de hvilende Punkter, som de
der have en opad- eller nedadgaaende Bevægelse.
2. Næst efter Sporgsmaalet om Niveauforandringerne mnu
vi anbefale det noie dermed forbundne Sporgsmanl om
Koraloernes Dannelse til Naturforskernes Opmærksomhed. De fleste Theorier sætte disse Oer og Rev i
Forbindelse med vulkanske Virkninger, enten de nu
aflede den store Mængde Knlk, som disse smaa Dyr
forbruge, fra kalkholdende submarine mider, der ligesom Mofetterne ere en Form af Vulkanernes Virkning,
eller _de antage at de ringformige Koraller og Skjær
(Atoler) gjengive Formen af den af Havet skjulte
l(raterrand, eller idet de antage, at Atolformen er en
Folge af en vedvarende regelmæssig Sænkning. Idet
vi derfor overlade til Expeditionens Zoologer at oplrnste de reent zoologiske Sporgsmaal, hvorpaa do vil
suge Besvarelse ved et Studium af Koraldannelserne,
finske vi Jt henlede samtlige Naturforskeres Opmærksomhed paa folgende mere almindelige Opgaver:
n. Findes der i nogen af de Ifornldannelsor, som Expeditionen nnlober, vulkansk Tuf i Forbindelse med
Korallerne, enten som afbrydende, underordnet
eller som indesluttet Lag?
b. Hvor mægtig er Koraldannelsen paa de Oer, hvor
denne Formation er hævet, og paa hvilket Underlag
hviler den?
c. Findes <ler i Forbindelse med disse hævede KoraJing eller ikkun i deres Nærhed, kalkrige Kilder,
eller Tegn til at saadanne Kilder tidligere have
existeret?
cl. Er Havet i Nærheden af Koraldannelserne overhovedet rigere paa Kalle end paa andre Steder.
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c. Er Vandet i Atolcrncs Lagun anderledes sammensat, end· Vandet i det omgivende Hav.
Til Besvarelsen af de to sidste Sporgsmaal, og
overhovedet til Undersogelsen af Sovandets Bestand•dele i Nærheden af Koraloerne, maa Analyser af Sovandet fra disse Egne anstilles, og de ovenfor omtalte
Prover af Sovand onskes altsaa fra disse Steder 1hedtagne saa hyppig, som muligt. Da desuden ifolge
Undersogelser, der især ere anstillede af amerikanske
Geognoster, Temperaturen af den Deel af Havet, hvori
Koraldannelserne frodigen trives, ligger imellem snevrc
Grændser, saa anbefaler Comiteen hyppige Thermometeriagttagelscr saavel i Havet i Nærheden af Koraldannelserne og i Atolernes Laguner, som ogsaa paa
saadanne Steder, hvor disse Dannelser mangle, omendskjondt man efter Stedernes geographiske Beliggenhed havde Grund til at vente dPm.
Som bekjendt inddeler Darwin de nuværende Koraldannelser i
a. Atoler: meer eller mindre ringformige Koraloer
eller Skjær med en Lagun i Midten.
b. Barrierreef: Koralskjær, der i nogen Afstand fra
Kysten af Oerne eller Landene lobe parallel dermed, og ere adskilte fra Landet ved dybt Vand.
c. Fringing reef: Skjær, der med aftagende Niveau
lobe fra Kysten ud imod Soen.
Da Sporgsmaalene om Koraldannelserne saavel i
physisk-chemisk, som i geognostisk-zoologisk Henseende for nærværende Tid beskjæftige Geognosterne
særdeles meget, vilde det være onskeligt, at Skibet
kunde anlobc ret mange Steder, hvor Korallerne forekomme i Mængde.
Comiteen nævner derfor
af Atoler Chagos, ·Maldiverne eller Keeling: alle 3 paa
Veien til Calcutta, eller Karolinerne, Marshalls-Oerne,
Gilberts-Oerne, eller det lave Archipelagus i det stille
Hav;
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af Barrier ,·eefs Pellew-Oern1•, Nordostkysten ar Nyholland, Ny-Caletlonin, Vili Gruppen ell°er Otaheiti;
a.f fringing reefs Nicobarerne, Salomonsoerne, de nye
Hebrider, Navigator-Ocrne eller Sandwich-OcrnC'.
3. Mecl Hensyn til andre geognostiske Undersogelser mna
Comiteen anbefale Naturforsker,ne nt samle saa mange
Prover ar Steenarter og Forsteninger, som Omstændighederne tillade, hvorved dog man lægges Mærke til, nL
det noie betegnes, om Provernc ere tagne ar faste Lag
eller fundne som Jose Stene. Hvor der forekomme
faste lagdeelte Masser, ere Iagttagelser over Lagenes
Hældning saavel med Hensyn til Retningen som Storrelsen ar stor Vigtighed.
4. Rullestene og store Blokke erc, som bekjendt, meget
udbredte over det nordlige og en Deel uf det mellemste Europa og Amerika; de synes at mangle i den
hede og den varmere Deel af den tempererede Zone,
medens de atter fremtræde i den sydlige Halvlrnglcs
sydlige Dele. Iagttagelserne ere alligevel ikke saa
omfattende, at man med Sikkerhed turde paastaae, at
der ikke findes Rullestene i den varmeste Deel af
Jordens Fastland, og Comiteen anbefaler derfor tle
Reisende at være opmærksomme paa Rulle.stenenes
geographislrn Fordeling og Frictionsstribernes sandsynligviis dermed i noieste Forbindelse stanende Phænomen.
5. Efterretningerne om Nicobarernes geognostiske Beskaffenhed ere saa ufuldstændige, at tle neppe tillade
at yttre nogen Mening om Oernes Sammensætning og
at give en derpaa slottet Anviisning til deres nærmere
Undersogelse.
Paa nogle Oer angives Granit eller en Granitlignende Steen, paa Nancovry fandtes en blaangtig
Steen, som kunde brydes op med en Hakke (sandsynligviis Skifer), og paa Kamortn skal der forekomme Koralkalk. Alle disse fastere Lag cre bedækkede med et mægtigt Lag af fedt bindende Leer.
Da Nicobarerne ere en Fortsættelse af Sumatra
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Kjeden og ligge i Nærheden ar Malacca, er det meget
sandsynligt, at de indeslutte ældre Dannelser. Af
Mineralproducterne, som kunne formodes der, ville vi
derfor nævne fiilgende:
Tinsteen, som findes paa Halvoen l\lalacca, Sumatra, Youngceilon, maa især soges i de lose lidet
sammenhængende Lag, saasom Leer og Sand, hvori
den i Almindelighed findes afsat efter Forstyrrelsen af ·
de Lag, hvori den oprindeligen forekommer. Sandet
paa Bunden og Siderne af Aner og smaa Vandlob,
selv Stranden vil give den Reisende Leilighed til at
undersoge, om der findes Tinsteen-Korn.
Ædle Metaller, der findes paa flere af de indiske
Oer, maae soges ligeledes i de yngre ved Forstyrrelsen
af de ældre Masser dannede Lag.
Steenkul angives at forekomme paa Sumatra og
l\folacca. De Reisende mane derfor være meget opmærksomme paa dette Forhold. Da Beretningerne paa
flere Steder omtale bratte Klinter ved Soekysterne, er
det meget at anbefale, fortrinsviis at henvende Opmærksomheden paa dem. Skifrige Lag af morktfarvet
Leer meer eller mindre hærdet, og Lag af Sandsteen
undertiden mork som af Kul ere Steenkullenes hyppigste Ledsagere.

Botanik.

....

1. Da det paa de fleste Steder, hvor de Reisende ville
lande, ikke vil være muligt al skaffe sig noget Overblik over de Familier, Slægter og Arter, som deres
Flora frembyder, saa vil Opmærksomheden rettest fortrinsviis henvendes paa de Planteformer, som ved Individernes Antal og Storrelse ere de herskende, og
væsentligst bidrage til Landenes Physiognomi.
Ved
Opholdet paa de Nicobariske Oer gjor man imidlertid
Regning paa, at Botanikerne ville stræbe at bringe en
saa fuldstændig Samling af Oernes Flora tilveie, som
Omstændighederne ville tillade.
2. Smaae fra ;Fastlandene meget fjernede Oer pleie at have
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en fattig eller dog en lidet mangfoldig Florn. Det vil
være nf Interesse at lejende slige Oers Vegetation saa
noiagtigt som muligt, at erfare om den geognostiske
Beskaffenhed - navnlig at det er Koraloer, vulkanske
Oer eller de have anden Sammensætning - har Indflydelse paa Vegetationens Fylde, Mangfoldighed og
Former; ligeledes om Oernes nyere Hævning op over
Havfladen i saa Henseende synes at have Indflydelse.
Ligheden eller Uligheden med de nærmeste Fastlande
vil det ligeledes være interessant at kjende, saavel
som de Data, der kunne bidrage til at oplyse, om
Planterne kunne ansees hidforle.
3. Det berettes, at forsaavidt som slige Ocr ere for bestandig eller temporairt blevne besatte af europæiske
Colooistl'r, have stundom europæiske Planter meget
stærkt udbredt sig og fortrængt de oprindelige. Nærmere Bidrag til dette interessante Phænomen onskes.
4. Forsaavidt de Reisende maatte faae Leilighed til at
undersoge China's Vegetation, vilde det være vigtigt at
vide, om de europæiske Former, som derfra angives,
ere identiske eller blot analoge med vore. Disse Undersogelser burde ogsaa udstrækkes til de i Chine dyrkede Planter. Blandt andet vilde det interessere at
vide, om den Tobaksart, som skal forekomme i China,
er en af de amerikanske Arter eller en eiendommelig
Art. Ligeledes onskes de i Chine dyrkede Indigo- og
Bomulds-Arter iagttagne og indsamlede til Sammenligning med de vest-amerikanske fra Mejico og Guatemala.
5. Det er et paafaldende Phænomen, at adskillige af cle
tropislrn Former gane længere ind i den tempererede
Zone i den sydlige end i den nordlige Halvkugle.
Bidrag til nærmere Oplysning herom onskes. Ny-ZceIand, v. Di em ens Lnnd, det sydlige Chili og Ildlandet
vilde være interessante Punkter i saa Henseende. Den
pludselige Overgang fra den tropiske til den cxtratropiske Vegetation, som skal finde Sted i det sydlige
Chili, kunde onskes nærmere oplyst.
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6. Medens Nyhollånd og Sydafrica frembyde saa stor
Forskjel i Vegetationen fra den nordlige Halvkugles
paa tilsvarende Brede, saR frembyder derimod Ildlandet
en mærkelig Tilnærmelse til den europæiske Florn's
Physiognomie, og det, som der forsikkres, ikke blot i
Henseende til Familier og Slægter (Boge-Arter danne
Skovene), men selv i Henseende til Arter. Hvis det
sidste skulde stadfæste sig, vilde det være onskeligt
at erholde de Data, der kunde oplyse, om de vare oprindelige eller tilfiirte Planter.
7. Opmærksomheden bedes henvendt paa Bidrag til Culturplanternes geographiske Grændser og Fordeling, til
Kundskaben om de climatiske Forhold, de udkræve,
samt om deres Historie. Foruden egne Iagttagelser
kunne indsamlede Efterretninger og Benyttelsen af
Skrift'er, der her ikke kjendes, give Oplysninger.
8. Bidrag onskes ogsaa til Culturplanternes Statistik, til
Kundskaben om den Udstrækning, hvori de dyrkes i
de forskjellige Colonier og Lande, hvorvidt og i hvilket
Omfang de danne Udforselsgjenstande, og til h:\'ilke
Lande de udfores; samt Prover af Producterne.
9. De talrige Arter og Afarter af Auranliaceer (fornemmelig Citrus), som findes vilde og dyrkede i Ostindien
paa de austral-asiatiske Oer og i China, onskes iagttagne og Frugterne indsamlede til nærmere Sammenligning med de amerikanske, for derved om muligt at
faae Sporgsmaalet afgjort: om de amerikanske Arter
ere identiske med de asiatiske, altsaa rimeligviis indforte, eller forskjellige og oprindelige.
JO. De characteristiske og dominerende vildtvoxende Væxters Æquatorial- og Polargrændser, Ost- og VestGrændser onskes, saavidt skee kan, iagttagne.
it. Da Galopagos-Oernes Clima angives som meget koldere end det ligeoverfor liggende Fastlands, paa Grund
af den kolde Havst.rom fra Syden, vil det være af hoi
Interesse at lære disse Oers Vegetation nærmere at
kjende, ligesom ogsaa Sammenligning anstillet med
Guayaquil's.
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:12. De kja·mpestore Tangarter, som forelwmme i den
sydlige Halvkugles Have, deres St.orrelse og Dybden,
hvorpaa de findes, fortjener Opmærksomhed. Ligeledes
Sporgsmaalet om, til hvillien Dybde overhovedet HavVegetationen noner. Ved Anlob af Koraloer i Sydhavet er Iagttagelse af Tangvegetationen saavel i den
ydre Brænding s om i de indre Laguner af Vigtighed,
samt om Fucoidecr forekomme paa Iforallerne.
13. De svampagtige phanerogame Parasiter paa Rodder og
Stammer (Rhizanlheer o. s. v.), som forekomme især
i den hede Zone, fortjene en noie Undersogelse saavr.l
af de ydre Former som af den indre Bygning og de
physiologiske Forhold.
14. Det vilde være interessant at kjende Torvdannelsen,
hvor denne viser sig i den sydlige Halvkugle (lldlonde~, Falklandsoerne); navnligen at vide, hvilke
Planter, der danne Torven.
15. Noie Undersogelse af Nicobar-Oernes og de andre
austral-asiatiske Oers Calamus-Arter lover rigt Udbytte.
Det samme gjelder om samtlige Palmeformer i hine
Strog.
i6. Ved Anlobet af de peruanske og chileniske Havne
henledes Opmærksomheden paa <len <ler vil<ltvoxcnde
Kartoffel-Arts Forhold til <len dyrkede, til Afgjorelsc
af Sporgsmaalet om den dyrkede Arts Hjem og Afstamning. Knoller af den vilde J{artolfel onslrns medbragte.
:17. Hvis det var muligt at erholde levende Exemplarer af
det saakaldte Tussac- Græs (Festuca flabelliJta), der
findes paa Falklandsoerne, og formenes at kunne blive
en vigtig oeconomisk Plante i Europa, onskes den
hjemsendt med forste Leilighed.
:18. Stammer af alle Slags mærlrnlige exotiske Træer, fornemmelig træagtige Slyngplanter, træagtige Bregner,
Cycadeer, Palmer og andre l\fonocotyledoncr, i alenlange Exemplarer, onskes indsamlede pna de forskjellige Localiteter.
19. Endelig gjor man Regning pna, at vore botaniske
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Havers Tarv vil blive iagttaget ved Indsamling deels
af saamange Frosortrr som muligt, decls af levende
Planter. Til Veiledning saavel ved Indsamlingen, som
ved Opbevi\ringcn af det Samlede tillader Comiteen sig
at vedlægge nogle Bemærkninger, der fornemmelig
skyldes de Erfaringer, et af dens egne Medlemmer
under lignende Forholde har havt Lcilighed Ul at
gjore.

Zoologie.
Paa en Expedition, som den paatænkte, vil det navnlig
være Havdyrene, især de oceaniske Former , der ville tilbyde den rigeste Leilighed til Undersogelse. I denne
Tanke troer man her fornemmelig at maalle opfordre de
zoologiske Reisende til i Almindelighed a~ samle og tilveiebringe Iagttagelser og Oplysninger om de ovenanforte
Dyrs Levemaade og Livsphænomener overhovedet, om deres
Udviklingshisto,•ie og deres geographiske Udbredning. Som
specielle Punkter, paa hvilke man især vil lienlede Opmærksomheden, og som der formeentligen vil gives Leilighed
til at faae undersogte paa Expeditionen, anfores folgende:
1. Et interessant, men hidtil kun lidet undersogt Punkt i
Havdyrenes .Historie er deres Udbrcdning i forskjellige
Belter efter den forskjellige Dybde.
Saavidt muligt
maatte derfor Expeditionens Zoologer soge at skaffe
Bidrag hertil, og vil man her navnlig bringe i Erindring de interessante Undersogelser, som Forbes i den
nyeste Tid har anstillet i Middelhavet og den Irske
Kanal angaaende Dybden, hvortil Plante- og DyreLivet naaer ned, og om den med den tiltagende Dybde
fremtrædende Forskjel i Faunaens Physiognomi; at faae
lignende Undersogelser anstillede i de tropiske Have vil
være en Sag af Vigtighed og Interesse.
2. Da der rimeligviis vil gives en l'iig Leilighed til at
iagttage Pteropoderne, vil man opfordre til gjennemgribende Undersogelser over disse lidet kjendte Bloddyr, navnlig med Hensyn til deres Aandedrætsredskaber, Forplantningsredskaber og Udviklingshistorie,
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især i dennes forste Stadier, hvilken sidste vil være
nf væsentlig Interesse med Hensyn til disse Dyrs systematiske Plads. Efter d'Orbignys og Fleres Iagttagelser
skulle disse Dyr ; ligesom flere andre Havdyr, kun til
visse bestemte Tider afDognet vise sig i Vnndskorpen ;
disse Iagttagelser maae saavidt mtdigt gjenlages og
udvides i de forskjellige Have , som Expeditioncn
besogcr.
3. Den nyeste Tids Undersogelser tyde hen paa , at Infusionsdyrene udgjore Hovedmassen af en Mængde
laavere Rovdyrs Næring. Det vilde derfor være onskcligt, om der kunde onstillcs Iagttagelser om dette Emne,
ved at undersoge Indholdet af de lavere Rovdyrs Fordoielsesorgnner og Tnlrigheden aflnfusionsdyrene omkring Koralrevcne, Ostersbanker og lignende af Bloddyr og Polyper navnlig sogte Steder.
4. Da det er boist rimeligt, at Expeditionen paa sin Vei
vil træffe Hva]er, maaskee endog i Mængde, vil der
saaledes muligen gives Leilighed til at samle Bidrag
til disse lidet kjendte Dyrs Historie, og navnligen vil
maaskee det Sporgsmaal kunne bringes til Afgjorelse,
hvorvidt og under hvilke Forhold Hvalerne sproilc
Vand ud gjennem Blæsehullerne. Prof. Esch1·icht, der
specielt har beskjæftiget sig med disse Dyrs Naturhistorie, har i denne Anledning meddeelt Comiteen
endeel Bemærkninger, som særskilt vedlrrgges.
5. Da Corvellen vil besoge !de Have, der ere Nautilens
Hjem, maatte nnturligviis de Reisende særdeles stræbe
at skaffe Iagttagelser om dens Levemande, der, som
bekjendt, hidtil næsten ganske saynes, og hvorved forhaabentlig endeel af de mange Særegenheder i dens
Bygning ville finde deres Forklaring. Ogsaa i Nautilens Bygning er der endnu Punkter, som trænge til
noiere Undersogelser, navnlig maatte det om muligt
paa friske Exemplarer undersoges, hvorvidt Kjonsforskjellen maatte findes udtrykt i Skallens Form, saaledcs
som det t. Ex. formodes om Argonauterne; en saadan
Undersogelse vil ogsaa blive af Vigtighed for Geologien
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med Hensyn til det hidtil opstillede Antal af Nautilitog Ammonit-Arterne. Ligeledes gjores opmærksom
paa den i Sydhavet forekommende Spirula Peronii og
den colossale Blækfisk (Onichotheutis).
6. At en Mængde lavere Havdyr give en phosphorescerende Lysning fra sig, er siden meget lang Tid bekjendt; det fremgaaer endvidere af Beretningerne
herom, at denne Phosphorescens er meget forskjellig
hos de forskjellige Dyr; men dog er der endnu saa
meget dunkelt i delte Phænomen, at ingen Leilighed
til gjcntagne lagtlageiser herom maa forsommcs.
7. Ved nye Undersogelser og Iagttagelser maatte man
soge at komme paa det Rene med Salpernes Udvikling,
navnlig med Hensyn til den nylig fremstille Generationsvexel hos dem.
Især maalte der noie lægges
Mærke til, hvilke eenlige Former der forekomme med
visse sammenkjædede; hvilken Forskjel der er mellem
de ved den melkehvide Sæd allerede i Vandet kjendelige Hanner og de med Fosterkjæder forsynede Hunner;
endelig hvorvidt yngre og ældre Former af samme
Art forekomme sammen mellem hverandre, da man
hidtil har været tilboielig til at tillægge Salperne, ligesom ogsaa Meduser og Beroider, en vis aarlig Udvikling.
8. Dersom Omstændighederne maatte tillade det, vil det
være af megen Interesse at skaffe en storst mulig
Samling af de lavere Havdyr fra Havet om Ildlandet;
den vilde i Forbindelse med de rige Samlinger, som
de Danske Museer besidde fra Havet mellem Gronland
og America, afgive Bidrag til en interessant Sammenligning af Faunaen i Havene ved Americas to modsatte
Ender.

Til Slutningen undlader Comiteen ikke at tilfoie, at
ligesom den allerede har meddeelt flere åf Expeditionens
eventuelle Deeltagere forskjellige Oplysninger om Enkeltheder, som den troeile kunde være dem af Nytte, saaledes

.
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ere saavel dens, som Selskabets andre Medlemmer villige
til fremdeles at bidrage i denne Henseende til, at dette
Foretagende kan blive saa frugtbringende for Videnskaben
som muligt.
Kjlibcnhavn 18,15 Juni 6.

Orstecl.

Sclwuw.
Pedersen.

Forchliammer.
Liebmann.

li

Biln5 I.
Bemærlrninger med Hensyn til Indsamling og Forsendelse af Planter.
'

1. 'fil Indsamling af saa mange forslcjellige Froesortf'r
som muligt, anbefales Medtagelsen af i det mindste
1000 Froposer i forskjellige Storrelser. Den sikkresle
Mande at opbevare Froet har viist sig at være imellem
Herbariets torrede Specimina, hvor de ere mere spredte,
og hvor en tilfældig tilkommende _Fugtighed ikke vil
odelægge den hele Froesamling.
2. Levende Planter vil der vel ikkun fra nogle enkelt<'
Anli:ibssteder under Expedilionen være Leilighed til nt
fnae hjemsendte, og da man saaledes vil Yærc nodsaget til at bel1olde Planterne længere Tid inden Bord<',
vil det vel ikkun være de succulente og meget haardfore Planter, som ville egne sig til Hjemsendelse i
frisk Tilstand. Af hoi Interesse vjl det være at erholde Samlinger af Orcl1ideer fra Ostindien og det
austral - asiatiske Archipelag, samt Sydhavsiierne og
Americas Vestkyst. Disse Planter bevares bedst, naar
man, efter at de have henligget et Par Dage i Skyggen,
borlskjærer alle Blade,· og pakker dem lagviis med tor
Halm i middelstore Trækasser, som ei maae være alt
for lufttætte. Man advarer imod Brugen af traadformige Tillandsier (T. usneoides, trichoides elc.), som
Indpakningsmiddel, da de ofte indeholde mPgen skjult
Fugtighed. Ved Hjemsendelsen af levende Planter maa
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3.

4.

5.

6.

man vel afpasse Ankomsttiden til Europa i Sommereller Efteraarsliden; Alt, hvad der ankommer om
Vinteren eller i det tidlige Foraar, dræbes af Kulden .
Forsaavidt Cap og Nyholland anlobes, vil det vist
være Expeditionens Botanikere muligt til nogenlunde
moderate Priser at acquirere gode Exemplarer af de
mange mærkelige og i Europa kostbare Encephalartosog Zamia-Arter fra det Indre. Man vil sikkert træffe
dem dyrkede i Haverne. De opbevares bedst emballerede i l\faatter efter at alle Blade ere bortkappede.
Log af Amaryllideer, lrideer o. s. v. ville vistnok ved
samme Leilighcd kunne anskaffes, og en Sending af
deslige Sager derfra strax bcsorges til Danmark.
Fra den ovrige Decl af Reisen ville overhovedet alle
Slags Cycådeer, do med Knol forsynede Scilamineæ,
Dioscoreæ, '11amus, Liliaccer, Bromeliaceer', Agaver,
Aloer, Cactoer fra Americas Vestkyst kunne samles i
aabne Kasser, placerede imellem Fokkemasten og Stormasten i Travaille-Chaluppen, beskyttede ved en tjæret
Seildugsprcscnning imod stærk Sol, Regn og Sovand
i Stormveir; C)•cadcc Stammer paa Bunden, de mindre
Planter lagviis, adskilte ved tor Halm, ovenpaa.
Fra den sidste Deel af Rcisen efter at Cap Horn er
klaret, eller, hvis man gaaer igjennem l\fagelhansStrædet, fra Tierra del fuego, Rio de la Plata og Brasilien vil det være let at hjembringe en stor Mængde
levende Buske, naar man efter at have beskaaren dem
til i - 2 Tommer over Roden, slaaer Rodderne i stærkt
vandet Leerjord i middelstore Trækasser,. og bedækker
de overste 2- 3 Tommer i Kassen med Mos, for m'!,.ll
slaaer dem til.
I de brasilianske Havne anbefales det Botanikerne at
nedlægge i Jord i smaa Viinkasser Jagviis alle Slags
Froe af saadanne Planter, som hurtigt tabe deres Spireevne. Hertil horer alle Slags Anonaceæ, Magnoliaceæ,
træagtige Apocyneæ, Araucarier, Ege, Laurineæ (især
de dyrkede Persea-Arter), samtlige Palmer etc. 6-8
Lag Froc adskille ved i Tomme Jord kunne nedlægges
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i hver Kasse. Overst lægges i & 'fomme Mos, for
Kassen tilslaaes. Froene findes spirende efier 4- 5
Maaneders Forlob.
7. Folgende Sager onskes opbevarede i Spiritus: a) alle
Blomster og Frugter af Orchideæ, Scitamineæ, Aroideæ, Pandaneæ, Balanophoreæ, samt af saadanne Palmer, som tabe sig for meget ved Torring; b) alle
Slags l,jodfulde Frugter, f. Ex. Hesperideæ, Anonaceæ,
Laurineæ, Averhoa Carambola: Spondias cytherea etc.;
c) alle Slags Cycadeers l{noller og Froe, samt mandlige spadices; d) smaae blomstrende Fucculente Planter,
f. Ex. de cæspitose parasitiske Piperaceæ o. s. v. l\fan
kan samle i hvilkesomhelst Glas eller Kar, men man
opbevarer det Samlede slutteligen beds~ i runde Blikdanser af 10-i2 Tommers Hoide og 12 Tommers
Diameter, hvilke, fyldte til Randen med Spiritus,
tilloddes.
Blomsterdele opbevares bedst i mindre Danser
eller Glas for sig, da de ellers knuses af de sværere
kjodfulde Frngter.
8. Det vil være nodvendigt at foranstalte Tegninger udforte af de indsamlede Orchideer, Scitaminecr, Bromcliaeer, Rhizanteer etc., fremstillende saavel Blomsternes
ydre Former, som deres detaillerede Analyser.
9. Hvad Herbariets Anlæg angaaer, da fraraades Brugen
af Presser, da de indlagte Planter heri i den hede
Zone raadne i Lobet af •24 Timer. podt graat Maculatur i Heelarks Sttirrelse egner sig bedst til Planteindlægning. Nogle Riis stort Karduuspapiir foreslaaes
medtagne til Indsamling af blomstrende Bambusser, de
storre og fornemmelig træagtige Bregners Lov fra
Oerne i det stille og indiske Ocean, o. s. v.
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Bila1; II.
Bemærkninger af Professor Eschricht angaaende
Hvalerne.
Som Opgaver, der ere af Vigtighed til Hvaldyrenes
Historie, kunne nævnes:
Naar Hvaldyr sees i Havet, enten enkelte eller i Flokke,
maa antegnes: Tiden (hvilken Dag og naar paa Dagen),
Stedet (i Længde og Brede) , Retningen hvori de stryge,
og den omtrentlige Fart. Ved Flokkene soges Antallet omtrentlig udfundet, især ved de opstigende Vanddampstraaler,
og fremdeles, hvorledes Flok! en er ordnet, navnlig om en
enkelt Forer (the Shoolmaster) gaaer forud. For at bestemme Straalernes Natur bemærkes Temperaturen og Straalernes Forhold ved at stige op i Luften (om her forsvindende eller nedfaldende i Draabeform, om svævende for
Vinden eller strux nedfaldende o. s. v.). Tiden maales
mellem hvergang Dyrene dykke op, og l\laaden iagttages,
hvorpaa de dykke (hvorledes de krumme Ryggen, om Halen
sættes lodret i Veiret o. s. v.), fremdeles, om de have en
Rygfinne og i saa Fald dennes omtrentlige Form,. ligeledes
om paasiddende Snyltedyr ere synlige. Ovede Sofolk vide
ofte at skj elne de forskjellige Slags Hvaldyr paa Svommemaaden, Dykkemaaden og især paa Straalerne. Deres Benævnelser: ,,Finback", ,,Humpback eller Bunch", ,,Sulphurbottom" o. s. v. fortjene at lægges :Mærke til.
Komme Hvalerne nærmere til Skibet, da ville naturligviis alle disse Forhold, og desuden Storrelsen, Farven o. s. v.
end bedre kunne bestemmes. Skulde endelig et Dyr komme
i Naturforskerens Hænder, enten ved at drive i Soen (hvor
da især Bugens Tilstand, hvorvidt den er furet eller ikke,
hvorledes farvet o. s. v., i hvert Fald maatte bemærkes),
eller ved at findes frisk, forraadnet eller aldeles oplost paa
Kysten, da maatte strax eftersees deels alle de ydre Forhold, l\Jaal optages, Rygfinnen om muligt gjemmes, ved
Snuden maa Haarene eftersees, og fortil paa Ganen Bardernes forreste Deel (hvis det overhovedet er en Bardehval), navnlig om de her stode sammen; meget onskeligt
,.._
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vilde det være, om hele den forreste Deel af Ganen kunde
skrælles af og gjemrnes i Spiritus eller Salt. (Allerforrest
paa Ganen findes lo smaa Iluller, der maae skannes og
tages med). Fremdeles maae især Finnernes Form, SUirrelse og Farve bemærkes. Foran Anusaabningen findes hos
Hannen een eller to Aabninger, i Bunden af hvilke sidde
Brystvorterne (onskes medtag·ne). Er det en Hun, man
eftersees, om ei et Foster er tilstede, der, efter Storrclscn,
enten gjemmes i Spiritus eller i Salt heclt eller ituskaarct.
Af de forskjellige Indvolde ere især et Par Stykker af 'fyndtarmen ( helst lige ved Blindtarmen hos Bardehvalerne) viglige, da dereflm· ofte Species kan bestemmes. Findestedet
og Tiden antegnes nalurligviis. Af SkeletLeis Dele ere især
Halshvirvlerne og Slmlderbladet vigtige til Artsbeslernmelsen,
fremdeles Brystbenet og Antallet af Ilvirvler og Ribbeen.
De smaa Bækkenbeen maae noie eftersees. Huden maa
eftersees, om derpaa findes Snyltedyr, der medtages. Er
Forraadnelsen end fuldbyrdet, findes dog disse ofte ved
Siden af eller iblandt Levningerne.

Bilag Ill.
Om Sydhavet.
Sandwici1s Oerne ere meget interessante formedelst deres
Naturbeskaffenhed, især deres vulkaniske 'filsland, fordi
Christendommen er bleven. der indfort, og fordi de al alle
Ocr i Polynesien have bragt det videst i Culturen. Deres
vilde Tilstand lærer man at kjende af Cook, som blev ut
Offer derfor; deres Overgang til Culturen af l(otzebue;
Intet maalte være interessantere, end at lære deres nærværende Tilstand noie at kiende.

Vil man g10re Undersogelsen af Culturens og Christendommens Udvikling og den europæiske Politiks Indflydelse i
Polynesien til Formnalet for en Reise igiennem Sydhavet,
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saa blive unægteligt foruden Sandwicl1s åerne, Marquesas
åerne, Otahaiti og Pitcairns Oen de vigtigste Punkter. Angaaende denne sidste O findes meget lærerige Oplysninger
i Sommers Taschcnbuch zur Yerbreitung geographischer
Kenntnisse ffir i832, Xter Jahrgang, pag. 275-321, tagne af
Capt. Beecheys Reisc.

....

Det vilde vistnok være i hoi Grad interessant og vigtigt
ifald Omstændigl1ederne kunde tillade det, noiere at undersoge det vestlige Polynesien, hvorunder forstaaes Ny-Guinea og de omliggende Archipeler, interessant, fordi man
der forefinder en pompos, lidet undersogt Natur, og tillige
fordi de ere beboede af den sorte Menneskerace, men som
dog ikke er Negerracen. De flest~ 11aturhisLoriske Eflerretningrr har man fra Labillardiere, Naturforskeren paa Admiral d'Enlrecasteaux's Skib i Aarene 1791 og 92, dog
ogsaa fra Naturforskerne, som fulgte med Duperrey og
d'Urville. Den store Sprogkiender, Alexander v: Humbolds
Broder Wilhelm v. Humbold, har erkiendt, at deres Sprog har
ikke noget tilfælles med de afrikanske Negeres. De dele
sig i 3 Racer :
a) De GlatIrnarede eller Stivliaarede, med tynde Lemmer
og hæslige Ansigter, Beborrne af Nyholland og det
Indre at Ny Guinea, hvor de kaldes Haraforas, Araforas, Alfurius, den Race, som Bory de St-Vincent
kalder Homo Australasicus.
b) De Uldhaarede paa Kysterne af Ny-Guinea, de Vesten
for det liggende Archipeler, paa Ny-Hebriderne og NyCaledonien og van Diemens Land ; den Race som Bory
kalder Homo melaninus Capus. Han siger med Grund,
et den forste Race indeholder de raeeste af elle l\fennesker, og denne de vildeste af alle Mennesker; meget
stupide paa van Diemens Land, mere opvakte paa de
nordlige Oer ; men forlige at komme nær. De ere
Tyve, Mordere, Menneskeædere; lokke Europæerne til
sig, plyndre og dræbe dem; kun de smaa Oer kunne med
Sikkerhed betrædes.
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c) Den underlige grove Race, med store forvirrede Haarvæxter paa Hovedet, paa Oerne Waigiu og Salevaddy
og Omegnen. Borrys Homo intermedius, de hlandede
Papus, fordi man formoder, at de ere Mestizer af Papus
og l\lalaiere, som dog er tvivlsomt. Det er vigtigt at
faae Porlrailer af disse Racer; man kunde fange nogle
Inclividuer, aftegne dem og sende dem med Presenter
tilbage.
L'homme, essai zoologique, sur le genre humain, par
Bory de Saint-Vincent, 2 vol., Paris 1827, er et vigtigt
Værk. En gocl Extract af det findes i Voigt: das Thierreich
1. 'fheil, pag. 61, &:c.
Men Undersogelserne i disse Archipeler ere ikke alene
interessante, men ogsaa geographisk vigtige, da de egentlig ere det 'ferrain, hvor nye Opdagelser kunne giores,
og det vilde være en Hæder for en dansk Expedition at
levere et Bidrag dertil. Farvandene ere vel noget besværlige formedelst de mange smaae Oer og l{lipper I Havet;
men dog ikke nær saa farlige som Coralbygningernes Hav,
som er sydligere, og i hvis Middelpunkt Ny-Culedonien
ligger.
Cor!lllræerne crc ncppe opbyggede fra Havets
Grund, men fra Topperne af l{lipper under Havet, og især
paa Randen af !fratere af sluk.le Vulkaner; deraf fremkomme
de cirkelrunde Coraliier med en So i l\lidten.

Geographiske Opdagelser kunne i disse Farvande giores
paa alle Punkter ; men den vigtigste, som staaer tilbage, er
at faae afgiort, om Cap Hood og Cap Roclney hore til en 0
Sydost for Ny-Guinea eller til en Odde, som hænger sammen dermed, hvilket endnu er et Problem; og nærmere at
undersoge Archipelet Louisiade, som er meget lidt bekicndt;
det var en Hæder for den danske Expedition, om det kunde
lykkes den at udfylde denne geographiske Lacun.
Det forstaaer sig, at det store Ny-Guinea, som antoges
at være saa stort som Frankerige, med, saavidt mon kiender
det, en umaadelig riig og pragtfuld tropisk Natur, vilde
indeholdt en ulige storre Skueplads for Opdagelser; men
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det er ikke til at komme ind i, og det kan forst forventes
at blive i Tidens Folge opdaget fra den opblomstrende engelske Colonie i Port Essington paa Nyhollands Nordkyst..
Der hæve Sago og Kokospalmen 4eres hoie Toppe , i dets
Skove maa Paradis-Fuglen altid flyve mod Vinden, for ikke
at forvirre sin phantastiske Fjederpragt; der skiuler sig en
ubekiendt Plante- og Dyreverden ; der vandre hæslige Mennesker imellem en fortryllende Naturs Skjonheder.

D. Hydrographisk physisk-magnetisk Instrux.
I Henhold til Hans Majestæt Kongens allerhoieste Befaling meddeles Herr Capitainen herved som Instrux folgende
af Directeuren for Sokortarkivet foreslauede Bestemmelser
for de astronomisk-nautiske, magnetiske og meteorologiske
Observationer, som ville blive at foretage paa det forestaaende Togt med Corvetten Galathea, saavidt den Dem
paalagte Tjeneste med Corvetten tillader det, nemlig:
De Observationer, som Corvetten Galatheas Officierer
paa Togtet slrnlle udfore, kunne deles i :
1) de astronomisk-nautiske;
2) de magnetiske;
3) de meteorologiske.
Med Hensyn til de astronomisk-nautiske Observationer,
da bor disse indbefatte, foruden Alt det for Skibets Navigation Fornodne i den videste Udstrækning, endvidere enhver Art af Iagttagelse, der lrnn tiene til at berigtige Geogrnphien og Hydrogrnphien af de mange Kyster og Farvande, som Skibet kommer til at beseile.
Paa Nicobarerne, og iovrigt, hvor Leilighed og Anledning gives, foretages regelmæssig noiagtig Opmaaling af
Kysterne, forbunden med gjentagne noiagtige Observationer,
snavel for Breden som for Længden; denne hovedsagenligen
ved Hjælp af Chronometrene, men verificeret saavel ved
Observationer af .Maane- Distancer, som ved Stjernebedæk-
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ninger. Under Forbiseiling af Kyster stiges ved Brede- og
Længde-Observationer, Pcilinger, Vinkelmaalinger og Logninger at aflægge deres Contourcr med muligst Niiiagtighed,
og hvor betydelige Arvigelser fra det hidtil Bekjendte opdages, og Omstændighederne tillade at gjiire noget Ophold,
anvendes delle til saavidt muligt at erholde Vished herom.
Overalt hvor Skibet relacherer, og iovrigt, hvor det er muligt, ildrn alene iland, men ogsaa ombord, gjores Observationer s11avel til Bredens som til Tidens Bestemmelse. Imellem 11llc disse forskjellige Punkter beregnes J{lokkeslctforsl{jellene ener hvert Uhr især, ligesom Længden beregnes
fra hver den af de secondaire l\Jeridianer, man sidst har
beror!, og som ifolgc Reisens Bestemmelse ville omtrent
blive:
F u n c hal, engelsk Consulat.
Cap det gode Haab, Observalorium.
Port Louis, Coopers 0.
Madras, Obsei:vatorium.
Bat av i a) Observatorium.
Ca n ton , engelsk Factoric.
Sandwichs Oerne, Honoruuru, Fortet.
Olal1eiti, Venus-Pynten.
P ara mat ta, Observatorium.
Valparaiso, Fort St-Antonio.
Ri o Jane ir o, Fort Villagagnon.
Der sammendrages sanledes en Tabel over Breden
samt Længden fra en af bemeldte l\leridianer af ethvert
Sted, hvor Observationer ere foretagne, samt en anden Tabel
over Tidsforsl,jellen imellem de forskjellige Steder ifolge
hvert Uhr især. Af storste Vigtighed er det, at Observations-Slcderne iland ere betegnede med muligste Noi11gtigI1ed, uden mindste Tvetydighed, helst med en Skizze, visende
Beliggenheden imod hvilketsomhelst urokkeligt naturligt
Punkt, som en l{lippespids eller lignende. Hvor tidligere
Observateurer have iagttaget, soges fortrinsviis samme Observations-Sted. De ombord foretagne Obsm·vationcrs Resultater suges med muligst Noingtighed overforte paa et
iland skarpt betegnet, eller for Sofartcn vigUgt Sted.
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Hoiden soges bestemt af kjendelige Bjergtoppe, enten
barometrisk eller trigonometrisk. Afstanden i hvilken de
ere seete fru Soen af angives, tilligemed de derved stedfindende atmosphæriske og meteorologiske Forhold, og Toninger tages af alle mærkelige Kyster. Overalt hvor Lodskud findes, holdes Loddet stadigt gaaende med storre eller
mindre Hurtighed efter Omstændighederne.
Vandets Stigen og Falden iagttages noiugtigen efter en
medgiven Flodmualer, ligesom Tidsmomentet af Iloivandc
og Lavvande paa ethvert Sted, hvor Observationer cre
gjorte; herover forfattes en samlet Tabel, forsynet med
oplysende Anmærkninger, især der, hvor kjendelige Abnormiteter og Uregelmæssigheder maalle vise sig.
Ligeledes samles i en anden Tabel alle Bidrag Lil Kundskab om Strommens Sætning, saavel ifolge Forskjellene
mellem hvert Etmauls gissede og observerede Middagsbestik,
som ogsau Resultaterne af enhver anden Slags Undersogelse
denne Gjenstand angaaende, navnligen den thermometriske
Undersogelse af koldere og varmere Slromracer.
Endvidere samles under Eet, i en stadig furHobendc
Relation, Bemærkninger om Alt, Vindene, deres Retning og
Ifraft angauende. Heri bemærkes især Tid og Sted, hvor
Passater og Monsooner begynde og ende; Særegenhederne
saavel ved disse Vinde, som ved muligt modende Orkaner
og Tyfoons og ved variable Vinde og Vindstille. Der vedtegnes herhos saavol de meteorologiske Forhol<1 , som den
Stromsætning, man til. samme Tid har iagttaget, samt enhver
videre Bemærkning, hvortil Atmosphærens Tilstand maalle
give Anledning. · Heri kan ogsau bensigtsmæssigen optages
enhver Efterretning. uf puahdelig navngiven J(i]de, som denne
Gjenstand unguaende kan indhentes paa de Steder, hvor
Skibet ligger un, eller fru Individer, man kommer i Berorelse
med.
Alle Officierernes Observationsboger bor være fuldlrnmmen eens, og af Chefen authoriserede, ligesom de ved
Rcisens Ende indleveres til ham. Enhver bor bestræbe sig
for med muligst Fuldstændighed og Tydelighed i den ut nedskrive enhver uf hum foretagen Observa.tion mecl alle Dat~
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og Biomstamdigheder, og med den fuldstændige Beregning
ind fort i Bogen selv, efter et muligst eensformigt Schernu,
samt med Angivelse af den Paalidelighed Observationen formenes at kunne tillægges.
l\Jcd Hensyn til de magnetiske Observationer bliver
forst her, og derefter muligst hyppigt, saavel ombord som
ilund, at observere :
1\1 i s vi is n i n g e n ,
Inclinationen, og saavidt muligt
Intensiteten,
efter de medgivne Instrumenter og med enhver bel,jendt
Forsigtigbedsregel. Ifolge Skibets Indretning og Bevæbning
formodes et pnn Ilyllen opstillet Compas at kunne blive
udc>nfor Indflydelsen af Loculnttractionen, men saafremt dette
ikke bliver Tilfældet, hor Loculdeviationen omhyggeligen undersogcs og bestemmes pna de forskjellige Steder, hvor Leilighed hertil mautte gives. Da der haves Exempel paa, at
Intensiteten er bleven observeret ombord, saa bor Forsog i
saa Henseende ikke undlades.
Foruden disse 3 Slags magnetiske Observationer bor
endvidere, saavidt muligt, ved Lund understiges den magnetiske Ebbe og Flod, ·eller de daglige Afvigelser med Tiderne for I\Iaximn og l\linima, samt endvidere ntiie noteres
ethvert Phænomcn, der maallc vise sig under Observationernes Lob.
Med Hensyn til de meteorologiske Observationer, da
sltulle disse bestoae i ni udfylde de dertil medgivne Registre
med den Fuldstændighed, som Chefen ifiilge Tjenestens Tarv
og <ivrige Omstændigheder moatte finde passende at bestemme
som Norm. For Rr.isens Begyndelse og ved Hjemkomsten
blive Barometre og Therrnometre at sammenligne med Normalinstrumenter her, og Gangen af Sympiesomclrenes Foranderlighed imod Barometret iagttages noie for hvert især
under Liibet af Reisen.
Hvad derimod den beskuende l\foteorologie nngnner,
med Hensyn til Luftphænomener, Atmosphærens Tilstand,
Skyernes Art, Form og Udseende etc., da finde Bemærkninger hero111, som ti(lligerc an fort, deres Pinds i Relationen
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om Vindene, og ikkun Polarlys alene bemærkes tillige ve.I
de magnetiske Observationer. Det noteres, naar Stjerneskud
indtræffe i storre l\fængde, og Agtpaagivenheden bor især
være henvendt herpaa imellem hver 9de og 13de August
samt 1 i te og 14de November. Det soges endelig bemærket,
hvorvidt Sympiesometret bebuder Nærheden af hvide Byger
eller Vandhoser, hvorom l1idtil ingen Iagttagelse haves.
De i foranstaaende Instrux omhandlede Doger til Observationernes Indforelse for hver Officier, anmodes Herr
Capitainen om at foranstalte anskaffede.
Efter endt Togt indsendes Beretningerne m. v. om de
foretagne Observationer hertil Collegiet.
Admirnlitels- og CommissariRts-Collcgium ti, 17tlc Juni 1845.

...
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E.

Consul JJiac/æys Expedition til Nicobaroemc.

I Skrivelse af 16 Octbr. f. A. indsendte Gouverncurcn
over de dansk-ostindiske Besiddelser, Etatsraad Hansen, cL
Forslag fra Cheff'n for Handelshuset J. l\fackcy & C11 • i Cnlcullu, D. C. l\fackey, til at foretage en Udrnstning til den
storste og sydligste uf de Nicobarske Oer, Sambelong eller
Stor-Nicobar, for at undersogc, hvorvidt Oen maalte være
skikket Lil Opdyrkning og til Anlæggelse af et Handelsetablissement, som en Begyndelse til en efterfolgende ColonisaLion, og lilbiid Maclrny at afholde den halve Deel ur Bekostningen, imod at tilsLnaes cL SLykke Land af indtil 500
Acres med Frihed i et vist Antal Aur for Afgifter af Grunden
og for Udfurselstold af Produetionen.
Gouverneur Hansen anbefalede Forslaget, idet han oplyste, at Bevæg·grunden til samme var at soge deri, at
l\1ackPy er Deellager i en projecteret Dampsldbsfart til Singapore og China, og at man var betænkt paa at udfinde eL
passende Sted for et Kuhlepot for Dampskibene, i hvilken
Ilenseende man havde henvendt sin Opmærksomhed paa
Sambolong. Gouverneuren yllrede derhos, at ligesom den
private Interesse, der bevæger sig i Sagen, frembyder foroget Sikkerhed for en hensigtsmæssig Udforelse og tor Opnaaqlsen af et bestemt Resultat, saaledes vilde det, til Vedligeholdelse af Territorialrettighederne over Nicoburoernc,
være hensigtsmæssigt at anvende en beregnelig, i og for sig
ikke betydelig Sum pua en Expedilion, der kan tilvPiebringe
Kundskab om den vigtigste og mindst bekjendte af Oerne,
og forhindre, at Fremmede mulig anlægge et ualhængigt
Etablissement sammesteds.
Paa Collegiets all erunderdanigste Forestilling i dPn·ne
Anledning resolverede llnns Majestæt J{ongen under 27de
Decbr. f. A. ullernnadigst sualcdes :
"Vi bemyndige allernaadigst Collegiet til at indganc
paa det !lf Chefen for Handelshuset J,. l\fackcy & C0 • i
Calcutta gjorte Forslag om Udrustning af et Togt til de
nicoharske Oer, og vil det fornemmelig være at bet.ingc,
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at det <lanske· Flag heises paa den ommeldte O Sambolong eller Stor-Nicobar, som en Anerkjendelse af Vor
Hoihedsret over den hele Ogruppe. De med denne
Expedilion for Vor Kasses Vedkommende medgaacnde
Bekostninger, indtil et Beliib af 12,000 Rupier eller c.
1(1,000 Rbd. ville være at afholde af den ordinaire
Budgelsum for de ostindiske Besiddelser."
Efterat denne allerhoieste Resolution var afgivet, modtog Collegiet en Skrivelse fra Elatsraad Hansen den 1 Bde
• Novbr. f. A., hvori han oplyste, at Omkostningerne ved
Expeditionen sandsynligviis . kun vilde beliibe 6000 C. R.,
hvoraf den Kongelige Kasses Andeel altsaa ikkun vilde belobe 3000 Rupier.
I Forbindelse hermed indberrettede Gouverneuren under
19de Decbr. f. A., at flere Omstændigheder tydede paa, at
dersom det beleilige Oieblik ikke uden Ophold benyttedes
var der meer end Sandsynlighed for, at det vilde gaae tabt
for bestandigt. Deels huvde gjenlagne Overfald begaaede
paa forsvarslåse Handelsskibe af Indbyggerne paa Camorta
og Nancowry foranlediget engelske Handlende til at gjoro
Forestillinger om Nodvendigheden af at ophæve en saa lovIos Tilstand ; deels havde, hvorom Gouvcrneuren nylig var
bleven underrettet, franske l\1issionairer i de senere Aar
opholdt sig paa Car-Nicobar, hvorfra de i Septbr. 1844, da
Indbyggerne ikke onskedc at have fremmede Em;opæere
blandt sig, flyttede til Oen Terressa, ved Hjælp af en, med
Skib sig der opholdende Handelsmand fra l\foulmain M. 1\1. F.
Crisp; denne havde derefter fattet det Project at sætte sig
i Besiddelse af sidstnævnte O, hvorom han havde gjort en
officiel Indstilling til den engelske- Commissionair for Tenasserim-Provindserne. Da der folgelig ingen Tid var at give
bort, indgik Gouverneur Hansen paa forventende Sanction
folgende Betingelser med Donald Mackey for Iværksættelsen
af den ommeldte Expedition til Nicobaroerne.

i. l\fockcy paatager sig at afholde Udgifterne og overlader
Sporgsmaal om Godtgjorelse for det halve Belob til
Hegjcringens nærmere Godtbefindende.
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2. Expeditionen skal forlade Calcutta inden Udgangen af
Juni l\Iaaned 1845 under Overbestyrelse af H. Busch
(Dansk af Fi.idsel), ledsaget af en l\1and med videnskabelig
Dannelse, og af det forni.idne Antal Haandværkere.
3. Hovedi.iiemedet med Udrustningen er at anstille en
Undersi.igelse af og indhente paalidelig Underretning om
Oen Sambolong og den nærliggende mindre O LilleNicobar; den erholdte Underretning, saavelsom Prover
af Oernes naturlige Frembringelser og andre Gjenstande
af naturvidenskabelig Interesse indsendes direclc til •
Collegiet, forsaavidt Etatsraad Hansen skulde være fraværende, naar Expeditionen vender tilbage.
4. Skulde Udfaldet af Undersogelserne· gji.ire Anlæggelsen
af et Kuldepot og af et commercielt og et agerdyrkende
Etablissement tilraadeligt paa Sambolong eller den tilliggende O, tillades det Entrepreneuren hertil strax at
tage den forni.idne Strælrning Land i Besiddelse,· saafrcmt dette kan skee, udep at der med Magt eller ved
andre ulovlige l\Iidler fratages Oernes indfi.idte I"'lbyggcre Jord, som de enten kalde deres private Eiendom
eller benytte til Beboelse eller Dyrkning.
5. Gouverneuren over de ostindiske Besiddelser forbinder
sig til, at udvirke for Mackey inden et Aar efterat han
derom gjennem Collegiet indsender Ansi.igning, ledsaget
af Beviser for, at et velbegrundet (successfull) Etablissement er anlagt paa forommeldte Ocr, fuld Eicndomsret til et Stykke Land enten pan Stor- eller Lille-Ni- ·
cobar eller pna begge Oer, i Udstrækning af indtil 500
engelske Acres i det Hi.iieste, med tilstrækkelig Front til
Soen for commercielle Foretagender, og med toldfri Ud.,..
forse! for en Tid af fra 5 til 10 Aar for Produelionerne
af ommeldle Plantage. Den indri.immede Eiendomsret
fortabes, dersom Eiendommen for længere Tid end et
Aar henligger uden nt benyttes eller uden at være i
virkelig Besiddelse.
6. Besiddelse tages og Expeditionen foretages i Hans l\lajestæts Navn, og det danske Flag heises, saafrcmt et
Etablissement skulde blive grnndlagt.
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7. De Indfodte paa de nicobarske Oer behandles merl
l\fildhed og Skaansomhed, og deres personlige Rettigheder saavelsom deres Eiendomsret respecteres.
Paa Collegiets allerunderdanigste Forestillig resolverede
Hans Majestæt derpaa under Hte Marts d. A. saaledes:
"Vi ville have givet allerhoieste Tilsagn om at indbemeldte Betingelser, som Gouverneur over Vore ostindiske Besiddelser, Etatsraad Hansen, paa den danske
Regjerings Vegne har indgaaet med Handelshuset J. Mackey ~ C 0 • i Calcutta med Hensyn til et Togt til de
nicobarske Oer, ville blive allernaadigst opfyld le, og
paalægge Vi Vort General-Toldkammer og CommcrceCollegium herom at underrette Vort Departement for
de udenlandske Sager."

...
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I Skrivelse af 6te Marts d. A. har Gouverneur Hansen
indberettet, at Expeditionen er fuldendt, og at en engelsk
Skonnert, der for"erNavnet l'Espiegle, er fragtet for Reiscn,
samt ligger færdig til Afseiling fra Calcutta. Forhenværende
Secrelair ved Raadet i Frederiksnagore Busch, der har Bestyrelsen af Toget, ledsages af en anden Dansk Lowert,
som i pnakommcnde Tilfælde kan overtage Bestyrelsen og
som, saafremt et Etablissement bliver anlagt paa Samb.elong,
forbliver paa Oen. Lowert er Student ved Kjobenhavns
Universitet og har endeel Aar forsogt sin Lykke i Udlandet
som Handelsbetjent, sidst i Algier og Cairo, hvorfra han
for nogle Maaneder siden kom til Calcutta og fik Ansættelse
paa Mackeys Contoir; han er vant til at tumle om i Verden
og har hidtil undgaaet alle Climatsygdomme.
Foreren af Fartoiet er en Englænder, ved Navn Lewis,
af god Familie og opdraget ved Universitetet i Cambridge,
han har Lyst til Eventyr, har besogt de fleste Oer i det
indiske Hav, og gaaer med Expeditionen til Sambelong i
Mangel af anden oieblikkelig Beskjæftigelse. Gouverneuren
anseer det for en Fordeel, at denne Mands Tjeneste og
Erfaring er sikkret ved nærværende Leiligh~d, og antager
det for muligt, at han vil gjore Forsog paa at anlægge en
Plantage.
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De ovrige Deeltagere i Expedilionen, hvis Antal er
indskrænket, da Fartoiet er lidet, hestaae af Somænd og
Haandværkere, deels Europæere, deels lndfodte. Gouverneuren beklager, at det iltke har været muligt, at sikln-e en
Naturkyndigs, navnlig en Geologs I{undskaber for Toget.
Da der imidlertid for Tiden opholde sig et Par reisendc
Naturkyndige, Preussere af Fi:idsel, i Nærheden af l\loulmain,
er der skrevet dertil for at forsi:ige, om de kunde formaaes
til at gaae med Expeditioncn til Nicobaroerne.
Iovrigt tvivler Gouverneuren om, at nærværende Expedilion vil levne Tid eller Leilighcd til detailleredc videnskabelige Undersogelser; hvorimod de væsenllige Gjenslandc
for den præliminaire Und0rsiigclsc, der for Tiden kan anstilles, ville være: en Omseiling af Oen Sambelong, Optagelsen af et Iforl over eller idelmindste cl paalideligt .i\f'rids
af Oen, Udfindelse af de bedsle Landingssteder, Opmaaling
af en Havn, der siges at findes paa den ostlige Kant af
Oen, et Skjon af Oens Capacitet for Agerilyrkning, Udfindeisen af det bedste Punct for Grundlægning af en Plantage,
saml Underretning om Indbyggernes Tilstand, Egenskaber
og Disposition mod Europæerne.
Findes et Sted passende for Anlæg af et Kuldcpot og
af Pla11tagcr, og gives der et nogenlunde rimeligt Haab om
et heldigt Udfald af at occupere Ocn, er det paatænkl strux
at oversende det for Expeditioncn fragtede Farloi lil Pcnang
for at overfore chinesiske Arbeidsfolk og sætte dem i Værk
med Rydning af Grund; forst efiera t dette er skeet, antager
Gouverncuren, aL Undersogelserne kunne strækkes videre, og
at hele Oen, der ikke er af ringe Storrelse, kan ventes
gjcnnemkrydset i alle Retninger og videnskabeligt undersogt; men Hjælp hertil forventes fra Danmark.
Ved Expedilionens forhaabede Ankomst til Sambolong
vil det danske Flag blive heiset som en Anerkjendclse af
Danmarks Hoihedsret over den hele Ogruppe. Bliver derhos et fast Etablissement ved samme Leilighed slrax grundlagt paa Sambolong, og Forsaget undcrstiHtes ved Udsendelse
af et armeret Skib, antager Etatsraad Hansen, at Alt er
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gjort, hvad der for Oieblikket udfordres, for uomtvisteligt at
sikkre Eiendomsretlen over Oerne.
Gouverneuren tilfoier, at Afsendelsen af Expeditionen
ikke er nogen Hemmelighed, hverken for det engelske
Gouvernement eller for den Deel af Puhlicum, der interesrerer sig for Sagen, samt at Foretagendet at colonisere
åerne ansecs, saavidt de offentlige Blade have yttret sig
derom, for at være fortjenstligt, da det giver Haab om Udbredelse af Reli gion , Civilisation og Handel.
Endelig har Etatsrnad Hansen i Skrivelse af 18de l\Jarls
• d. A. indberntlet, at Expedilionen er afgaaet fra Calcutta og
har forladt Diamond Harbour d. 16de s. M. Skj ondt Overreisen kan skee paa 10 å ·J 2 Dage, vil der formodentlig
hengaae henved 4 Maaneder, inden Fartoiet kan venlrs lilbage, og en ful(lstændig Rapport modtages. Da det imidlertid er af Vigtighed at erholde saa hurtig Underretning
fra Expeditionen som muligt, og for at sikkre samme Understottelse i pnakommende Nodstilfælde, samt tillige give Expeditionen et i de Indfodtes Oine mere imponerende Udseende, er der gjort Forsog paa at engagere 2 paa l\Ioulmain hjemmehorende Skibe, der for Tiden ligge ved Ceylon, til paa Tilbagereisen at omseile Sambolong og sælle sig
i Forbindelse med Busch. Der er i saa Henseende gjort
Eieren, den tidligere omtalte Mr. Crisp et moderat Tilbud,
hvoraf den Kongelige Kasses Andeel er berrgnet til 1000
Rupees, og muligt lod hans Interesse sig iovrigt forene dermed, hvorved hans Hjælp for Fremtiden vil være sikkret.
En Naturkyndig og navnlig en Geolog lrnn for Oieblikket ikke tilveiebringes, men Mr. Blyght, som er ansat
som Naturalist ved det asiatiske Selskabs l\Iusetlm, hor medsendt alle til Opbevaring af Naturgjenstande fornodne Apparater, og Alt, hvad der paa Oen indsamles, vil ved Modtagelsen blive undersogt af Hr. Blyghl, Dr. Wallich og Dr.
Mac-Lelland. Sidstnævnte, som er den eneste Geolog i Calcutta, antnger paa Grunde, som han udleder af Formationen
af de nærliggende l{yster og Oer, at der man findes Kul
paa Sambolong.
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Compagniets Deputy Surveyor- General, Capt. Wronghton,
har velvillig forsynet Expcditionen med Instrumenter for
Opmaaling, og Capitain Lewis, der har tilstrækkelige Kundskaber til at fore dem til Nytte, har paataget sig, mod
Li:ifie om Betaling i Forhold til Resultatet af hans Arbeide,
at optage et Ifort over Oen og Havnen, dersom en saadnn
existerer.
Den ·lSdc Juni 1845.
pro vera copia

F. Schlegel.
l' uldmæcllg.

•
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III.
Reise til Madeira.
(Fra den 24dc Juni til den 21de Juli.)

:..

Tirsdag den 24de Juni Kl. 12} F. M. vare vi tværs for Helsingor, Vi fik her som sædvanlig Besoll' af Vagtskibschefen
og andre gode Venner, og blandt dem min gamJe Kammerat
Capitain Sneedorff. Desværre bragte han et Sorgens Budskab til sin Svoger Capilain-Lieutenant Asrhlund om et
Dodsfald af en Nærbeslægtet i dennes Huus. Da Lodsen erklærede paa samme Tid, at det vilde være forgjæves at
forsoge paa at krydse ud, eftersom Vind og Strom vare
haardt imod, _ gik jeg saameget villigere til Anlrnrs, som
Aschlund derved fik Leilighed til at bringe sin Familie et
'frostens Ord i denne nu i dobbelt Henseende tunge Afskeds- •·
time.
Næste Morgen, Vinden SV, Bramseils Kuling, lettede
Kl. 4, i Selskab med en stor Mængde Skibe, som stode Sundet
ud med os. Den preussiske Corvet Amazone, som laae paa
Rheden da vi kom, var lettet om Natten. Idet vi lettede
liortc vi en Sulut ved Kjobenhavn, og da vi senere vare oppe
mod Kulien, borte vi en Salut ved Kronborg. Vi tvivlede
derfor ikke om, at Briggen Ornen var i vort Kjolvand.
Kl. 4i passerede vi Kronborg, saluterede og lod Musik en · blæse nogle Afskedstoner til det gamle ærværdige
Slot. Det var en deilig Morgen; den nylig opgaaede Sol
belyste den skjonnc danske Kyst; det prægtige Kronborg,
tildeels indhyllet i Riigen af sine Kanoner, hvormed den
havde besvaret vor Afskedshilsen, gav os i Echo fra sine
ærværdige Mure de sidste Toner af den danske Somands
kjæreste Sange.
•Bille, Jordom1elllag .I.
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Nu faldt Underseilene, Læseilene bugnede fra de udhalte Spire, og rask gled Galathea frem i Spidsen for den
hele Flaade, som havde benyttet den længe onskede gode
Leilighed til at komme Sundet ud.
Kl. 5 1 gik Lodsen fra Borde. Han tog min Rapport
og de sidste Afslrndsbreve med til Land. Der er noget
egent, del er et alvorligt Oieblik, nnar den sidste Fædrelandets Lods ganer fra Borde, og man, for at bruge et Somands-Ucltry k, kaster det sidste Varp los, der holder En til
Hjemmet Allerede noget for har lian indsamlet de mange
Breve, som l1an slrnl besorge. Nu er det paa Tiden; Undcrseilene gives op, Store Mersseil kastes buk, og det lille
Fartoi, som har slæbet agter, hales op til læ Faldereb.
"Farvel Captain og lykkelig Reise ! " siger Lodsen, og san
faner jeg et ærligt Huandslag til Afsked, saa trofast, saa vel
meent, som nogen So mand kan give det. ,,Brevene skal
ganske vist blive besorget", og dermed ganer han hen mod
læ Faldereb; der modes han af en lille Flok; de have
endnu nogle Breve at give med. Det er dem, som sna
gjerne ville give det sidste Afskedsord saa secnt som muligt, dem, for hvem Afskedstimen har været tungest - nær
, vare de komne forsildig, dog, han faner dem just pna Falderebet - og vil jeg kigge ud ovel' læ Reling, saa kan jeg
være vis paa at see adskillige barkede Næver ræltke en lille
Seddel ud af de læ Porte med Udskrivt til Nycboder.
Allsammen er Afskedsord til Hjemmet! Nu er han klar, han
sætter af, vinker os sit sidste Farvel med sin blanke Hat,
og nu fulde Undcrseilcne og Fart sættes paa Skibet, og
snart forsvinder den lille Bnad imellem de rullende Bolger,
som tage med sig vor sidste Hilsen, vor sidste Forbindelse
med Fædreland og Hjem I
Om Formiddagen blev Krigsartikelsbrevets Afsnit om
Skik og Orden inden Borde oplæst for Mandskabet, og Eed
aflagt til Flaget.
Med gunstig Vind, tildcels med Rcgnvcir lob vi l(attcgnltet meget hurtig igjenncm. Den 25de om Aftenen Kl. 8
passerede vi Skagen, men dermed var ogsaa den gode Vind
forbi. Om Aftenen fik vi SV med Labert og Stille, og vor
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Cours blev nltsaa tvunget op mod den norske Kyst. Hele
den 26de laber Brise, tyk Lun.
Kl. 2 om Natten fik vi Sigte af det. nye Fyr paa Ydre
Torungen ved lndlobet til Arendal. Den 27de blæste det
stivt af Vest og VNV Vind. Jeg forcerede Seil, krydsende
under norske Kysten, deels for at benytte den vestlige Strom,
som her altid sætter ned langs Kysten forbi Næsset, men
tillige fordi jeg vilde vide , hvorledes mit Skib var tilsinds
at gebærde sig i stiv Kuling og hanrd So. I denne Henseende blev jeg meget tilfredsstillet, da jeg allerede her
fandt, hvad jeg senere i fuldeste Maade har faaet bekræftet,
at Galathea var et godt Soskib, som bar sine Seil fortræffeligt. Derimod kom jeg til Kundskab om, at dens Overskib
var temmelig lækt, og trængte betydelig til Calfatning,
hvortil der til Soes er saa snare liden Leilighed. Uagtet
der lob endeel Vand til Pumperne, vor jeg imidlertid ganske
beroliget, da jeg var overbeviist om, at Skibe Is Bund var
fuldkommen tæt. Tommermændene mnatte da i Arbeide
med at calfate og stoppe Lækager hist og her, hvilket i
dobbelt Henseende var mig ubehageligt, deels fordi saadant Arbeide altid bliver Pnllialiver, eftersom Calfatning kun
kan foretages forsvarligt med tort og ,roligt Skib, de els
fordi Tommermændene derved afholdtes fra andet hoist nodvendigt Arbeide.
Den 28de om Morgenen gik Vinden heel NV, og vi
kunde sælte Cours for Cannlen. Medens Skibet lecd af Lælrnge lecd endeel af vort usovnnle Mandskab, men især de
Hr. Nalur_forskerc af Sosy~e. Enhvrr, som veed hvad Sosyge er, vil beklage dem, men Medlidenheden mantte stige
hoit, naar man saae i hvad Tilstand deres Lukafer vare. Disse
Kamre, som i Varmen have den store Fordeel at være luftige, vare, paa Grund af Cimonportencs slette Lukning, saa
utætte, at Vandet i Ordets egentlige Forstand slrommede ind.
Jeg skylder de Hrr. Naturforskere det Vidnesbyrd, at de alle
bare dette Onde med en magelos Taalmodighed; aldrig borte
jeg en Klage, som i Sandhed dog havde været velbegrundet. Jeg lod mig det derfor saameget mere være magtpaaliggende at gjore, hvad der for Oieblikket var muligt, for
5*
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at skaffe dem nogenlunde frie for det indtrængende Vand,
og jeg lovede ved mig selv, at ved vor Ankomst til Madeira
skulde og maatte heri gjores en alvorlig Forandring.
Hds. Maj. Dronningens Fodselsdag vilde jeg hoitideligholde med en lille Diner. Men det regnede og blæste saaledes, at to af mine Giæster meldte dem upasselige uf Sosyge, og vi andre havde megen Moie med at holde fost
paa, hvad der stod paa Bordet. Imidlertid tomle vi et Glas
paa vor Dronnings Velgaaende, med det Haab og Onske,
at hun paa sit smukke Sorgenfri maatte have bedre Veir
end vi.
Næste Dag blæste det en Storm af VNV og NV, som
nodte mig li! at lægge hi for Stormslagseilene Nord over.
Om Middagen blev jeg kaldt paa Dækket ved del afskyeligr,
Raab: ,,En Mand overbord I" Ved at beslaae Fokken vare
to Mnnd faldne ned. Den Ene, halvbefaren Carl Jessen fra
Slesvig, en flink Gut, der alt var bleven lagt l\lærke til som
altid i Forhaanden, slog Hovedet mod Fokkeroslet og drev
blodende agterud tæt forbi vor Redningsboie, som blev affiret i en Ende til ham. l\len han mægtede ikke at gribe
den, og sank Oieblikket efter. At sætte et Fartoi ud i det
Veir og den So, vilde have været at udsætte sex å otte
Mennesker mere for den visse Dod. Den Anden blev hængende nogen Tid i Perten, faldt saa ned i Vandet, fik fat i
Slæherbommens Takelage, og blev herfra bjerget af vor brave
Bandsmand Jorgen Petersen, der sprang ud pna Slæberbommen, og, uagtet de stærke Overhalinger, fik slukket en
Ende paa ham, hvori han heistes ombord. Saaledes var
der da allerede Een mindre af den lille. Coloni, som Galathea sluttede i sit Favn. Desværre skulde det ikke blive
derved.
Den 30le Juni 0111 Eftermiddagen tonede Flng for en
dansk Orlogsbrig·, som stod oster over. Vi antog den for
Ornen, og der blev da beregnet for og imod, hvo der forst
skµlde komme Cnnalen ind.
Den 1ste Juli om Aftenen blæste det atter en Storm,
dennegm1g af SV med Regn og svære Byger. Corvetten
Iane bi for Slormstagseil og klodsrebet Store l\lersseil, og
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laae som en Mange paa Vandet, uden at tage en Draabe
Vand over.
Saaledes arbeidede vi os med stadig Modvind, ledsaget
af afvexlende stiv Kuling og Stille, Taage og Regn, gjennem
den hoist uinteressante Nordso. Den 3die Juli fik vi Lodskud af Doggers Banke, og den 4de om Morgenen fik vi
en Yarmoulh Lods ombord, som skulde bringe os Canalen
ind.
Det blev i disse Dage befundet, at en stakkels Matros
af Besætningen var vanvittig. Sandsynligviis havde Raabet
og Synet af de Ulykkelige, som faldt ned fra Foklrn-Raaen,
gjort et yoldsomt Indtryk paa ham; thi det lod til, at han
Jeed af en vedvarende Skræk for Alt, had der omgav ham.
Han gjorde herved alskens Optoier, især om Natten, da han
med Raab og Skrig om Hjelp forstyrrede Kammeraternes
Sovn, kom nogen op paa Dækk et, bad om Beskyttelse
o. s. v. Lægen erklærede, at han vilde under alle Omstændigheder være incurabel ombord, og jPg besluttede derfor
at benytte den forsle mulige Lcilighed til at sende lrnm
hjem. Denne tilbod sig lykkeligviis meget snart i det Farvand vi vare. En hjPmgaaende dansk Jagt, kommende fra
Bordeaux, bestemt til Nyborg, fik ham ombord.
Den 5te Juli fik vi endelig godt Veir, ja endog en
meget smuk Dag, men stedse SV Vind, labert og stille.
Vcd en saadan Leilighed, efter overstanden Storm og ondt
Veir, bliver der da ombord i en Orlogsmand en almindelig
Vasken, Spulen og Torring. Kanonerne hales ind, Porte
og Luger lukkes op, Seil og Klæder hænges til Torring,
kort, der er en almindelig AcUvitet. Matroserne, som fole
Nodvendigheden af disse Arbeider saavel for Skibets som
for deres eget Velvære, tage sig af Sagen ret con amore.
De gaae som Vandfuglene ufortrodent i Vand til Anklerne,
skrubbe og spule, svabre og skovle. Men en saadan Dag
er ogsaa en sand Velgjerning for et Skib. Regn og Fugtighed er vor værste Fjende ombord.
Sondag den 6te kom vi endelig Canalen "ind i Selskab
med en stor Mængde Seilere. Indenfor Dover satt~ vi Lodsen i Land med samt Breve og Depecher og styrede saa
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Cours Vester efter ad Dungcnes Lil, Vinden osllig, smukt
Veir.
Om Formiddagen holdtes forste Gang Gudstjeneste ombord. Vor værd ige Skibspræst Hr. Pastor Hansen, vidste
ved denne sin Tiltrædelses-Prædiken i hoi Grad at tiltale
os Alle, og slemme Gemytterne til Sr.lvbetragtning og Gudhengivenhcd, og mangen en 'fanrc viskedes af Kinden med
Bagt•n af den brune Hnnnd, ved Tanken om det Hjem, vi
forlode, om det Svrelg af Tid og mulige Begivenheder, som
sldlte os derfra, og ved Haabet om, efter veludfort Daad al
see dP.t igjen. - Jeg benyttede denne Stemning til efter
endt Gudstjeneste med nogle Advarselsord til de tre fire
stakkels Syndere, som ifolge Straffe-Reglementets Bydende
under den forudgaaende Parade havde staaet opstillede ved
Stormasten, at eftergive dem den idiimte Straf.
Ved at nærme os Folkstone, seilende langs Kysten,
kunde vi folge med Kikkerter den her under l{linten langs
Stranden lobcnde store "sydostlige" Jernbane, dm· strækker
sig herfra gjennem hele England lige op til Laneasier; den
lober gjennem en Tunnel paa dette Sted. Ikke langt derfra har
man manttet sprænge en heel fremspringende Irn11pc, der
blev undermineret med 18000 Pd. Krudt. m. 2 om l\liddagen passerede vi det historisk hekjendte Hastings; vi stade
derpaa noget ud fra engelske Kysten og saae forst Land
igjen, da vi et Par Timer senere kom temmelig nær forbi
det pua sine 7 Hiiie let kjendelige Beachyhead.
Allerede samme Dags Aften diide den osLlige Vind af.
Vi fik nu et Par Tordenbyger og derefter Stille, som varede
hele den næste Dag og aflostes den 7de om Aftenen af
SV Vind, stiv Kuling, Tange og Regn. Herimod krydsede
vi til den 9de om Middagen, da vi befandt os pan Hoidcn
af Plymouth. Men da Veiret vedblev at see ondt ud og
i;~gnfuldt, Kulingen tiltag, og $trommen skulde til at sæl te
os oster efter i sex Timer, besluttede jeg at lobc ind til
Plymouth, og tog en Lods ombord, som befandt sig i sin
Cutter tæt i Cæ af os.
Kl. 7 Aften ankrede vi under en skyllende Re~n paa
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Plymouths Rhed , - indenfor den prægtige Breakwaler, paa 7
Favne Vand. Den norske Cadetcorvet "Ornen", Captain
Gron, laae paa Rheden noget indrnfor os. Breakwateren,
hvis Anlæg har kostet over en Million f Sterling, er sikkert et
af det nyere Englands stolteste som nyttigste- Mindesmærker.
Det er som bekjendt en Dæmning eller Soslijærm tværs over
Plymouths Bai, ladende et Indlob osten og vesten om, er
op fort af Kalksteen, 1700 yards lang, over 20 Fod hoi og
endnu foro, en iOO yards bred, s a nt dens ovre Flade,
hvortil en hoi 'llrappe forer op, ved ikke allfor urolig So
afgiver en ret behagelig Promenade. Paa Breakwatercns
vestre Ende ligger et F} rtaarn.
Næste Dags .Morgen J{l, 8 saluterede vi Fæstningen med
21 Skud og den engelske Admirals Flllg med i 7 Skud, som
med lige Antal blev besvaret. l{ort ener modtog jeg Besog
af den danske Vice-<Jonsul Mr. Fox, som kom ombord til
mig i sin Cutter, og af den commanderende Admirals FlagCnpiLain, Sir Henry Leeks, som kom for at complimentere
mig og tilbyde mig Havnens Assistance. Jlnn fortalte mig,
at hans Admiral Sir John West, nylig kommen dertil, var
uden .sit Flagskib, da dette, the Queen, var beordret til
Portsmouth til den Eskadre af 8 store Linieskibe af forskjellige Tegninger, som skulde foretage Prover mod hYerandre.
Denne Eskadres Oiemed, fremkaldt ved de forudgaaede
Parlaments-Debatter, hvor disse forskjellige Skibes Sodygtighl'd og ovrige Capaciteter havde været Gjenstanden for de
heftigste Angreb, var, i en So- og Orlogshavn som Plymouth, skabt til at vække den hoieste Interesse, og var
drrfor ogsaa Gjenstand for megen Discussion. Dronningen
af Englands Besiig paa Eskadren og de dermed folgende
HoiLideligheder forhiiiede endydermere Interessen for Sagen.
Derefter gik jeg i Land i Consul Fox's nydelige Cutter
"grand-ture",' af hvilken han med Rette var meget stolt. Han
var et activt Medlem af "the royal yacht club." Dette Selskab,
der har sit Hovedsæde i Portsmouth, og Filialafdelinger i
Englands vigtigste Havne, tæller 320 Medlemmer og havde
den 7de Juli 1845, ifolge Lister, som bleve mig leverede,.
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de jeg som reisende Medlem blev indfort i Klubbens hoist
elegante Locale, 76 Fartoier, hvoraf een Brig tilhorende the
Earl of Yarborough, de ovrige Skonnerter, Cuttere og Jagter. Selskabet stnaer under Dronningen af Englands umiddelbare Beskyttelse, har sit eget autoriserede Flag, er fritaget for Havne-Afgivter og har flere ikke uvæsentlige Pl'ivilegier i England, ligesom dets Farltiier behandll!s lige med
Orlogsmænd i de fleste europæiske Lande. Saaledes erc
de f. Ex. frie for Oresunds-Told. Disse Fartoier, hvoraf vi
alt have seet adskillige i vore egne Farvande, og hvormed
de Herrer I{Jubmedlemmer og deres stireiselystne Venner
beseile Middelhavet og Ostersoen·, Canalen og Nordsoen,
ere nogle af de nydeligste og mcest Yclseilende Smaaskibo,
mnn kan see, ,og bære et herligt Vidnesbyrd om hvorledes
Lyst, Smng og Sunds for Sovæsenet er medfodt og omsorgsfuldt pleiet i hele den brilliske Nation.
The grand-ture, slæbende min Gig efter sig, lob som
en Piil ind i Plymouths vestligste Havn, egentlig Devonport,
hvor Admiralen og de ovrige mililaire Autoriteter boc, og
hvor l\fnrincns Værfter og Flandens Depot cre beliggende.
Efter et Par Pligtvisiter til de commanderende Autoriteter, besogte jeg en gammel Bekjendt, Contre-Admiral
Ross, den Samme, som bragte Napoleon til St. Helena. Han
commanderedc den engelske Station i Syd-Havet, da jeg
var der med Fregatten Bellonn i i84i. Hans Frue, som
var med ham, forte dengang et meget behageligt Huus
Velparaiso. Jeg blev modtaget som en gammel Ven.
En Spadseretour igjennem Plymouf.hs Orlogs- Værn i
Selskab med endeel af Galatheas Officierer, var mig meget
interessant forsaavidt jeg derved fik et Begreb om dets Udstrækning, Beliggenhed, samt om hvilke J{ræfil}r her ere
satte i stadigt Arbeide. Men til at drage noget Resultat,
som kunde have Interesse at anfores her, ,·ar to Timers
Spadseretour alt for lidt. Jeg skal derfor blot nævne som
den Gjenstand, der meest interesserede mig, Dampskibet
Avenger paa 650 Hestes Kran, tyve Fod længere end Englands storste Linieskib, lagt paa Stabelen i dette Aars Ja-
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nuar, bestemt at lobe af Stabelen den 5te August samme
Aar og til at proves endnu i dette Efleraar*).

*) Den hele Strækning, som Værftet indtager, er sprængt ud af en
Granitklippe.
Det er dm·fot• ikke stOrre end just den Plads, der
behO,•es. Det er anlagt 1728 og indtager nu et Fladeindhold
af omtrent 71 acres. Dokkerne ere heclt udsprrongte i Klipperne.
Vandets Middelstigning er 17 Fod. Her er nltsan ikke SpOrgsmaal om kunstig Udpumpning nf Vandet.. , Bygningerne, som for
en stor Deel ere udsprængte J{]ippestykker, ere store og smukt
indrettede. Uagtet Dampmaskiner drive Savhjul, BlokkedreierVærkstæder, Blæsebælge, Smeddehamre, etc. ere dog 1700 å 2000
Arbeidere bskæftigede ved Værftet. Foruden det ovennævnte
Dampskib the Allenger stode en stor illængde saavel stOrre som
mindre Skibe psa Stabelen. De blevc alle byggede under store '
Skure af Træ, forsynede med Vinduer. Deres Skibe vare efter
Capitain Symonds Tegning, der som bel<jendt udmærke sig ved
colossale Dimensioner, især usædvanlig stor Brede i Vandlinien,
og ere rundgattede med ]Ose Gallerier. I Bunden anvendtes Diagonal-Forbinding af Jernskinner og Planker, som krydse hverandre indenpaa Tommerne. Dæksbjælkerne forbandtes til Skibssiden ved svære Jerngnfler. Do Skibe, der Iane i Oplag, ,·nre
ikke forsynede med 'Jlage.
Harris"s Tordenafleder var befalet
indfOrt i den engelske Flaade. Denne bcstaaer af Kobberskinnet·
af et Par Fods Længde, der blive indfnlsede langs Agterkanten
af l\lasterne og alle Stængerne, i to Rækker, den ene ovenpaa den
anden. Skinnerne for]Obe hvel'Ondre med deres halve Længde,
saaledes at StOdene i den ene Række bestandigt dækkes af !llidten
af Skinnerne i den anden. Disse Skinner gaae ned til KjOlsvinet,
og stnne der i Forbindcltie med· tre Kobberbolte, der gane ned i
den faste HjOI, og øtnne med Underenderne pan tre horizontale
Tværskibs-Bolte , der ere drevne igjennem Kobberforhudningen
og Kjolen. Skinnerne lægges snaledcs over Toppen of ~lnstcrne, et de
ere i fuldkommen Berilrelse med dem paa Stængerne. Dette Slngs Tordenledere skulle hove viisl sig meget gode og ansees for sikltrere
end de almindelige. I Smedien er en meget stor Hammer som drives
,•ed en Dampmaskine paa 18 Hestes Kraft. Den Hmdrer mellem to
Coulisser, og er anbragt pen Cylindei·ens Stempelstnng, der nd
Jernstræbere er stOttet ud imod .l\lurene. Ved at indfOre mere
eller mindre Damp, kan man forstærke eller formindske Hammerens Slag. Dette kan passes med en saadon NOiagtighed, al man
kan smede de mindste Som som bruges, med denne Hammer.
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Jeg gjorde samme Formiddag og senere om Eftermiddagen forskjellige Promenaqer i denne temmelig vidtstrakte
By, der beslaaer af tre Stæder, Devonport, Stonehouse og
Plymouth. De fleste Gader ere kun mucadamiserede, dn de
ligge paa haard l{lippegrund, heller ikke ere de meget brede:
Noget, der dog bliver mindre foleligt her, hvor enhver
Familie gjerne beboer sil lille Iluus og hvor derfor iklrn,
som i andre store Stæder, 4-5 Etagers Bygninger virke
qvælende paa Lun og Syn. Husene ere op forte af Kalllslenen
og Granilen, som , hugges lige ud af Klipperne; de bære
Præg af den storsle Reenlighed og Comfort, ja, ere saa vel
holdte, at man, naar man spadserer gjennem Stonehouse,
og det maaskee endnu eleganlere, ved frilliggende hoie
:l\forker igjen herfra adskilte Devonport, troer at lrnmme
gjennem en ganske nyopfort By. I Slonehause ligger paa
en anseelig Hoide, der frit bestryges af Soluften, det store
militairt bestyrede Sohospital; det er indrettet for 1200, men
havde dengang kun 80 Pntienter, Sygesalene vare lu flige og i
hoieste Grad reenlige; de egentlige Hospitalsbygninger (langs
hvis indre Side der til Afbenyttelse for Reconvalscenterne
ltib en bred lluegang) og de adspredt liggende Boliger for de
administrerende Embedsmænd indesluttede paa det 24 acres
store Terrain en prægt.ig frisk Gronning og flere venlige
Blomsterhaver. Hospilnlet havde et yderst elegant Apothek,
en temmelig stor Bogsamling og endelig el lille pathologiskanatomisk og nalurliislorisk Museum, der var meget omhyggelig opstillet, men iovrigt kun kunde betragtes som
en 'filfredssti!lelse af den sig hos Englænderne i saa mange
Retninger yttrende Lyst til "curiosities." Paa Skraaningen
ned imod Vandet Iaae et smukt og hyggeligt lille Receptionshuus, og neden for detlle en prægtig, hoi, i Grauit

De'n snmme lllnskine drivel' en Pumpe, der udpumper 18 tons
Vand i lllinutr.11.
l\lan bilr ikke forslimme nt tnge i Oiesyn de sindrige lllnskiner,
hvormed Flaglinerne blive spundne, ligesom dem ,til Snvning nf
Planker og l{obbcrskinner.

75
udhugget Landingstrappe. - Det egentlige Plymouth, den
iisUige og ældste Stad, har tildeels snævre Gader og uanseelige, forf~ldne Huse, men Handelsfærdselen er især her
overordentlig stor, og de uhyre, over Gavle og Far;ader
malede, Inscriptioner vidne om den betydelige Concurrence,
under hvilken Enhver onsker at være Den, der fiirst tildrager sig den Fremmedes Opmærksomhed. Heller ikke her
mangler det pna store og anseelige Bygninger, hvortil jeg
f. Ex. maa regne Royal Hotel, det denne Aften desværre
lukkede Thea ter, og det tæt derved liggende Athenæum,
en Bygning, der foruden et naturhistorisk Musæum og et
Bogtrykkeri tillige har flere H<ire.sale, hvori der holdes
Forelæsninger hele Vinteren igjennem. Plymouth, den egentlige Handelsby selv, har sin egen særskilte Havn, hvor en
stor Mængde Skibe kunne ligge fortoiede ved Quaierne eller
til An~ers, efter eget Tykke. Udsigten fra Fæstnings-Glaciet, the Garrison, ud over Rheden og dens Begrændsning.
er imponerende. Her spadserede Plymouths beaumonde;
det var den Aften en kold Forniiielse. Paa den vesllige
Kyst af Rheden, ligeoverfor Devonport og for den
Dee! af Stonehouse, hvor Flandens Proviant-Magazincr ere
byggede og kneise som "'l>alladser, ligger Lord Edgecombes
Lystslot og Park, som skal være meget smukt, men til at
sce den eller Proviant-Depotet fik jeg desværre ikke Tid.
Igjennem alle tre Byer gaaer en lang, meget bred og smukt
bygget Gade, Union-Street. Dens Grund er opfyldt og taget
fra Havet. Nogle fattige Fiskere havde her i fordums Tid
deres usle lille Fiskerleie; og der, hvor nu skjiinne Boutikker,
glimrende af Gaslys, lokke Kjiibere Lil den rigt forsynede
Disk, Iane forhen Sir Francis Drake til Ankers med sin
Flaade.
·
Faa Dage for min Ankomsl til Plymouth var der indbragt en Dee! Arrestanter, der havde gjort dem skyldige i
Slavehandel, Mord og Siiriiveri. Deres Skib var blevet
taget af en engelsk Orlogsbrig paa Stationen. ed Kysten
Guinea, og besat som Prise med en Olliceer, en Cadet og
et Antal Folk. Faa Dage efter mode de en anden Slavehandler som Lieu~nantcn ta~er Besiddelse af med Halvdelen
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af sit Mandskab, ladende Cadetten efter sig med den auden
Halvdeel. Da Fangerne mærkede denne For_mint.lskelse i
den engelske Besætning, benyttede de et ubevogtet Oicblik,
kastede Cadetten overbord, myrdede den ovrige Besætning,
tog Besiddelse af dnes Skib og seilede nu nogen Tid paa
Soroveri, men vare saa uheldige at mode en anden engelsk
Orlogsmand, som tog dem i Besiddelse, og snart 1mm under
Veir med Sandheden. De vare nu under Forhor i Plymouth.
Der var Folk af alle Nationer, og de vare af Udseende sande
Desesperados.
Ener en ret behagelig Aflen, tilbragt i Hr. Fox's FaniiIielffeds, gik jeg ombord med en stiv Kuling af SV. ledsugct i1f
en skyllende Regn. Her havde man Jienyttet Dagen Lil at
fylde Vand og calfocte Balleridækkets forreste Dee!.
Den 1itc Juli om Morgenen tidlig gik Vinden NNV med
stiv Kuling. Jeg ilede derfor med at klare min Corr13spondance saavelsom Regninger og Vexler og lettede derpaa
Kl 8 F. M. fra denne vor sidste europæiske Station paa
denne Reise. Vi · 1ob osten om Breakwater, dreiede til tæt
Sonden om den, og tog lo Reb i Mersscilene, da der var al
Udsigt til, at det blæste haar1lt i Soen. Vi laae her, skjondt
i den aabne So, ligesaa godt med den nordlige \'ind, som
vi Dagen for havde ligget indenfor med den sydlige. Sansnart Consulen var fra Borde, satte vi Cours for Lizard
og passerede dette Forbjerg Kl. 4 E. l\l. l\Jen ent.lnu samme
Aften gik Vinden vestlig, og vi maalle da til vort gumle
l1jedsommelige Arbeide, alter at skjærpe og hale Bugliner.
Dog, dette varede ikke længere end til næste Morgen, da den
atter gik nordlig, og jeg salte Cours for at gane vel klar
uf Cap Finisterre.
Hvergang jeg hidtil havde passt'ret spanske So, havde
jeg her havt en oll ur anden Dravat, som oftest Storm uf
NV. Det slap vi do g for denne Gang, det var tverlimod
det skjonneste Veir under vor hele Seilads over BiscayaBugten. Qwt 14dc Juli om Aftenen antog jeg mig saaledcs
klar af Ca p Finisterre, at jeg lod bære af til Plat og sutte
Cours lige paa Madeira. Det blæste frisk. Læseilene bleve
satte paa begge Sider, Bovenbramseilene heiste, og rask
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skjod nu Galathea sig igjennem det skummende, af Maanen
skjont belyste Hav. Dette Syn var noget Nyt for vore
lærde, endnu usovante Venner. De kom ud af Ruffet den
ene efter den anden og saae med beundrende Glæde paa
den herlige Seilforing, hvorledes de fiirkant braste Ræer
strakte deres Arme, hvorfra de lette, smalle, hoie Læse il
bugne.de langt ucl over Soen paa begge Sider, medens den
solide, alvorlige, altid arbeidende, stedse utrællelige Fok
kastede sin Bug hoit op nnder Staget, forende med sig sine
to Læseil, der atter trak de modstridende Læseilsbomme
ltoit op over Havets skummende Flade. Men snart indfandt
sig den platte Seiladses ufravigelige Folger, naar man er
i rum So med nogenlunde Kuling: Slingringen, som, da det
længere hen paa Natten kom til 11 Miles Fart, blev temmelig
ubarmhjertig. lkkesurrede Stole, Kister og andet mere begyndte at Iobe frem og tilbage, Kanonerne kastedes i og
af Vandel, og de stakkels Naturforskere bleve oversvommede i deres afskyelige Lukafer. - Varmen begyndte nu
lidt efter lidt at indfinde sig. Thermometret, som under
Seiladsen i Nordsoen og Canalen aldrig var kommet op til
13°, steeg nu op til 16, 17 og 1sn, og nogle Blomster,
som jeg havde laget med fra Kjobenhavn, og som havde
faaet et sygeligt Udseende, begyndte alter at reise Blade
og Knopper.
• Men Brisen tog af i Kraft alt som vi kom Sonder i.
Den 17dc var det temmelig loit og smult Vande. Professor
Behn tilbragte sin Eftermiddag udenbords hcclt nede ved
Vandgangen med en Ende om Livet, Vandstovler op til
Knæerne, og med et Fangenæl i Haanden. Del lykkedes
ham at gjore adsldllige Fangster, som gav ham Stof til
Undersogelser og Betragtninger.
Det var forst paa denne Seillads, at vi saae os istand
til at tage lidt kraftig fat paa Mandskabets militaire Organisation. Kanon- og Haandgevær-Exercils borte til Dagens
Orden, For- og Eftermiddag. Et Landgangs- Compagni,
67 Mand stærkt, under Capt.-Lieut. Flensborgs Commando,
blev dannet, og dels Sammen-Exercils som Landgangstropper paabegyndt.
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En ikke ringe Deel af Corvettens faste Besætning bestod af Lærlinger, tilhorende Artilleri- og l\rJatros-Corpset
af Holmens faste Mandskab, der her i Hjemmet nyde en
særdeles solid og velberegnet Skoleunderviisning. Jeg troede
det derfor Pligt mod disse unge Mennesker at drage Omsorg for, at de i det mindste ikke skulde glemme, hvad de
havde lært, og beordrede derfor en Skole oprettet herombord, som blev sat under Capt.-Lieut. Flensborgs Bestyrelse. De bleve her underviste i dansk Læsning, Fædrelandshistorie, Geographi og Bibelhistorie af Hr. Pastor Hansen, i Skrivning og Regning af Over-Kanoneer Heller, endvidere Malros-Arbeide af Baadsmand Petersen og Baadsmandsmath Brill; i Styring, Compas og Logning af
Overstyrmand Trescl1ow, og i Lodhivning af Conslabel Snydstrup *). I Forbindelse hermed JJlev en Skole oprettet for
dem at Mandskabet, som havde taget eller vilde Inge Styrmands-Examen, hvori de undervisles afLieutenant Roepstorff,
(senere af Lieut. Ravn) i Observationer og disses Beregning, Bestikberegning etc. Det var en Selvfolgc, at denne
Skole ikke kunde arbeide med faste Timer; Vind, Veir og
andet Skibsarbeide maaUe nodvendigen have Indflydelse
l1erpaa. Imidlertid gik den især til Sues temmelig regelmæssig fort hele Reisen igjennem, og jeg tiir smigre mig
med at den havde god Indflydelse paa dens Elever.
Den 18dc Juli om Eftermiddagen fik vi Porto-Santø og
endnu samme Aften Madeira og Dcsertas i Sigte. I den skjonneste maaneldnre Nat lob vi Vesten om Porto Sanlo, og
tæt Osten om St. Laurents-Pynten. Den l 9dc om Morgenen
faldt vi i Stille, og dette paa l\fadeirns Syd-Side fast uundgaaelige Onde maatte vi doie i to fulde Etmaal, eflernt vi
allerede den forste Formiddag havde seet det kun i~ Miil
fjernede Funchal bag det stærkt fremspringende Brazenhead
efterhaanden at oprulle for vort Blik som det skjiinncste
Panorama. Forgjæves dreiede vi snart Nord efter, snart
Syd efter, alt som der kom et lille Blaf fra den ene eller den
anden Kant, Stille var det og Stille blev det. Vi havde
•) Denne hrnve l{orl fuldt i April 1848 ved Femehm da lian vilde redde
sin Chef fro lundsforræderisk Fnngcnsknb.
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FartiHer ude fo1· at bugsere, dog egentlig meest til Fangst af
Sotlyr af forskj ellig Art, blandt andre en Skildpadde, som blev
seet, men idet Skibmanden, der havde udbedet sig at være
med paa Fangsten, skulde gribe den , faldt han overbord
og Skildpaden forsvandt. Sondag den 20de om Eftermiddagen
fik vi Brise af Vestlig, og :vi stod ind mod Funchal's Rhed,
men det blev Nat og atter stille, for vi naaede ind, og skjondt
allerede saa nær, at vi kunde skjelne de enkelte Lys i
Byen, maatte vi dog atter vende ud efter. En temmelig
haard Strom salte stadig SO. hen. Mandag l\lorgen den
2fde kom en amerikansk Corvet omkring St. Laurents-Pynten og slyre_de for Funchal. 'vi laae endnu i Stille. Endelig Kl. 9 F. M. fik vi ordentlig Brise af Vesllig, og med
dens Hjælp laae vi allerede Kl. iO til Ankers paa ·den sædvanlige Ankerplads under Loo-Rock, lidt Vest for Byen.
Peilte herfra
Sante-Cruz Pynten i N 76° Vest,
Loo-Rock Flagstang i N 26° Vest,
Taarnet paa Stranden i N 30° Ost.
Vi laae her paa 26 Favne Vand og særdeles godt.
Efter Havne-Capitainens Sigende skulde Pladsen lidt vcslligere være endnu bedre. Netop som vi vare komne til
Ankers, dode Brisen af; Amerikaneren, som var kommen i
vort Kjolvand, maatte nu til at bugsere. Jeg sendte ham
da vor Travailleslup til Hjælp, hvorover han var meget
taknemlig, da han havde Hastværk for -at komme bort
igjen. Det var "the York-town," 20 Canoner, Captain Bell.
Skibet var en gammel Bekjendt af mig; i i84i modle jeg
den i Valparaiso og Callao. Den borte nu til den amerikanske Station paa Kysten Guinea. Amerikanerne krydse
der for at hindre deres egne Skibe i at drive Slavehandel,
men især for at hindre Visitation af amerikanske Skibe ved
engelske Krydsere.

. '
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IV.
Ophold paa ~ladeira.
(Fra den 21dc til den 27dc Juli 1845).

Kort efierat vi vare komne til Ankers, fik vi Besiig af Havne-Capitainen og Sanitets-Lægen. Den Fiirsle complimenterede mig i Gouverneurens Navn, og underrettede mig om ,
at sa11fremt j cg var lilsinds at salutere, vilde vor Salut
blive besvaret med Skud for Skud. Den anden begjærede
og erholdt Skibets Læges Allest, for at Mandskabets Helbredstilstand i Almindelighed var tilfredsstillende, men især
for, at vi ingen Smaakopver havde ombord, hvorefter han
gav os Practica. Jeg lod Fæstningen salutere med i 7 Skud,
som oiehlikkelig blev besvaret. Kort efter kom den danske
Consul Hr. Selby ombord og blev saluteret med 9 Skud.
Jeg forestillede ham slrax de Hrr. Naturforskere, og panlngde
ham at slanc dem bi med Rand og Daad ved deres forehavende Excursioner, hvilket han baade lovede og holdt som
en ærlig Mand.
Hvad der især Iane mig paa Hjertet under vort Ophold
her, var al faac efterscet Calfactningen uden- og indenbords,
og at fane Batteriet men især de derværende Lukafer sna
tætte, som det lod sig gjore. Til den Ende fik vi fire
Mand Calfactere fra Land, som i Forening med vore Tommermænd gik hele Skibet rundt, udenbords og indenbords.
Alt trængte mere eller mindre til alvorligt Eftersyn.
Med Lukn ferne pan Batteriet blev foretaget den Forandring: at de fire l(anoner i de to agterste Lukafer paa
hver Side bleve udtagne; de to salte op paa Sknndsen
i Portene tæt agten for Falderebet, de to andre blcve lagte
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i AgterlastC'n. Underportene bleve derefier udfyldte og calfuctede, Overportene satte med Hængsler paa Stabler paa
nderpol'tenes Ovel'kant. De to forreste Lukafer bleve
nedtagne, og Dhrr. Rinck og Kjellerup bleve indlogerede i
el noget storre og bedre beboeligt Luknf. Vi vandt: ved
denne Indretning, at faae fire Kanoner disponible, som hidtil havde været aldeles ude af Brug. I alle Batteriportene
blev paaspigret Porllag~n, og Blyrender bleve sntte ove11
alle Portene , for at aflede Regnvand fra Falsene. Da jeg
ans eer tort Skib · for en Hovedbetingelse for Sundhedens
Vedligeholdelse ombord, Jod jPg mig denne Sag være særdeles maglpaaliggende, og man vil heri finde Undskyldning for,
at jeg rnaaskee udvikler mig for vidllofiig over denne Materie.
Otte Piber Madrira-Viin, bestemt til at træde istedenfor
Ol, naar vort Foraad af denne vore Matrosers kjæreste
Drik var udtomt, bleve tagne ombord. Udderlt å k Pot pr.
Mand, blandet med li Pot Vand, giver det b Pot Dril<ke,
som er meg et velsmagende, og koster Regjeringen ikke
mere end Oliet , ja endog mindre, naar Hensyn tages paa
Ollets Svinding.
At indrette os paa at tage et san stort Vandforraad
som muligt, og at f}•lde delle, var ogsaa et af vore Hovednrbeider paa Madeiras Rhed. Vi gik fra l{jobenhavn med
458 Tdr Vand i Skibet, hvilket skulde med et Forbrug af
circa 3 Potter pr. Mand om Dagen, give os Vand for tre
l\faaneder. Men, foruden at dette Qvantum i og for sig
var meget knapt for at gane med directe Ul Bengalen, sna
havde vi allerede Erfaring for os, især fra det Oieblik det
begyndte at blive varmt, at denne Beregning ikke slog til,
saa at Gjennemsnits-Forbruget steg fra fem til sex Tonder
daglig. Dette maa tilregnes det forogede Brug af Thevand,
de mange extraordinaire Messemedlemmer og deraf flydende
storre Forbrug til Messen og til Creaturer, men især, ved den
stigende Varme, lil Rationfadet. Jeg lod derfor de paa Rei-'
sen tomle Olfade udbrænde og fylde med Vand, hvoraf
endeel maatte tages paa Banierne, eftersom 111s ten var aldeles fuldstuvet. Herved fik vi 524 Tdr. Vand i Skibet.
Madeira maatte betragtes som Udgangspunktet for vore
Bll!es Jordomselling
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videnskabelige Arbeidcr. Dot var derfor her, at jeg lod
indrykke i Skibets Ordre-Prolocol, som Circulaire til DHrr.
Officierer, Inslniclion LiLr. D., som findes i 2dct Kapitel,
Pag. 53, ledsaget af nogle specielle Ordrer og Bemærkninger.
Pr. Lt. Rolhe, assisteret af de andre Herrer Officierer,
foretog daglig Observationer til Berigtigelse af vore Chrirnometres Gang. De bleve anstillede paa den fasle l{ljppe
lige ved Landingsstedet under Fæstningen indenfor LooRock. Da dette Punkts Meridian findes angivet i Capilain
Tegners Tabeller, og slemmer aldeles med hvad Capilain
Vidal af den engelske l\farinc, der med Dampskibet Sly:.: i
1843 opmaalte Funchal's Rhed, dengang personlig havde
angivet til Lt. Rolhe, saa blev det forl'lrukket for del i
Instruxen belegn«'de engelske Consulnt, som linvde udkrævet en længere Transport af Chronomelre i Land.
Den nieteorologis!rn Journal var vel bleven holdt fra
den forste Dag vi lagde ud af Bommen, men den blev nu
fort i en storre Udstrækning, idet Luftens Temp eratur saavel paa Toppen som paa Dækket, Luftens Fuglighed, og
endelig Vandets Temperatur blev indfort for l1vcr fjerde
Time.
Saavidt om Skibe,t. Nu til Oen selv, hvorom det mulig
kan interessere Læseren at finde her nogle hisloriske Træk
Madeira opdagedes Aar 1419 i den portugisiske J{on g
Johan l's Rcgjeringstid under hans Sons, Prinds Henril<s
Auspicier; Opdagerne vare Capilainerne Jouo Gonsalves
Zargo og Tristan Vnz: der udsend tes med Ordre at gane
omkring Cup Bojador, hiinsides hvilket den europæiske
Skibsfart endnu ikke havde sl.rnkt sig. Drevne af fra den
afrikanske Kyst under en voldsom Storm, fandt de dem
uventet under en ukjendt Oe, som de i deres Glæ<le ovett
at finde Frelse, Alle som Een lrnldlc Porto- San to. Forst
nogen Tid efter at være lnn<lcde her, opdagede de, at hvnd der
ude i Horizonten frn forst nr var forekommet dem nt være
en let Sky, var en storre Oe. De besogte den, fandt don
slærkt bevoxet med Skov og kaldte den derfor Madeira.
l{olge Alcaforado skylder Madeira en mere romantisk
Begivenhed sin Opdagelse. I Edvard den 3dies Tid levede
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der i England en fattig ung Adelsmand, Robert Machim,
som heilede til den sltjiinne og fornemme Anna d' Arfet's
Haand; hun gjengjældle hans Kjærlighcd, men han blev'
efter kongelig Dom s traffet med Fængsel for sin Dristighed.
Da han aller fik sin Frihed, var Anna d'Arfet
en Andens Brud og fort bort til sin Ægteherres Slot
i Nærheden af Bristol.
En Ven ar l\Jachim vidste at
indsnige sig i Slottet som Annas Kammer~jener, og gav
de to Elskende Midler ihænde lil Flugt; de indskibede sig for at gane over til FranlU'igs nære Kyst, men
drevc under en Storm ud i aaben So, og saae iikke Land 1
for de efter 12 Dages Farer og Lidelser fik Oie paa en
fremmed ubeboet Oe, og snart derpaa kastede de Anker i en
Bugt, som endnu, tilligemed den derliggende lille ,By kaldes
Maehico. Robert l\fochim og hans Staldbrodre bragte den
udmattede og lidende Anna d' Arfet i Land. Medens de i
flere Dage gjennemslreifcde den nærmeste Omegn, drrv
deres lille Skib til Soes og lrnstcdcs paa den marokkHnsk!e
l{yst, hvor Besætningen gjordes til Slaver. Anna btev stum
af Smerte, og dode faa Dage efter; Machim overltivede
hende kun kort, og i sin Dodsslund bad hau sine Kamme-rater at lægge ham og hans Elskede i een Grav under det
samme Cedertræ, hvor de nogle Dage tidligere harde op.,.
reist et l{ors til Minde om deres- lykkelige Frelse, Pai!
Korset sattes en af ham selv forfattet Indskrift, med Bon
li! de forste Christne, hvem TiHældet maalte fore til denne
Strand, at opbygge en J{irke paa dette Sted. Machims
Stnldbrodre forlode derpaa Madeira i det Fartoi, hvormed de
vare gaaede i Land, men ogsaa de vare saa ulykkelige at
falde i marokkansk Fangenskab, og det skal være en af
disse engelske Fangers Be_retninger til Gonsalves Zargo,
der igjen hnve ledet denne po.a Spor efter den nyopdagede
Oe. Et gammelt Oliemalerie, der forestiller Robert Machim's
ulykkelige Endeligt, hænger endnu i Gouvernementsboligen
i Funchal, og paa Hovedalteret i Machico's Kirke findes
Levningerne af det ovennævnte Kors af Cedertræ.
Da Oen blev opdaget, var den ubeboet o'g tæt overgroet med Skov, men ikke mange Aar efter ryddedes og
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opdyrkedes den af Portugiserne, som til dette ()iemed brugte
saavel deres mauriske Fanger, som Negere fra Guineakysten,
l1vorom de Indfodtes morke, mulataglige Udseende endnu
bærer tilstrækkeligt Vidnesbyrd.- En af de Forste, som besogte Oen var Chrislopher Columbus, hvis Huus endnu vises den Fremmede i Funchal; han tog en Datter af Nerestrello, Gouverneuren paa Porto-San to, til Ægte. Madeira
led i Begyndelsen ofte ved roverske Indfald af Maurerne,
og i 1566 blev det plyndret og hærget af franske Huguenotter, der endog flere Uger igj ennem havde Hovedstaden
i deres Hænder. Alligevel opnaaede Madeira meget snart en
betydelig Velstand, og der, hvor kort iforveien Urskovene havde
staaet i deres hele Vildhed og Pragt, dyrkedes nu det fra
Sicilien indrorle Sukkerror, der en Tid lang var næsten tilstrækkeligt til at forsyne hele Portugal mrd Sukker. Fiirst
efteral Sukkerroret var naturaliseret i Brasilien og de vestindiske Colonier, fortrængtes det paa Madeira saa godt som
aldeles af Viinstokken, der - indfort hertil, efter Cadamosto's Udsagn fra, Cypern, efter Andre fra Sicilien og senere
fra Hhinen - allerede mod Enden af det 17de Anrhundrede
uJgjorde Oens Hovedproduclion *). Yiinslokken giver spiselige Druer til en Hoide af 2700 Fod over Havet; Cournl
dos Freiras (2080') er det hoicste Punkt, hvor man endnu
producerer Viin af den; dens bedste Jordbund er en lige

i>) De tre bedste Sorter l\lndeirn ere linto, sercinl og mnlvusin.

Tintoen,
der er rilll, ligner, sl1j011d1 noget siidere, i Begyndelsen Ilordcnux;
senere, naar den hqr slnaet et Pnr Anr pna Fad, riid Portviin. Sercinl vindes af den oprindelige· rhinske Drue; ~lnlvnsiercn haves i 3
Sorter: ende!, babosa og malvnzion, den sidste især slnncr lnngt tilbage for de nn1lre. De der11aa fOlgcnde !llndcirn1·ine: old London
pnrticulnr, London morkel og den langt under disse slnn1:ndc common
wino cre de, der, foruden den over )lndcirn forsendte Tencrif, mccst
gnae i llnndclen; en endnu ringere Sort er den snnknldte Lnnd1·iin,
dc1· ikke holder sig og derf'or udf'Orcs. Ocn producerer nnrlig 30,000
Piber Viin, hvoraf dog noppe 10,000 exporteres; Hnlvdclcn af Exporten, især de ringere Sorter ganr. til Rusland og OstersOen, medens
de Onere Vine gaae til de forenede Stoler, Vestindien og England
Modedandct consumerer aldeles ingen af disse Vine .

•

.,

"

.,

85
Blanding af rod .og guul Tuf - . den saakaldte Saibro helst- med en Tilsætning af Leer. Jo mindre Jorden vandes, desto stærkere bliver Vinen, men i desto ringere
Mængde vil den ogsa11 vindes; en ~ngelsk acre regnes i
Gjennemsnit at producere een Pibe, under de gunstigste
Forhold indtil 4 Piber Viin. Viinstokkens kunstmæssige
Behandling, · dens Beskjæring, Vanding o. s. v., skal paa
Madeira endnu langtfra staae saa hoit, som man kunde
vente det paa et Sted, der maa regne den for at være sin
Hovederhvervskilde.
I Nærheden af Funchal sluttes og opslynges Viinranker deels paa MuurpiUer, deels paa verticale og l10rizontale Espaliers. Længer~ ude ·i Landet staae de deels paa
frit Land, deels har man benyttet den store Overflodighed
af Valnod- og Castanietræer til at opstolte Viinstokkene
og opslynge Rankerne, hvilkt>t giver det Hele et hoist yndigt Udseende, men Vinen skal ikke vinde ved den ~laade
at pleies paa. I Skyggen af Viinrankens rige Lov dyrkes allehaande Blomster samt Kjokkenvæxter som Kaal, Log,
Salater, sode Kartofler, Græskar o. a. fl .
• Oens meest blomstrende Periode falder fra henimod
Slutningen af den nordamerikanske Frihedskrig til 1819, da,
under den paa de napoleonske Krige fulgte almindelige
Fred, England, saavelsom dets ost- og vestindiske Besiddelser, begyndte at consumere endeel franske, spanske og
tydske Vine, hvilket gjorde, at Eftersporgselen efter Madeiravinen tog betydeligt af. Portugal har hverken for eller
siden gjort Noget for sin Coloni, og Moderlandets indre
Tvistigheder have ikke været uden sorgelig Indflydelse paa
den; en Folge af disse Forhold har været, at· der i de senere Aar er udvandret en saa stor Mængde af den arbeidende
Classe deels til Brasilien, deels og fornemmelig til d,e~
engelsk-vestindiske Colonier, at man nu (i 1847) allerede
anslaaer Emigranternes Antal til 30,000, et '11al, der vistnolt mna forbause paa en Oe, som kun har 120,000 Indbyggere, som bærer Kilden til Lykke og Rigdom i sit Skjod,
og har et ligesaa herligt Clima, som skjon Natur. Snee
og Frost forekomme aldrig nedenfor en Hoide af 2500 Fod
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over Havet.

Den aarlige Micideltcmperatur i Funchal er

-640 F. ti 7;}° C.), den laveste Temperatur om Vinteren omtrent 56° F. (13:r° C.), den hoieste om Sommeren (i August) 82° F. (27:l° C.). Pludselige Temperalurforanclringer
exe næsten ukjendte, og skjondt den aarlige Regnmængde
er ligesna stor, ju maaskee endog storre end i England,
regner det paa Madeira kun 75, medens det i' hiint regner
i 75 Dage om Aaret. Den undertiden fra Afrikas Yesll{ys t
blæsende Harmattan (Sirokko), der er ledsaget af en stærk
Torke i Luften, fremkalder gjerne en let Upasselighed
hos de Indfodte, medens den er de Fremmede til mindre
Besvær; Atmosphæren er i det Hele let og ldar, skjondt
noget fugtig, og Climatet son velgjorende for Helbredet, at
en 4-500 brystsvage Reisende, meest Englændere, hvert
Aar gjore Madeira til deres Vinteropholdssted, hvor de da
sætte en ikke ubetydelig Deel Penge i Omlob.
I hvor venlig end Funchnls By tager sig ud fra Soen,
hvor tillokkende end Landet, som danner dens Baggrund,
vinker med sine gronne Viinhaver og de hvide Bygninger op
ad det steile Bjerg, saa er Fortryllelsen forsvunden, saasnart
man sætter Fodt•n i Land. Byen selv har intet mærkeligt
at fremvise, selv l{irkernc ere yderst simple, og mange af
dem staae lukkede som de mostre, til hvillrn de henhore.
Dog have disse sidste stundom maaltet aabne deres Porte
fer at modtage Soldater lil lndqvarlering, isledenfor Munke,
som ikke mere taales paa l\1adeirn. Alligevel skulle Jesuiterne have vidst at fæste Fod paa Oen. Af Nonneklostre
har Funchul tre, deriblandt St. Clara, hvor den nysgjerrige
Fremmede, der har sine Kundskaber af engelske Reiseboger,
gjerne sporger efter den smukke Clementine. Hun er
imidlertid ikke smuk længer, og seiler endnu kun paa sit
gamle Renommce. Af hendes Haand kjobcr man da de torrede og syltede Frugter, eller de bekjendte .Fjerblomster,
der forfærdiges her og sælges til Fordeel for de fattige
Nonner i Klosteret. Fjerblomsterne ere smukt gjorte, men
cre farvede og kunne ikke sammenlignes med dem, som
forfærdiges i Rio Janeiro.
Katholicismen synes ikke at være i Flor paa Oen.
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Ingensteds seer man saaledes som i andre katholske Lnnde
pua alfar Vei eller paa den eensomme Fodsti et Helgen-.
billede, et Kors eller andet fromt Mindesmærke, opreist
af en eller anden bodfærdig eller taknemmelig Sjæl,
som standser den Vandrendes Skridt, og bringer den
Troende til at mumle en sagte Don, idet han skrider forbi.
Præsternes Ligegyldighed under Udforeisen af de religiose
Ceremonier er stor, og deres Mangel paa Dannelse ikke
mindre. - En af de forste Geistlige, hvem vor Skibspræst
t.iltalle i det lalinske Sprog for at erholde en Skildring af
Underviisningslilstandcn paa Madeira, kunde ikke ret begribe, hvorfor delte kunde være ham af Vigtighed; han
afbrod ham gjentagne Gange med det Sporgsmaal: ,,hvad
han egentlig vilde?" og spurgte ham tilsidst reent ud "om
han maaskee onskcde at ansættes som Professor paa Oen
og ved hvilket Facultet". En engelsk Læge havde kort for
vor Ankomst begyndt at gjore protestantiske Omvendclsesforsog i slorre Udstrækning; en halv Landsby var i den
Anledning bleven kastet i Fængsel, og to Landmænd, som
i deres Dodsslund havde negtet at tage den sidste Olie,
bleve begravne paa den alfare Landevei.
Funchal strækker sig fra Loo-Rock og oster efter ind
i Dalen til Bjergets Fod og lidt op ad delte. Pan den
nordvestlige Hoidc ligger et Castel, som dominerer Byen.
Loo-Rock, denne underlige, lille, isoleret staaaende Klippe
tæt ved den vestligste Ende af Byen, er ligeledes befæstet,
og omtrent midtveis paa Strandbredden, i selve Byen J.igger
et Castel med en Fronlbaslion ud mod Rheden. Her har
Gouverneuren· en meget stor og rummelig Bolig. En Flodseng
med flere Broer over, og som om Efteraaret stundom skal
kunne svulme op til en rivende Strom, danner Eunchal's
nordlige og osllige Grændse.
Udenfor denne ligge vel
nogle Gader med lave Huse, men det er kun at betragte
som Forstæder, der snnrt ophorc, og man befinder sig da
umiddelbart ved Bjergets Fod eller vel endog allerede et
Styl(ke oppe paa det. Funchal tæller 26000 Indvaanere,
deraf 350 bosiddende Fremmede, for det Meeste Englændere.
Det har sit ·Navn af den Mængde "funcho" (Gyvel), som
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groede i Omegnen, dn Europæerne lærte Oen at kjende .
. Allerede i 1508 hævedes Funchal til en Byes Rang, og
da nogle faa Aar efter Cathedralkirken byggedes, blev den
Sædet for en Biskop.
·
Den stadige Brænding paa Kysten tillader ingensomhelst
J{ai eller Skibsbro; man lander paa den bratte Strandbred.
Kun bag ved Loo-Rock er en lille Trappe hugget i Klippen,
men man er her saa langt borte fra Byens Centrum, at
man sjelden benytter den. Det behoves heller ikke. Snu
snart mnn kommer ind mod Land med sit Fartoi, kommer
en af Landets flade, brede, smaa Bande roende i111[1de,
man springer over i den, de roe ind, og i et Nu er m1111
paa Grun,i i Brændingen - de to l\1and springe ud, tre
fire andre barbenede l{nmmerater tage fat med, og et Oicblik efter er man med Bnad og alt hvad der er i den, oppe
paa tort Land. Der arbeidedes dengang paa en Landingsbro, hvortil en stor Mængde Pæle vare nedrammede, men
man tvivlede meget pnn, nt den nogensinde vilde blive færdig, da SV-Stormene i Oclober og November og dermed
folgende So nedrive i een Maaned, hvad der har været
arbeidet paa hele Anret igjenncm.
Imellem denne Bro og et forunderligt gammelt Taarn,
eller rettere en opmurel massiv Colonne, som stuaer pna
Stranden nogle hundrede Skridt osten for, er det bedste
Landingssted. Denne Colonne, der forresten vel snart falder ned, dn Ingen vedligehold er den, tiltrækker sig uvilkaarlig den Fremmedes Opmærksomhed. Svaret man faaer
paa Sporgsmaal desangaaende er imidlertid lidet tilfredsstillende, den hverken er eller har været til nogen Nytte.
Den blev opfort af en Kjobmnnd, som meente at gjore den
til Stiittepunkt for en Vinde eller Kran, hvormed han vilde
ind- og udskibe Varer mellem sit Pnkhuus og Stranden,
men den blev aldrig færdig.
Fra den ovennævnte Landingsbro, gaaer man ad en
træbeplantet Gade op til en Esplanade, som loher langs
med Castellets nordlige Muur, og herfra lede smalle Gader
ind i Byen i alle Retninger. Imellem Castellet og Stranden,
under den sondre l\fuur er anlagt en ret net Promenade, og her er
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endvidere Vandfyldingsstedet, hvor det herligste Vand springer ud af flere stærke Fontainer, didledt>de ved Kunst. I det Hele er Vandledningen og hvad dertil horer i god
Orden paa Madeira og udgjor en vigtig Dee! af Administrations-Forretningerne, da det griber saa stærkt ind i hele
Landets Velfærd.
Gaderne cre som oftest lige byggede, men meget
smalle, Husene gjerne paa to Etager, med Altaner og Jalousier for Vinduerne. Paa dem alle findPs en Belvedere,
hvorfra der er Udsigt over Soen. At gane herop og speide
ud over Havet efter de Skibe, som passere, eller som anlobe deres lille Oe, er en af Funchal's Befolknings kjæreste
Tidsfordriv. Til Soen og hvad den bærer ere alle deres Interesser lrnyttede. Over den skulle de have Efterretning fra Fas tlandet, hvorhen de, liig de fleste andre Colonister, maae send e
deres Born for at erholde Opdragelse og Lærdom. Paa Soen
skulle deres Jords, deres Biendommes Produet er udsldbes,
over Soen skulle de modtage deres Indtægter betalte i Varer, som hore til deres Livs indbildte elle r virkelige Fornodenheder. Fra tidligste Ungdom lære Funchal's Indvaanere fra deres hoie Udkigstaarne, naar i Horizonten en
Seiler lader sig tilsyne, at skj elne dens Cours, dens Seilforing, dens Reisning, og domme derfra med et beundringsværdigt sikkert Blik, til hvilken Nation eller i det mindste til
hvilken europæisk Himmelegn den henhorer. Galathea kom
heel uventet til Madeira: In,g en havde meldt vor Ankomst.
En Orlogsmand saae man strax det var. Men dens Seil
vare ikke skaarne paa Engelsk; Fransk var den heller ikke
- den var nordisk, og maatle altsaa være dansk eller hollandsk.
B-rolægningen i Gaderne er meget pæn og siirlig af
ganske smaae, spidse, ovale Stene, som ere ypperlige for
Hestene, og som staae saalænge ikke nogen overdreven
Regnflod, saaledes som i 1842 fandt Sted, river dem op, thi
Vogne kjendes ikke paa Madeira, hverken til Arbeide eller
Forlystelser. Enhver, som ikke vil gane, maa til Hesl,
allerhoiest seer man nu og da en Palankin, hvori en Dame
lader sig bære i Visit eller Afl:enselskab. - l\Ien Heste lrnn

90
mnn faae saa onc og i saa stor Mængde man vil, og dl't
gode, især meget udholdende Heste. Der lobe Folk om
paa Gaderne med Heste til Leie ligesom man har Cabrioletler
og Droscher i Europa. De ere temmelig smaae, have silkr.blode Haar og en fiin, slank Bygning, de gaae sikkert pan
cle ufremkommeligste V1•ie og ere meget udholdende . En
saadrm Hest kan 111an faae for een å to Pjastre hele Dagen,
og med Hesten folger da som uadskillelig en l{arl eller
Dreng, som lobcr, galopperer eller gaacr med, alt efiersom
Rytteren har Lyst til at lade Hesten tage Fart. l{niher det
haardt, saa tager han Hesten i Halen, og saa gaaer det
a fstcd i Carrierc op ad Bjerget, saa stærkt Hesten kan lobc.
Pau Karlen, der lober bag efter, tænkes der aldrig; ,,Hesten
bliver træt for han" sige Madeiras Beboere, - de som
ride, vel at mærke. Men dertil kommer, nt han desforuden
bærer, hvad Bagage, man finder for godt at læsse paa ham,
og om Natten gjerne en Fakkel. Han er ifort en kort
hvid Troie, hvide Beenklædcr, bor Huls og Bryst, en Stok
i Haanden og paa Hovedr~t den lille Kalot, som er Madeiras
Befollrning eiendommelig, og bæres eens af Mænd og Fruentimmer, kun al disse sidste under den binde et Torklædc
om Hovedet. Den er af blaat mmde, fodret med rodt, san
lille, at den netop dækker Issen, og ender i en lang tynd
Stilk, stiv nok til ikke nt fulde om, men dog boielig og
elnstisk. Denne Still{ er dyppet i Vievand.
Det Par Excursioner, jeg gjorde udenfor Funchnl, var
i Selskab med vor Consul Selby og hans fortræffelige, elskværdige, godmodige Soslre, for at besuge nogle af deres
Ycnner. Selby selv var for vor Skyld flyttet til Byen, men
cllt•rs boede de fleste Folk paa Landet i denne hrdestc
Anrstid, erklærende Byen for uudholdelig.
'fæt udenfor Byens nordlige Grændse, det omtalte Flodleie, hæver, som ovt>nfor er sugt, Bjerget sig umiddelbart.
Det er temmelig, stundom endog 111egeL steilt, men desunglet er her banet en Vei, snorrct op imellem Viinhaverne.
Stiittede paa hoie Mure, ligge disse Viinhaver stundom 30,
4'0 til 50 Fod over Ycicns Niveau. llur det da ·været nodvendigt, og har man virkelig saaledes muret Haverne op i
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Veiret paa uhyre Terasser og derefter opfyldt disse med
Jord? Saaledes synes del virkelig at være vecl forste Oiekast, men <let er ingenlunde Tilfældet, Veien er det derimod, som Hirst strakte sig i naturlig Niveau med Viinhaverne, men Tid efter anden blev udhulet, ved de aarlige
Regnskyl, til dens nuværPnde Dybde. Hvis ikke Viinhaverne skulde gane samme Vei, maalte de understolt s, og
saaledes fremstod Murene, som slolle og bære Jordsmonnet.
Vcien er senere bleven brolagt med smau Stene, lige saa
omhyggeligt som Funchal's Gader, og langs Veiens Yderkant, tæt inde ved Murene, ledes Vandet i en Rende, forsynet med smaa Sligbor og Sluser for hver Eiendom, for
at Enhver, efter en bestemt Orden og i en bestemt Tid, kan
indlr.de og aflede Vandet paa sit Territorium.
Ad denne Vei, der saaledes begrændsel af hoie Mure
ikke tilbyder anden Udsigt, end den man kan faae ved med
stor Besvær at vende sig om paa Hesten for at see tilbage,
red jeg en Dag i Selskab med Hr. Selby og flere Andre
ud til et lille Landsted oppe paa Bjerget tæt Vl'd Kirken,
N osstra senhora del mon te, en herlig Bygning med to anseelige Spiir.
Veien . er her saa udhulet, at en Trappe af
60 Trin behoves for at komme op til det Plateau, som
ligger foran Kirken. Herfra har man da natnrligviis en
overordentlig vid Udsigt over Land, By og Rhed og over
det uendelige Atlanterhav med Himlens Hvælving til eneste
Grændse.
Tæt neden og vesten for denne Kirke ligger Hr. Gordons Have, som vel fortjener at man rider derop alene for
at sec den. Hr. Gordon kjobte denne Plads, hvorpaa hans
smukke Villa og vidt udstrakte Have er anlagt, i aldeles
raa Tilstand. Ved Hjælp af Penge, Tid, Flid og Taalmodighed bragtes Jord derop til at dække den niigne Klippe,
og Vand lededes mrd megen Bekostning og svært Arbeide
til at befrugte Muldet. Men mere . behovedes saa at sige
heller ih:l.e, thi hvad det· plantedes, lykkedes, og nu seer
man her Træer og Blomster, Frugter eg (Jrter fra Jordens
meest bortfjernede Zoner al staae i et fredeligt Samliv,
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opstillede i pyntelig, smagfuld Orden under den fredende
Gartners beskyttende Haan<l.
Dagen for vor Afreise gjorde vi en Tour op til Cramacha, et Sogn, beliggende paa Oens sydostlige lljorne,
paa en Slette temmelig hoit oppe paa Bjerget. Her have
encleel af Funchal's Indvaanere deres Landsteder , hvor de
soge l{jolighed, naar Varmen nede i Byen bliver dem for
stærk, og her liavcle da ogsaa Mr. Park, en af Consul Selby's Venner, sit Landsted, der er saa lidet, og hans
Gjæstfrihed saa stor, at han har maattet skabe sig en Spisesal af en Lovhytte, som ligger op til Huset. Og, for at
vrore vis paa altid at see muntre Ansigter omkring sit Bord,
har hnn skaffet sig en I{onc, der ved sin Elskværdighed og
behagelige Conversation, bring<'r Liv og Munterhed i hele
Selskabet.
Uagtet Veien derop fordrer tre Timers Ridt, og vi
foretog det om Formiddagen, var det dog en hoist behagelig
Tour. Saasnart man kommer lidt op paa Bjerget, foler man
strax l{joligheden, og man rider fra den ene smukke Udsigt til den anden, snart er det ned over Byen og ud over
Soen, snart over vidt udstrakte Viin~iavcr, hvor Rankerne
slynge sig mellem Castanie- og Valnoddetræer, snart endelig er det ned i dybe l{lofter, bevoxede med Kratskov.
Omtrent pan Hnlvveien kommer man til den paa l\Iadeira beromte Grev Carvalhero's Have, en Park anlagt i en
meget grandios Stiil med et smukt Vaaningshuus, Terrasser,
Springvande, Fiskedamme og store lange Rabatter afBiomslerbcde med den mcest brogede Afvexling af Blomster.
Man viste mig som en Raritet en uhyre Cactusplante noget styggere end delte Træ har j<'g aldrig seet. Ogsnn
Drageblodstræet*) findes her blandt denne Mangfoldighed~ el af

") Af de æltlslc portugisiske Ucskrivctser o\'cr nlndeirn seer mnn, nt
Drageblodstræet (Tilmmc1·ct brugtes til Ilnndc, F r ugterne til Fode for
SYincne) dcngnng fandtes her i stor Overfl0d ighed, og den Omstændighed, ni de Gamle ingensteds omtnlc de lte Tr ro, ha r 111n11 nnf'0 i-t
som r. t IleYiis mod den Paaslnnd, ni lllndeirn olierede skulde hRl"o
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de faa Træer, der kan bevises at hore til Madeiras oprindelige Flora, medens den storste Deel af Oens ovrige Vegetation stammer fra fremmed Jordbund. Saaledes var det
mig hoist paafaldende, at man viste mig Camelias som en
Sjeldenhed, der forst for · nogle Aar siden er bleven didbragt fra England. Men den voxer her paa fri Land, og
vil om nogle Aar være naturaliseret paa denne velsignede
Jordbund.
Den ældre Carvalhcro er nu dod, og Eiendommen med
samt dens skjonne Anlæg staae Fare for at forfalde eller
at blive udstykket, for at tilfredsstille de forskjellige Arvinger. Der bliver allerede nedhugget endeel Træer, som
sælges for Spotpriis.
Man bor ikke forlade Cramacha, uden at besoge den
gamle Mr. Been's siirlig ordnede Have, med dens OverfHidigherl af smaae Parker, hvori en lille Flaade seiler omkring i Aar og Dag, som den flyvende Hollænder, uden at
komme videre, medens nogle smaae badende Figurer af
alle Jordklodens Beboeres Farver og af begge l{jon bade
dem ved Foden af et lille, evigt pjadskende Vandfald. Da
~rinclsen af Joinville paa sin Reise Lil St. Helena for at
hente Napoleons Liig var paa Madeira, spiste han Frolrnst i
Mr. Been's Have, og den gamle Herre var ikke lidt stolt af
at fortælle, at hans smaae Badegjæster, der i al paradisisk
Uskyldighed dukke op og ned i de hvirvlende Bfilger,
havde meget moret hans lwngelige Gjæst.
Ogsaa vor
Konge l111r paa sin Reise til Madeira med Fregatten Gefion
i i846 besogt Cramåcha og været Mr. Been's Gjæst.
Det lille Sogn Cramacha's Beboere erc industrieuse
Folk, som forsyne Oen, med alle Arter Kurve- og Straaarbeide, blandt andet Lænestole af Vidier, som i det varme
elima ere meget behagelige. Jeg kjobte en der paa Stedet, som min Hesteforer bar ned til Byen paa sit Hoved,

været I,jendt i Oldtiden. Pan Temwifl'a findes et Exemplnr af dette
Træ, som anslaaes al , ·ære 6000 Aal' gammelt.
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medens hnn ufortroden travede ved Siden af Hesten ned
nd Bjerget med en FRkkel i Hnanden.
Vort Ophold ved delle Af Nnluren san rigt begavede,
saa deiligt beliggende Land, ble". i Særdeleshed benyttet af
vore Naturforskere til Granskninger og Indsamlinger. En
Excursion ad Pico Ruivo til blev strax foretaget Dagen efter
vor Ankomst af flP.re af de Herrer, samt nf nogle af Skibets Officierer; flere nf Selskabet faldt dog fra pna slorre
eller mindre Afstand fra Maalel. De havde hver i sin Retning indhentet adskilligt Udbylte, indsamlet Dyr, Planter og
Insecter, og Alle havde de i hoi Grnd beundret den herlige
Natur, det deilige Clima og den yppige, saa rigt afvexlende
Vegetation. En af de Rcisende giver folgende Beretning
om sin Andecl af <lenne lille interessante Excursion.
"Allererle tre Dage havde jeg med Længsel seet paa
det forjættede Land, uden endnu nt betræde dets Jordbund.
Vi havde Mnndag ·Morgen . endnu neppe knslct Anker paa
Funchal's Rhed, da vi allerede vare saa godt som beleirede
af Bombnadeeo), fyldte lige til Randen med en os ubel<jendt
Rigdom af Frugter; og ikke sjclden afvendtes miL Blik fra
den for os liggende smukke l(lippekyst, der, som hele Syden endnu var fremmed for mig, ved en mig imudernkt
Frugtkurv ud fodret med Heliotroper og andre a-f vore sjeldneste Blomster, ved en mellem Bandsfolkene opstnnende,
sydlig varm Sirid om hvem der skulde indtage den gunstigste Plads pna Siden af Skibet, eller ved Tonerne nf en
Cithar, der !tid over fra et forhiroende Farlui. Jeg Iiorle
da det blev A~en mokkerne ringe til Ave Marin i den nære
Dy, jeg saae kort derpua Blus tændte hist og her paa Bjergene og Raketter stige i Luften til Ære for en af deres
Helgene, og nednd Bjergets Skranning fulgte jeg pna de
sig bevægende Falder, der snart hleve borte bag et Huus,
et Krnt eller deslige, snort igjcn blussede op et Sted længere nede, endnu Sporet nf et seent hjemvandrende RyUertog. Alt opfyldle mig med Længsel efter den frembrydende
"J Silmnndcns Nnvn paa smanc Bande frn Lnnd, som leies ud til enkelte

Toure, 1Erin<ler o. s.

Y,
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Morgen. Endelig, Tirsdag Morgen den 22de Juli satte vi
fra Borde elleve i Tallet, for at gjore en Excursion tværs
over Oen til det paa Nordsiden liggende St. Anna og derfra om muligt at bestige den over 6000 Fod hoie Pico
Huivo. Funchal's Hesteudleiere syntes forud underrettede
om vor Plan, thi vi havde ne,ppe sat Foden paa Strandbredden, fo1· vi sane os omringede af opsadlede Heste, og
da endeel af os ikke strax stege til Hest, fordi vi forst
skulde op Lil Consul Selby og bave nærmere Oplysning<1r
om vor forehavende Excursion, fulgte Resten efter os under hoi Leen og Snakken, idet Enhver sogte paa det Bedste
at anbefale os si t Dyr.
I Skyggen af Platancrne ligge
halvnogne Drenge og nyde deres "dolce farnientc", riige en
Cigar eller s pille et Slags "Nærmest til Væg": Alt med en
Værdighed og Grand ezza, der ikke vilde gjiire en stor
Herre til Skamme ; nogle af de stiirste iblandt dem springe
op, da de see os komme, og soge med hiiie Skrant, som
skulle være engelsk , at gjiire os forslaaeligl, at de ville
afgive fortrinlige Ciceroner i Byen og dens nærmeste Omegn. llaandværkerne arbeide i deres aabne Værksteder, og
J.;as ldragerne lobe iilsomt ned ad Gaden med deres Dragter
paa Hovedet: snart er det Erugler, snart lis, Pottemagerurbcide, l(urve eller hvad som helst andet.
Indenfor et Fængsel seer jeg tre Skomagere i fuldt Arbeide,
medens den fjerde er ifærd med at luge Maal af en l\Iand,
der fra Gaden stikker Foden ind gjennem Jernstængerne.
Det Hele er et saa sydligt Billede, at jeg ganske fortaber
mig deri, indtil jeg snart bliver udrevet deral' igjen ved et
ynkehgt klagende: "Sen hor .... c !" og ved Synet af en uf
de mange væmmelige, lasede, halvnogne Tiggere, hvoraf
der vrimler i Funchal's Gader. - Efler en kort Visit hos
Consulen begave vi os for Alvor paa Veien, og et Oieblik
efter galloperede vi gjennem de brolagte Gader op ad det
s teile Bjerg mod Nosstra senhora del monte. Hvilken Nydelse,
efter at have været indesluttet i en svummende Trækasse
og boltret om paa Soen i saa mange Dage I Vi red melfom Vedbenden og Passionsblomsten, som slyngede sig
yppigt ned ad de hoie Mure paa begge Sider af Veien, og
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mellem Pergolaernes Piller stod der en frodig Væxt af Heliotroper, Pelargonier, Roser og himmellJlaae Hortensier.
Orangen bærer hist og her endnu Frugt for anden Gang,
Iforaltræet bugner under Vægten af sine store, hoirode hængende Blomster, og Datura arborea's hvide, bægerformige
Kæmpeblomst luder længselsfuldt ud over Veien. Justilier og
Fuchsier danne længere borte smukke blaae og rode Hækker; Pinien og Bananen, Cypressen og Kaffelræet, Cactussen og Gnaven, Aloen og Palmen, .Maisen og den let viftende Donax, l\Iyrthen og 1\limosen staae her mellem hinanden og give et rigt Billed af denne forenede tropiske
og sydeuropæiske PlanteverdPn. Vi vare imidlertid naaet
op til Nosstra senhora, der ligger 1800 Fod over Havets
Flade. Hestene trængte til Hvile ener det anstræugte Ridt,
og vi stege af ved Foden af Cypresserne, gik op at besee
Kirken og lædskede os derpaa med et Glas "gingerbeer" i
den strax nedenfor liggende "shop".
Vegetationen var
allerede endcel forandret, Vinen havde ophort et Stykke
nedenfor "Nosslra senhora", Himlenant og, eftersom vi igjen
stege i Veiret, et bestandigt renere og dybere Blaa, saa at
Himmel og Hav flod sammen for os i den fjerne Horizont,
og paa Siderne af os laae nu brunsorte og rode ofte nogne
Basalt- og Tufmasser* J, at hvilke der hist og hei· sprang et
frisk J{i!devæld frem, medens der hoiere oppe i dem ligesom vare udhuggede store Huler, der tjente Kaninerne til
Opholdssteder. Efter 1 ~ Times Ridt kom vi - paa en J-I oide
af over 3000' over Havet - i Skyerne, der trak som en
let, fugtig, kold Tange forbi os. Paa de store, med Rulle" ) ~ladeira har under sine Basalt- og Tufmasser cl betydelig dybt Underlag af Overgangskalk; Bowdich slullcr deraf, nt Ocn ikke c1·
dannet ved nog-cn submarin Vulcan, mr.n at succ·cssive BasaltTuf'el'Uptioncr fra et centralt )frater lun•e radicult til alle Sider o,·crsll'Ommct den 80111 O\'crgnng8- eller 80111 Ur- og Overgangsdannelse
allerede bcsluacnde Oc. Stedet for dette oprindcli!!'e Krater henlægger han eftci· Striimmcnes Udstraaling og StOrrclse mellem Pillerne
Hui\·o, Grande og Canarios, medeus han pnaviser det Ugrundede i
at ansee den 11 engelske ~liil Osten for Funelial liggende "Lagoa"
for et Ki·nter, eller Bugten ved Funchal for et Ifrater5egment.

og
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sleen oversaaede, golde .Marker hævede sig hist og her en
endnu mere nogen, lav, næsten kegleformig Top, og den
Stilhed, som var udbredt over hele Naturen, afbrodes kun
ved Faarekyllingernes gjennemtrængende Musik eller ved
Klokkelyden af de os fra Tid til anden forbispringende
smaae sorte Gjeder; et Pakæsel, en for et Slags Slæde eller
Bjelke spændt Stud, og en eller anden Fattig, der bragte sit
sammensankede Læs Brænde eller Foder til det fjerne Funchal, var det Eneste , der endnu noget forstyrrede den almindelige dybe Rolighed. Labiaterne (Thymian, Merian
o. s. v.) og Myrtherne vare allerede forsvundne længere
nede, Laurbærrene vare krobne sammen til et lavt Krat,
men ,·or Ornebrægne, vor Gyvel, ftere Lyngarter Blaabær
og Jordbærtræet (arbutus) trivedes endnu godt, og Siv. (juncus glaucus) og Stargræsarter havde, begunstigede ved
den evig fugtige Luft, forvildet sig op til disse Hoider. Tilsidst indskrænkede hele Planteverdenen sig til nogle Græsser,
Potentiller, Violer og Forglemmigeier, men vi vare .nu og
paa den godt 4000' hoie overste Top at den forste Bjergryg.
Vi steg derpaa ned~ad igjen, folgendc den uhyre steile, men
brolagte Vei paa den modsatte Side mellem en tæt Skov af
Oleandre, Mimoser, Myrthe- Oliven- og Laurbærtræer, t,l
Rio-frio's Flodseng, der nu var halv udtorret, medens ved
Efteraarstider Vandet her styrter voldsomt hen ov.er de
store Klippeblokke. Vi leil'cde os i Græsset, toge Madkurven frem , som Consul Selbys Sostre paa det Bedste havde
fyldt for os, og lode Tinto'en gaae omkring paa deres Velgaaende. Efterat have gjort forkjellige naturhistoriske Indsamlinger, satte vi en Times Tid senere af igjen, Een for
Een; Veien, der snart forte op ad Bjerge, snart ned igjen
over og omkring Bjergaasene, blev ste\lse mere ufremkommelig, og jeg gav, overladt til mine egne Betragtninger,
Hesten Toilen, som den, der bedst vilde vide at finde det
rette Spor; Forercn blev af og til borte for at skyde en
Gjenvei paa disse ham velbekjendte Steder, men et Oieblik
efter lob han igjen bag Hesten med Haanden om dens Hale,
idet han nynnede sine eensformige Improvisationer, og, alt
eftersom Dyret blev træt eller Hib ham for stærkt, talte ope111 •• Jordomseillnr. I,
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muntrende eller skjændende og bebreidende til det. Undertiden blev han en af sine Kamerater vaer langt borte;
saa udbrod han i en hoi Hujen til Signa!, som et Oieblik
efter blev besvaret fra den ligeover for liggende Djergskraaning. I de store skyggerige Kastanieskove, vi noget
senere kom igjennem, slyngede Viinstokken sig som en
tykstammet nogen Snylteplante lige op til Toppen af Træerne. Her fandt vi hist og her spredte Viinmagaziner og
noget senere aUer Vaaningshuse., som dog bare et langt
tarveligere Præg end de fra Funchal og dets Omegn. En
yndig lille Have omgav gjerne disse ofte kun af Brædder
eller Lava opforte straalækkede Smaahytter uden Vinduer
og Skorsteen. Opad Bjergskræntorne dyrkedes Hvede, Rug,
Kartofler og Hor. Solen stod allerede lavt paa Himlen, da
vi over en lavere Slette, hvor den himmelhlaae Hortensia
stod i hoie Duske langs Landeveien, og hvor Alt i det hele
tydede paa en hoiore Cullur, rede ned mod St. Anna's
mrke og By·; og ener en 7-8 Minuters Ridt kom vi gjenncm maleriske Huulveie forbi Landsteder og Anlæg til det
over al Forventn ing rummelige og elegante engelske Hotel."
"Da vi vaagnede den næste l\'Iorgen, havde en stærk
Regn afl,jolet Luften. Vi saae Umuligheden af at naae det
egentlige l\Iaal for vor Tour - den endnu temmelig fjerne
Pico Ruivo - i den for os knapt tilmaalte Tid, og begave
os derfor pau Hjemveien. Fra vore muntert travende Heste
kastede Yi endnu et halvt veemodigt Blik over til Bjergets
yppig gronne Toppe, der et Oieblik efter forsvandt i
Skyerne."
Mineralogen, Hr. Doctor Rinck foretog en Excursion
til St. Laurents-Pynten. Hans Erfaringer herfra, saavelsom
hvad enhver af de Herrer, hver i sit Fag, fandt antegnelsesværdigt, vil finde sin Plads i de enkelte specielle Beskrivelser. - Ogsaa vor Maler, Hr. Plum, benyttede sin Tid her
meget vel. Det var ganske morsomt at see, hvorledes Folket stimlede om ham, naar han sad og tegnede, snart
paa Torvet, snart paa Strandbredden, snart udenfor Byen.
Med spændt Opmærksomhed fulgte de hans Blyant, og saa var ·
der gjerne En og Anden, der opkastede sig selv til Politi-
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mester, for at holde Ro og Orden omkring ham, hvilket
da som oftest fandt Sted med Slag og hoie Skrig baade fra
den som gav og den som fik Bank.
Corvellens Mandskab nod Opholdet paa Madeira som
Forfrisknings- og Adspredelses -Sted. De erholdt fersk
Kjod og Gront hver anden Dag, og skifteviis bleve de Alle
sendte i Land for at spadsere. Det var mig en sand Glæde
at mode mine llinke Gutter, straalende af Tilfredshed over
at rore deres. Been paa Landjorden, efter at have tracteret
dem selv med et Glas Madeira, ja vel Malvasier. Og jeg
kunde gjore det med Rolighed, · thi, som sædvanlig med vore
danske :Matroser, var der ikke en Mand, der manglede en
Minut i at mode til den befalede Tid for at gaae ombord.
Ingen andre Nationers Orlogsmænd tor gjore os det efter.
I Almindelighed give de aldrig deres Folk regelmæssig
Landlov, og dem, som de tillade at gaae i Land, lade de
gjerne blive een, to, ja tre Dage borte, og fiske dem op
i Kjeldere og Kroer, hvor de som oftest finde dem overstadigt fulde, eller blotte le for den sidste Skilling, maaskee
endog for deres l{iæder.
Til Mandskabets Forfriskning paa den lange forestaaende
Reise, toge vi her en Ladning af de store spanske Log, som
kogte i Ærter eller Kaal gave en hoist velsmagende og sund
Spise. Consul Selby var endvidere saa god at give os
Hosten af sine Orangetræer, som i Aar bare for anden Gang.
Ogsaa disse Frugter bleve fordceite til Folkene, de forste
Dage af vor Reise.
Sondag Morgen den 27de vare vi seilklare. Det sidste
Vand var fyldt, de sidste Provisioner tagne ombord, og
Skibsarbeiderne vare tilendebragte. Vi holdt Gudstjeneste
og derefter gik jeg iland for at klare alle pecuniære Affairer samt aflevere min Rapport og Breve af den Dags Dato
til Consul Selby.
Ogsaa blev her afleveret den forste Kasse af Naturforskernes Samlinger, indeholdende Mineralier og Forsteninger.
Vi tilbragte den sidste Middag paa Selbys Landsted, en
Fjerdingvei NV for Byen ude forbi det overste Castel.
7•
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De gode Miss Selbys havde gjort deres Bedste for at tracterc os den sidste Dag. Jeg havde sendt dem mine danske
Blomster iland, og modtog istcdenlor tilGjengjæld nogle Potter
af Madeiras Flora, som jeg vilde bringe med til Indien;
men dette lyl,kedes ikke, de kunde ikke laale Soluften og
den Fordampning af Sovand, som altid udvikler sig i Lukaforne ombord. Derimod har jeg senere hort, at mine
kjobenhavnske Blomster, især et stort hvidt Rosentræ, blive
viiste af Miss Selby som en Prydelse for hendes Have.
Jeg forærede Consul Selby, til Erindring om Galathea,
en af de smaae Kronings-1\fedailler, som vare mig medgivne i dette Oiemed, og vi tomle vore Glas paa en gjcnsidig Erindring og en lykkelig forestaaende Expedition.
Kl. 6 om Aftenen gik jeg ombord, og Kl. 7 vare vi
under Seil og styrede sonder efter ud fra Land. Kort efter
svandt det skjonne Madeira, indhyllet i Aftenens l\lorke, for
vort Blik, og næste Morgen betegnede kun en blaa Toning
i Horizonten det Punkt, hvor vi havde tilbragt syv hoist
behagelige Dage.

,-
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V.
Reise til Ostindien.
(Fra den 28dc Juli til den 1,2tc Octobcr.)

Auerede to Dage for vi lettede fra Madeira havde vi bemærket en osllig Dynning al sætte ind paa Funchal's Rhed.
Oppe fra Cramacha Hoislette saae jeg, al det blæste slivt
af NO til Soes, og man sagde mig der paa Oen, at denne
Vind er deres egentlige Sommervind, som, naar den blæser
frisk, kan regnes at være en Fortsættelse af NO Passaten
Nord efter.
Alt traf ganske rigtig ind for os. Den 28de saae vi
Passatens sikkre Kjendemærker, en klar gjennemsigtig Luft
med de eiendommelig spredte Smaaskyer ned mod Horizonlen og Flyvefiskene, der i storre og mindre Stimer
hævede dem over Vandspeilet. Allerede den 29de om Mor-genen tog NO Passaten fat for Alvor, og Galathea lob nu
med frisk Fart Syd hen, og jeg satte Cours for at gaae omtrent 20 å 30 l\'Jile Vest om de canariske og de Cap-Verdiske Oer. Den 29de om Middagen troede den vagthavende
Officeer at see Palma fortone sig som en svag Skygge i
Horizonten, men den forsvandt Iigesaa hurtig igjen. Den 3f le
Juli om Morgenen passerede vi Krebsens Vendekreds.
NO Passaten holdt sig meget nordlig og var j.evn aftagende i Kraft. Allerede paa 16° Brede ophorte den, og
vi fik nu NV Vind, Labert og Stille i et Par Dage. Vi benyttede disse til at anstille et Par Forsog med at finde
Vandets Temperatur paa stor Dybde.
Skibets physiske
Journal indeholder herom folgende Referat:
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Aug. 7de

Den 6te August, Ellermiddag m. iJ, paa
i4° iO' Brede og 26° i' Længde Vest for
Greenwich, foretoges et Forsog paa at finde
Vandets Temperatur paa stor Dybde.
Hertil blev brugt Index-'fhermometer Nr.
i af Julius Nissen i Kjobenhavn 1845, og et
Hylster af Kanonmetal af Samme, af 18! P<ls.
Vægt og 6} Liner tykt i l'tfalmel; 3 Fod nedenfor Hylsteret blev paaveiet et 36 Pds. Blylod.
Apparatet nedfiredes i 4' 30'' til 204 Favnes
Dybde, forblev der i akkurat 12 Minuter,
hvorefter det !Jlev ophalet i 9' 30". Det hang
muler hele Forsoget næsten lodret, men under
Indlrnlingen havde Corvetten lidt Fart.
Forend Index - 'fhermomctret blev indsat i Hylsteret,
viste det ................ max.29} ,min.30".
Eller Ophalingcn viste
lndexernc ............... max 29,1 °, min. 11 °.
Qviksolvlrnlonnerne stode
paa .................... max. 24°, min. 24~ 0 •
Under Forsoget Llcv Vandets Temperatur befunden at
være i Overfladen . . . . . . . . - - - - 27°
og Luflens Temperatur paa
Psychrometer Nr. 6 ...... - - - - 28°
0

Alt Celsius.

Paa Grund af Forskjellen mellem l'tluximumog Minimum-Aflæsningerne blev lndex-Thermomelcr Nr. 7 sammenlignet med Psychromeler
Nr. 5, hvilket afgav folgende Resultat:
Ps)•chromeler Nr. 5: 28°, Index-Thermometer Nr. 1: max. 27! 0 , min. 28°.
Aug. 8dc
Den 7de August, Eftermiddag m. 121 pan
13° 45' Brede og 25° 49' Længde Vest for
Greenwich, fore>togcs aller et Forsog med at
finde Vandets Temperalur pna stor Dybde.
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To Lodliner, hver paa 100 Favnes Længde
bleve neiede sammen og dertil tre nye 2!-Tom.
Trosser, hver paa 113 Favne. Til Enden af
Lodlinerne blev veiet et 60 Pds. Blylod; 4 Fod
derfra Metalhylster Nr. 2 med Index Thermometer Nr. 2, og 200 Favne derfra Hylster Nr. 1
med lndex-Thermometer Nr. 1. Kl. 12\; be
gyndte Nedfiringen, der medtog 12' 30" til en
Dybde af 505 Favne, saa at altsaa Index Thermometer ·Nr. 2 kom paa denne Dybde, og Index
Thermometer Nr. 1 paa 305 Favnes Dybde.
Thermometrene forbleve 20 Minuter i disse
Dybder, hvorpaa de bleve ophalte i respective
10' 40" og 16' 10''; til at faae Hellingerne
(Tougenes Sammenbinding) igjennem Blokkene
medgik 5' 40" og 1' 35" saa det Hele medtog fra Begyndelsen af Ophalingen, til 'Tihermometrene vare oppe, 16' 20" og 23' 25". Under hele Forsiiget hang Linerne ganske lodrette.
Forend Thermometrene
bleve indsatte i Hylsterne, viste Nr. 1 ...
max. 32°, min. 32! 0 •
32°.
Nr. 2 .......... , .. ,
31! 0 ,
Efter Ophalingen viste
8 410•
Index Nr. 1 ....... .
32°,
60.
31ko,
Nr. 2 ............ .
Qviksiilvkolonn. vare
under Ophalingen steg21°,
ne til: i Nr. 1 ...... ~ .
Nr. 2 ....... .
22°,
Vandets Temperatur i
Overfladen blev befunden at være . . . . . . . .
27! 0 ,
Luftens
Temperatur
pnnPsychrometerNr. 6
28°, 2.
Begge Index-Thermometrene bleve for Forsoget sammenlignede med Psychrometer Nr.
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5, og minimum befunden at være ovoreensstemmende hermed, maximum circa å" for lidt.
Da lndox-Thermomelret ved del forrige Forstig syntes at være meget sensibelt ved under
Ophalingen i 9k Minut at forandre sig fra 11°
til 24° er den Tid, Thermometrene blive i do
respektive Dybder, forkortet fm en k Time til 20'.
Da Corvetten saagodtsom ikke har forandret
Plads imellem disse tvende Forsog, og Omstændighederne iovrigt vare eens for begge, troer
jeg at kunne anfore Resultatet afForsogeno at
have været:
Vandets Temperatur paa 204 F. D. i i 0•
305 - 8}0 ,
-- 505 - - 6°.
i Overfladen - 27-27! 0 ,
Under Forberedelsen til Forsogene blev Index-Thermometer Nr. 3 ituslaaot.
Det vil heraf sees, at der foruden 500 Favne Lines
Vægt var 97 Pd. at hale ind. Dette var ingen ringe Vrogt
paa en saadan Dybde, hvor , ·andels Modstand bliver saa
· stor, og i en saa trykkende Varme.
Linen blev viist i Kasteblokke rundt om hele Skibet,
Musikken spillede op, og hole Mandskabet gik nu rundt i
on munter Takt. Kort efter at Loddet var inde, fik vi Brise,
forst SV, saa vestlig med frisk l{uling, saa at vi atter
lmnde strække Sonder i med god Fart.
Passagen over det saakaldto stille Belte mellem NO og
SO Passaten, der kan være . saa snare lang og l<jodsom, hvor
man som oftest er hjemsogt af svære Regnskyl, Tordenbyger og evig omvexlcnde Vinde, var for os overordentlig
heldig. Den vestlige Vind holdt os til paa 4° Brede, vel
' slrngende sig lidt efter lidt mere sydlig, men stedse med
frisk Brise, kun een Dag hav do vi Skylregn, men iovrigt
godt Veir med skyet, overlrukken Luft, som da igjen gjorde
Varmen mindre besværlig.
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Den 11 te August paa 52° 4b 1 Brede observeredes et af de
Phænomener, paa hvilke l\foleorologerne i den senere Tid
specielt have hendraget Somændenes Opmærksomhed, nemlig
forshjellige Skytræk i de hoiere og lavere Regioner. Den
Vmd, vi seilcde for var SV Bramseils Kuling, og for den
trak Skyerne i de lavere Regioner, hvorimod de i de hoiere
Lag trak for nordlig og NNV, men med en noget ringere
Fart. Luften var meget skyet, men da Maanen stod paa
Himlen, var det let at observere Phænomenet.
Vinden trak sig nu den 12te August saa sydlig, at vor
Cours over Bagbord blev heel ostlig. Jeg vendte derfor
paa 4° 46' Brede og var da paa 16° 30' Vest Grw. Lgd.
Luften tog fra nu af et klarere Udseende, og Vinden var
kommen osten for Syd. Jeg turde derfor med Vished antage at SO-Passaten havde taget fat, denne Vind, der skulde
bringe os over Linien og et godt Stykke sydligere endnu.
Vi hav.de paa denne Seilnds adskillige Seilere i Sigte
og tildeels i Folge. Blandt andre bleve vi den 5te August
anmodede af et portugisisk Barkskib, Fernando Minho, kommende fra Oporto, bestemt til Rio Janeiro, om at meddele
ham vor Længde
Han begyndte forst med at heise _en
heel Deel Signaler , som vi ikke kjondle. Vi forsogte at
svare ,ham efter Commandeur Rohdes Signalbog, men dot
forstod han ikke. Vi nærmede os da hinanden, og snart
saae vi hans Længde malet med Ifridt paa et stort Bræt i
Mesans-Vantet, hvilket ,·i slrax besvarede ved paa samme
l\1aade at vise ham vor Længde, beregnet efter Chronometrene til samme Dags Morgen. Han fik he~ved et vide,
at han var 13' for ostlig i sin Beregning. Hans hele Dæk
var fuldt af Passagerer, som saae temmrlig lurredo ud, og
hans hele Midtskibs-Plads var stablet fuld af Log, l\Ieloner
og Kaalhoveder, ligesom hans hele Agterskib udenbords
var dekoreret paa sammf' Maade. Naar jeg betænker, hvorledes vi ombord i Galathea vare hjemsogte af Regn og So,
.og hvorledes disse Somandens svorne Fjender kunde rede
os til, saa er og bliver det mig stedse en Gaade, hvorledes
de Stakler bære dem ad med hvad Provisioner de paa denne
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Maadc transportere, for blot at faae Nytte af Halvdelen
deraf.
Den 6te August fik vi en Seiler i Sigte, som tonede
hollandsk Flag. Han styrede samme Cours som vi, og vi
nod hans Selskab i flere Dage. Del var et nyt, smukt Skib,
formodentlig en Bataviafarer; ,,de Waalvish" var dens Navn.
Den seilede meget godt - i det mindste seilede den ligesaagodt om ikke bedre end vi. Det kniber haardt for en
Chef at maatte tilslaae sit Skibs Underlegenhed i Seilads
især for en Coffardimand; ·men Sandheden kan jeg ikke
fordolge. Dog maa jeg tilfoie, at Galathea var i de Dage
paa sit ufordcelagtigstc Dybgaaende: den var efter min
Overbeviisning sat mere til Vands, end dens Seilevner kunde
slaae sig imod. Hvorom Alting var, saa lob Hollænderen
os om Eftermiddagpn den Hte op paa Siden, og holdt sig
der fra I{!. 2 Eftermiddag til m. 7 Aften, uagtet vi stadig
Job 9 a 10 Miils Fart styrende bi de Vind med gode fulde
Seil, stedse vindende lidl forud for os, saa at han I{!. 8
kunde gnae os forenom op til Luvart. Forgjæves anstillede jeg Forsog med at lade Mandskabet gane forud og
agterud i Skibet, og op paa Dæklrnt og ned paa Bnniernc;
- Intet hjalp - ,,de Waalvish" viste os sit smukke Speil med
sit forgyldte Navn og gik stedse lidt forligere. l{jed af
dette Iod jeg knibe til Vinden da det blev mor!{t, og næste
Morgen vare vi skilte ad. Henad Middag antog vi at have
seet ham slaae over den anden Boug, men da var lrnn
langt i Læ af os. Ogsaa han udvexlede Længden med os,
og begyndte ogsaa sin Begjæring med de for os uforstaaelige Signaler. lfolge Meningen herombord skulde det være
Capilain Marryats Signalsystem. Det vilde for os have
den Uleilighed, at udkræve et ganske andet Flagsystem,
hvori Guult syntes mig at spille en Hovedrolle.
Omtrent paa 8° N. Brede havde vi begyndt at mærke
Strommcns Sætning Ost efter, som tiltager, alt som man
kommer ostligere.
]mellem 8° og 4° N. Brede salte den
os 94' Ost for Bestikket. Vi vare da paa 18° V. Grw.
Lgd; her begyndte den at sætte Vest efter, og maattc
vi tla betragte os som under Indvirkning af den store
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æqvatoriale Stromning, som sætter V og senere SV i langs
brasilianske Kysten. Vi folte dens Indflydelse indtil paa
27° S. Bredde. Stærkest var den imellem Æqvator og 2°
S. Bredde, hvor den gav os en Længde-Forskj el af 51': senere aftog den til umærkelig. lait gav den os en Forskjel af 3° 43' i Længde.
Den 15de August om Aftenen Kl. 9 passerede vi Linien paa 22° 19' V. Grw. Lgd. Samme Dags Morgen observeredes et meteorlignende Stjerneskud, tilsyneladende
saa stort som en Valnod, men ei synderlig klart, at ga11e
omtrent- fra a Eridanus Archernar igjennem Zenith og forsvinde ved Arriga Capella, det er fra SV mod NO fra omtrent 29° til 37° over de modsatte Horizonter. Ifolge mine
Instructioner var Opmærksomheden bleven særdeles henledet paa Stjerneslmds-Observationer imellem 9de til i3de
August; allerede de foregaaende Nætter nemlig mellem den
9de og 10de og den 12te og 13de havde vi observeret
adskillige, men dette ene var det mærkeligste.
Medens saavel Horsburghs Anviisning, som den engelske
Saillng-Direction, byder at passere Linien imellem 18° og
23° V Lgd., har jeg dog horl hoist forskjellige Meninger
om den fordeelagtigste Meridian, dertil bor vælges. Nogle
have meent, at ma·n, bestemt til Ostindien, bor soge Osten
om de Cap-Verdiske Oer og knibe saa ostlig som mulig.
Det er vist, at Distancen ned til Cap derved forkortes betydelig, og kan man være saa heldig at faae tidlig fat i
SO-Passaten og beholde den frisk, saa maa man nodvendigviis gjore en hurtig Reise i Sammenligning med det
store Sving, man almindeligviis gjor vester efter. Men jeg
kan ikke nægte, at jeg troer, det maa være et heelt voveligt
Foretagende. Man udsætter sig for meget Stille og man vil
i saa Tilfælde blive sat mere oster imod den afrikanske
Kyst af den her herskende ostlige Strom, end man skjotter
om. Paa den anden Side har man paastaaet, at man, ved
at soge heel vestlig imellem 25° og 30° Længde, vil finde
friskere Kuling og gunstigere Vinde i det stille Belte, og
at de hurtigste Reiser til Brasilien skulle være gjorte af
Skibe, der sogte saa vestlig i Farvandet. Den ringe Er-
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foring, jeg tor rose mig af i denne Henseende, taler herimod. Da vi i 1840 gik med Fregatten Bellona til Brasilien, passerede vi Linien paa 28° Lgd., efterot have tilbragt
14 Dage i det stille Belte, og havde i alt 34 Dages Reise
fra Madeira til Bahia. Jeg skal dog tilfoie den Bemærk·ning, at vi kun passerede Linien saa vestlig, fordi vi bleve
nodte dertil af Vindens Omvexlinger. Sagen er egentlig den,
at mon ikke har meget Valg, thi som oftest maa man krydse
Linien der, hvor Vinden vil tillade det. :rtlen er man Herre
over at bestemme sit Overgangspunkt, saaledes som vor
Tilfældet paa denne Reise, i det Mindste i vestlig Retning,
saa vil jeg muligt indromme, at del kan være rigtigt for
Skibe, bestemte til Brasilien, at soge veslligere over Linien
end de 25° Vest Grw, Lgd.; men det kan umulig være det
for Skibe, bestemte til at gane ad Ostindien lil, thi det vil
aabenbart være at gjore sig Veien længere, end man har
noclig, tilmed at Strommen, som ovenfor er omtalt, sætter
stadig SV hen langs brasilianske l{ysten.
De groteske Optoier med Indvielse, Daab etc. , som
tillades ombord i mange Skibe ved Farten over J,inien, er
jeg ikke nogen \'en af. Deres mindste Uleilighed er allerede ikke ringe, den nemlig, at de bringe Skibet i en fæl,
uordentlig Tilstand: Vand flyder allevegne, Flage, som i
Almindelighed bruges til Draperier og Coslumeringer, rives
itu og smudskes til o. s. v. Men del, jeg i.sær har derimod,
er, at vore Folk selv i Grunden ikke more dem derved.
Det er nu engang ikke i den danske Nations Charactcer at
forsIane sig paa Maskerader eller at spille improviserede
Comedier, og den danske Matros gjor heri ingen Undtagelse. Jeg har ofte været Vidne til, hvorledes de brave
Gutter, som frivillig, eller stundom endog nodlvungne af
en eller anden skjult men dog mægtig Directeur, hove pantaget sig at spille en Figur i de Maskeradeoptog, som en
eller anden Pudsenmager hittede paa, og som notabene
næsten altid ere de samme Caricaturer; - hvorledes disse ellers saa flinke Folk, siger jeg, have været yderst f01·legne
med deres Rolle, og gaae omkring i deres Narredragt,
uden at sige et Ord, kjede af dem selv, og l(jedende alle
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Andre. ,,Folkene skulle have en glad Dag", hedder det, og
saa faae de Lov at begynde Kl. :f-2, strax efter Skafnin.
gen, og en halv Time efter have de allerede udtomt deres
Villighcdsforraad; og gaae og gabe paa hverandre. Disciplinens Baand slappes ogsaa ved en saadan Leilighed, og
det koster stundom ubehagelig .Anstrængelse at stramme dem
igjen.
Skal man da aldrig kunne give Folkene en glad Dag?
Jo sikkerlig! baade kan og bor man gjore det. Det vil
baade Folelse og Klogskab tilraade den tænksomme Chef:
den stedse arbeidende, altid lidende, sjelden nydende menige l\1and ombord kan nok trænge til al den Adspredelse,
man kan skaffe ham, og forstaaer man denne Kunst, saa
har man i sin Magt en mægtig Drivfjeder til at vedligeholde sit Mandskabs Helbred og Vl'lvære, og derved altsaa
sit Skibs Orden og Brugbarhed. .l\len deu uventede, uforberedte Glæde er, ombord som i Land, altid Jen bedste, og
dei-for modsatte jeg mig her, som altid, hvor jeg har havt
at befale, alle Forberedelser.
l\Ien Dagen efterat vi om
Natten vare passeret Linien, lod jeg om Aftenen give en
Balle - ingen Bolle - Punsch til Bedste, lavet af Citroner, dertil medtagne fra Madeira, Cognac og Sukker. Overkanoneren var Punschemester. Med den dampende Kande
i Haanden samledes Mandskabet agter under Skandsen, og
afsang her en Sang, som en anonym Forfatter samme Dag
havde ladet uddele*), og udbragte derefter, ifolge den sidste
•1 Fan ~liil endnu og dybt i Havet dalo
ne Stjerner ømaae, som lyso fol' vor Bye;
Bug Nordens Vove!' synker BjOrnens Hule
Og Sydens Kora sig hævet· hl!it i Sky Fua llliil. endnu, og Sydhan nede Billge
Slu1l k!Oves skarpt nf Galatheas Stavn,
Der grundig Hai vort f{jillvand vil forfOlge,
Og skarpe Klipper lukke ukjendt Havn.
Et Onske fOrst - det gjelder Fredl'elandet Et Onske for det lykkelige Hjem:
For at vort Blik, som sv11n·er ovel' Vandet,
!\led Tankens Fal't man knnne naae til Dem!
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Stropiles Opfordring, et tordnende Hurra for Konge og Flag.
Musiken spillede oppe paa Skandsen, Vor Herre havde
paataget sig Belysningen med et pragtfuldt Manneskin og
et tropisk Firmament, og nu gik Dandsen lystig for sig,

Thi ganske vist de sende det tilbage
Ledsaget af et omt og kjæ1·ligt Ord,
Og de1·pan seile vi i Aar og Unge
Og ile glade rundt den hr.le Jord.
Og saa med Gud vi Linien klove ville,
Som deler Kloden mellem Nord og Syd,
i\led mnutligt Mod i Storm,•eir eller Stille,
Vort !fold at r0gte, være skal vor Fryd Ilas Bulger kun mod Galatheas Bryster!
l{oraller viser Eders skarpe Tand !
Vi sætte Cour~en mod ukjendte l{yster,
Og trodse dristigt Storm og Braad og Brand.
Og naar vi sna har seilet rundt om Jorden,
Og krydset Linien endnu mangen Gang,
San sætte vi tilsidst vor Cours mod Norden,
Og syuire rla saa mangen munter Sang;
Thi da skal atter Nordens klare Stjerne,
Sig reise hoit paa llimmelbuens Bina,
Dn svæver Tanken vidt ud i det Fjerne,
Ei 1•il den standse, fOr den hjem kan nnne.
Og i dens Speil hiin glade Dag vi skuer,
Dn Ankret falder i Yor Fædrehavn;
Og gjennem Glædens Tanrcr Oiet luer,
Ved illindet om den elsk te llustrues Favn;
Da iler os Smaaglutterne imodc,
Bag efter gamle lllutter ~ed sin Stok,
Nu Faders Stol stener ikke længei· ode,
Og muntert snurrer Bedstemoders Rok.
Ja, ganske 1·ist hiin glade Dag skol komme,
Gjor vi Yor Pligt, os Gud beskjermo vil!
To Anr er Intet, nnar de fors! er omme,
Selv om man nogle Uger lægger til.
Son fremad kjækt ! Lod lili it mod Himlen 1·unge,
Vort Skib skal krydse Linien just idng;
Og derfor tre Gang' Hurra for vor IConge !
Og Hurm for det gamle danske Flag!
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hvori Alle fra den Forste til den Sidste toge Deel. Nu kom
lidt efter lidt adskillige Masker frem, improviserede paa
Stedet, nogle Damer, flere osterlandske Costumer, en pukkelrygget Polichinel, og her udviklede sig virkelig adskillige
ret morsomme dramatiske Talenter. Blandt andre viste vor
Mesterkok os, at der boede en Acteur i ham. Jian havde
fanet den morsomme Idee, at klæde sig ud som vor Creatur- Oppasser, - en meget skikkelig, lidt enfoldig Soldat
- og nu at tage den virkelige Creatur-Oppasser under
Armen og vise ham Skibet og alle dets Mærkeligheder, og
kom ved denne Leilighed frem med yderst pudsige Indfald.
SO-Passaten blæste nu i sin fulde Kraft. Smukt Veir,
skyet Luft og varm men meget behagelig Temperatur vare
dens Ledsagere, vor Cours var bi-de-Vindt med godt fulde
Seil, og dette bragte os da temmelig rask Syd og Vest hen.
Den 19de August om Morgenen fik vi Sigte paa en
modgaaende Seiler, som kom os temmelig nær. Det var et
Hamborger Barkskib, Cæsar Godofroy*) kaldet, bestemt til sit
Hjem. Jeg sendte Farloi derombord, og fik saaledes Leilighed til at lade hore lidt fra os i det stedse sig bortfjernende og stedse kjære Fædreland.
Jeg havde sat Cours for at gaae imellem Martin Vaz
og Trinidad. Den 23de ved Daggry fik vi Sigte af den
forste i SSV. Da $trommen ikke havde sat os saa meget
Vest i som jeg havde beregnet at den vilde, vare vi ostligere i Farvandet, og da jeg ikke skjollede om at give det
mindste bort, hverken i Tid eller Distance, lod jeg knibe
lil Vinden og til Luvart af Martin Vaz. Disse rane, nogne,
for al Vegetation blottede Klipper ere ofte nok beskrevne,
og vi kom dem ikke nær nok fo1· at kunne finde noget
Ydcrligere at tilfoie. For mig havde de det Mærkelige, at
deres Formationer ganske stemme overeens med dem paa
Brasilianske-Kysten paa disse Hoider herskende, nemlig den
pyramidalske, de af Somændene saakaldte Sukkertoppe, hvoraf
den ene mærkelige staaer paa Rio-Janeiros Indlobs Vest*) Tager jeg ikke meget feil. snn er det det samme Skib, der, omskabt
til Fregat og omdObt med Nnrnct nDcutchland" nu er den tydske l\lal'ines fOrste Orlogsmand.
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side, men hvoraf iovrigl paa hele dette Strog findes saare
mange storre eller mindre. Vi passerede omtrent en Miil
Ost for disse Klipper, som med deres nogne, sleile Vægge
byde Oceanets Bolger 'frods i Gud veed hvormange Aar.
Trinidad saae vi fjernt i Horizonten, hvor dens Conlour
tegnede sig ubestemt, overhængt med Skyrnasser. Ved
Chronomeler-Observationer og udseilet Distance, bestemte
vi Martin Vaz's Brede og Længde, hvorom det Nærmer_c
findes i den geographiske Journal.
Den 24de August passerede vi Tropicus Capricornus,
og al\erede henad Aften dode SO-Passaten af. Det blev
heelt Stille efter Solens Nedgang, men Kl. i2 Midnat fik vi
Brise af NO, og vi satte vor Cours SO he11, lobendc 8 li 9
l\1iils Fart. Varmen var paa denne Tid taget betydeligt af,
og Luften var endog om Morgenen , og Aftenen omfindtlig
kjolig.
Allerede fra den Tid, vi passerede den nordlige Vendekreds, erholdt Mandskabet Styrtebade. liver Morgen, ved
Spulingen af Dækket, bleve nogle Baller opsatte ved Stormasten; en Mand satte sig i hver Balle, og med Spuleslangen fra Sugeværket bleve de overoste med salt Vand. Den
vagthavende Læge var altid tilstede herved. Denne for
Folkenes Helbred sikkert meget gavnlige Forholdsregel
maatte vi ophore med den 2ide August; thi skjiindt Luftens Temperatur endnu var 20° og Vandcis -19° C., saa
var det dog saa kjoligt for vorc til Varmen nu vante Folk,
at Docloren frygtede skadelig Indflydelse deraf paa deres
Sundhed.
Denne hele Seilads var iovrigt saare eensformig, Veiret holdt sig saa stadig smukt, og der var folgclig saa lidet at bestille med Seil og l\fanoeuvre, at der gik hele lange
Dage, hvori Folkene ikke havde nodig at rore dem til andet end den almindelige Rccngjorelse eller til de daglige
Vaabenovelser, for de Skifier, som havde Tour hertil. Da
der imidlertid havde begyndt at vise sig nogle faa scorbutislrn Tilfælde, antog jeg det nodvendigt at tage Forholdsregler herimod, deels diætiske, men især ved at skaffe
Folkene Bevægelse og om muligt Adspredelse. Overeens-
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stemmende med Doctorens Anmodning, blev der foretaget
nogle Forandringer i Spisetaxten, hvilke hovcdsagligen bestode i, at vi aldeles ophorte med nt uddele Brændeviin som
Ration, at der blev givet Viin som Forfriskning tre Gange
ugentlig, og at der gaves daglig, enlen Suurkaal, Griinkaal
eller Sennop til Kjod- og Flæsk-Rationen. Endvidere fandt
hver Aften en flller anden almindelig Motion Sted; stundom maatte alle Mand til Veirs op ad de Luv-Vnnler
til Stængesalingen, pg ned ad de Læ, og der var da megen
Munterhed, naar de sjællandske og jydske Soldater eller de
tydske Spillemænd skulde tilveirs, - thi her gjaldt ingen
Undtagelse, og det varede heller ikke længe, fiir de entrede
lige saa godt som de andre. Stundom blev hele Mandskabet opsLillet til Rundkreds, Musik en spillede eller En og
Anden sang op, og sna galoperede de i en lang J{jæde
hele Skibet rundt, baade paa D~k og Batteri, hvilket gnv
Anledning til mange Loier for dem. Hver Sondag Eftermiddag stod Skandsen fri for Folkene til Dands, l\'lusiken
var til deres Tjeneste, og Ballet var stundom meget livligt
især naar Officerer og Naturforskere dandsede med i den
muntre Rigel.
For paa samme Tid at skalle Mandskabet saa megen
Sovn som muligt, blev Jet tilladt den lialve Dee! af det
vagthavende Qvarteer, altsaa et Ankerskifte, at lægge sig
paa Soveseilene under Skandsen i de to Timer af Vagten,
hvorefter det afloste det andet paa Dækket værende Ankerskifte. Paa denne Maade file Folkene, saalænge denne rolige Seilads varede, hver anden Nat otte Timers Sovn, og
det hele vagthavende Qvarteer var desuagtet ligesaameget
paa rede Haand, som om de alle havde været paa Dækket,
idet de nemlig, paa fiirste Vink af den vagthavende Officeer, bleve purrede ud af den ved Kahytsdoren vagthavende
Skildvagt, og · sendte op ad Agtertrappen. Vi vide Alle,
hvor ofte Foikene, naar de alle ere paa Dækket, snige
sig hen i Krumholterne og sove der medens de have
Vagt, hvilket har den dobbelte Uleilighcd, at man forst
skal til at lede efter dem for at finde dem, men især den
meget alvorlige, at det i de tropiske Climater , er sen
Billes Jordom,eilinir .I.
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særdeles skadeligt for Helbreden at sove under aol.lPn Himmel, udsat for Nat.lcduggcn .
.Jeg har tilladt mig at udbrede mig lidt over alle disse
Dcloillr.r, fordi jeg virkelig tor antage, at jeg skylder snodanne præventive Forholdsregler den gode Helhredstilst11nd,
hvori mit Mandskab stadigt l1oldt sig paa denne Dee} nf
Rciscn. Senere, da de lange Ophold paa usunde Steder
og navnlig i Floderne havde svældcet Constitutionen, vare
desværre alle Forsigtighedsregler ikke længer tilstrmldrnlige.
Barometret vedblev at holde sig paa en meget hoi
Stand. Den 21de August stod det paa 28' 10". Det os
medgivne Normal-Barometer fra Griiner juniors Etol.llissemcnl i Berlin, svarede lmn daarligt til sin Hensigt, da den
mindste Bevægelse i Skibet frcmbraglc en saa stærk Vandring at Qviksolv-Colonnen, at det blev umuligt at aflæse
nnderledcs cncJ approximativt. Selv i ganske smult Vande
vandrede det 4 å 6 Linier. Professor Behn havde et Barometer i sit Lukaf, som i denne Henseende var langt paalidrligerc. Sym piesometret bliver ombord den hensiglsmæssigsle Vcirmaaler, dog har det den store Feil, at det
anfægtes betycJeligt af Varmen, saaledes at dcL altid viser
for lavt naar det udsættes for stærk Hede. Det Sympiesometer, som hang i Ruffet, hvor Solheden virkede saa stærkt
paa de tynde Brædder, viste saaledes altid i l\liddagsstuntlen
en Synkning·, men reiste igjcn mod Aften uafhængig af
Veirets Indflydelse.
Ovennævnte Dag, den 3He Augnst, passerede vi 20
Mile Nord for 'fristan d' Acunha: Denne lille ()gruppe, der
bestaacr af tre smna Ocr, dannende en Triangel og hvoraf
Tristan d' Acunha er den storste og eneste beboede, for~jener, ifolge alle Beretninger derom haves, de Sofarendes
særdeles Opmærksomhed, som et ret godt Vandfyldnings og
Forfriskningssted for Skibe, der ere bestemte til Indien eller
, Australien og il{ke onske at forlænge deres Reise betydeligt
vrd at anlobe Cap. Her er en lille Colonie af Fribyggerc,
meest engelske Folk, i Opblomstring. Den synes, ifolge Bcskrivelseme at være faldet i meget gode Hænder og stoncr
under Cap-Gouvernementets Beskyttelse. Vand er at er-
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holde i Overflodighed, og friske Provisioner mangle ikke,
navnlig Kartofler og Gruntsnger. Penge ville lndvaanerne
ikke have endnu, derimod .Tern-Værktoi, men især Klæder
for begge Kjon.
I Aaret 1811 tog en vis Jonathan Lambert Besiddelse
af Tristan d'Acunha for sin egen Regning og erklærede sig
at være souverain Besidder af Oen. Han havdr opholdt sig
der i Aarct ·I 790-91 tilligem"ed flere andl'C Amerikanere,
med den Hrnsigt at fange Sælhunde, So-Lover, So-Elephanter og andre slige Sudyr, hvoraf her skal findes en utrolig
Mængde, ligesom ogsaa Fugle af alle Arter vrimle paa Oen.
Ogsaa vilde Gjeder fandtes blandt Klipperne. - Fangstrn belob sig i 7 Maaneder til 5600 Skind, og af Olie fortælle
de, at de kunde hove ladet et heelt Skib. Lambert plantede Calfetræer og Sukkerror, men opgav imidlertid sit
Ifongerige efter kort Tids Forlub, og Oerne bleve senere
tagne i Besiddelse af det engelske Gouvernement fra Cnp,
men snnrt efter otter forladte. I 1823 nedsatte adskillige
Familier, udvandrede fra Cap, sig der under en forhenværende Sergeant Glass' Bestyrelse, og det er disse Colonister, som nu heboe Oen, der have beplantet og .opdyrket
endeel af det flade Land og indrettet Vandfyldning o.a. m.
Lil de besogende Skibes Bekvemmelighed. - Der synes
imidlertid ikke af findes nogen sikker Ankerpinds, og efter
alt, hvad jeg kan dumme af hvad jeg har læst om disse
Orr, ere de vist langt fra endnu at fortjene det Tilna,n,
som en Forfatter har givet dem i Nautical magazine, nemlig: "de udgaaende Skibes St. Helena."
Saasnart vi havde nnact 27-28° B., begyndte, med
en Kulde, som nådle os til at pakke os ind i alt vort
Vintertoi, de forste Capsduer at indfinde sig. Alt som vi
kom sydligere, viste de dem i storre l\fængde, og med
dom Albatrossen, den sorte Svale (thallassidroma, mother
l{arey's chicken), pachyptila coerulea, den store morkebrune procellaria æquinoctinlis o. s. v.
Disse Fugles
rastlose Flugt over det vide Rum, hvor de synes opstaeede
som af Intet, uden at have et Hjem eller blivende Sted,
har i Folkephantnsien gjort flero af dem, navnlig de sea8
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Kaldte "mother l{urey's chicken" til Boliger for de Ulykkeliges Sjæle, der ikke lrnve kunnet finde Ro i Havets Bolger, og man vilrle forgjævcs prove paa at overtale mangen
Surnand til at skyde en af dem, idet en overtroisk Frygt
holdl'r ham tilbage derfra. De omsvævcde Skibet Dag og
Nat, og vi havde sanledps Tid og Leilighed til at anstille
vore Belraglninger ovt\r Fuglenes Flugt, der, som vore Naturforslwre forlultc os ifolge den nyeste Theorie derom ,
ikke i Hovedsagen skyldtes Vingeslaget, en Bevægels<'smaade, der ener gjorte malhemaliske Beregninger vilde
forudsætte en alt for uhyre Muskelkraft, men snarere manlle
nnsees som en Scilnds gjennem Luften, hvor Vingerne
tjene som Seil, der stilles i den for hvert enkelt Oieblik
gunstigste Stilling mod Vinden, medens de enkelte Slag
med Vingerne kun gjiires af Fuglen, for at den ikke slrnl
blive træt. Det er sandt, at navnlig ved disse Fugle Vingeslagene vare overordentlig sjeldne, ligeledes syntes de os
at skyde hurtigst gjennem Luften i det Oieblik, de havde
Medbor og at bevæge Vingerne hyppigere i let Brise end
ved stiv I{uling, dog kunde hverken vore Naturforskere
eller vi selv forklare os tilstrækkeligt, hvorledes de efter
denne Theorie bære dem ad med at flyve paa Duge, hvor
det er fuldkommen stille.
Vore Anstrængelscr 1'01" at fange eller skyde disse
Fugle vare næsten alle frngteslose; det er sandt, at til at
fange dem horle der, ul vi skulde have ligget stille eller
idetmindste lrnn gjort liden Fart, og det var lykkeligviis
ikke Tilfældet med os pan denne Overfart l\Ied stille Veir
omsværme de i tusendeviis Skibet og opholde sig især
agter i l{jolvandet, hvirvlende rundt i <le vildeste Bevægelser. Men stundom vugge de sig ogsaa velbehageligt paa
Vandets Overflade, og da lrnn man fange dem med Fiskesnorer, som de bide pnn med stor Grnadighed, og de em
til stor Morskab nnar 1111111 foner dem ind paa Dækket, hvor
de vralte omkring pan deres Svommefodder med ynkelige
Bevægelser, uden at være istnnd til at flyve bort, uagtet
1111111 dertil giver dem den fuldkomneste Frihed.
Den Enrsle
der seer skjævt til dem, er Nrcstcommanderendc, dn de for-
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dærve Dækket ved altid at begynde deres Vandring paa tor
Grund med en vældig Opkastelse af Tran o. n. m., ret ligesom om disse Havets frie Beboere bleve landsyge ved at
befinde dem paa det fremmede Element. Men kun to saadanne Fangster bleve os til Deel, ligesom vi i deL Hele
havde ringe Held med os i den Retning. Paa hele Farten
til Ostindien fangede vi af storre Fisk kun en Dolphin
(coryphana), en Thunflsk og en Hai, den sidste oppe under Ceilon. Naar dertil foies nogle enkelte Flyvefisk, nogle
Jose fordrevne Landfugle, og hvad der en Aften blev skudt,
da vi laae i Stille efter at være passeret Cap , saa er det
alt det Udbytte af Fugle og Fisk, som faldt vore Naturforskere til Deel paa denne lange Fart.
Natten mellem den 30te og 31te August blev ombord
observeret et Luft - Phænomen i Skikkelse af en lille Iys
Sky, som skinnede i NO og stod stille paa Himlen 40° over
Horizontrn.
Ot 15' forsvandt den pludselig, idet der fra
den udgik et stærkt lysende Stjerneskud, der dog kun dalede 10 å 20° mod NO og derpaa forsvandt.
Forst paa 35° S. Brede gik Vinden saa nordlig : at
vi kunde begynde at strække lidt Oster efter. Den 3die
Septbr. passerede vi Greenwichs Meridian paa 37° Brede.
Vi fik samme. Dag den forste stive Kuling og svære So,
hvoraf vi havde saa meget i Vente. Det blæste stivt, og
Skibet slingrede endeel. Vi indtage derfor vore Repos'er
ved Falderebene, og lukkede disse aldeles I.il. Den 4de
om Morgenen fik vi et af de Vindspring, som ere saa hyppige i disse Farvande, idet Vinden sprang fra NV til SV
med stiv Kuling. Og hermed endtes den lange Bout, vi
havde gjort over Styrbord, som havde varet fra den 12te
August Kl. 6 Eftermiddag da vi vendte SV over paa 4°
N. Brede iG 0 V. Længde og til nu, en Distance, som omtrent
kan anslaaes til 900 danske Miil.
I det engelske Overseilingskaart, som jeg brugte, findes
anfort blandt adskillige andre, mere eller mindre tvivlsomme
Vjgier, et Rev, kaldet "Robsons Reef", som i den tilhorende
Sailing-Direct.ion ikke alene er omhandlet, men endog aftegnet. Uagtet uu Horsburgh aldeles ikke omtaler den,
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og den kke lrnr været seet siden 1829, saa, da min Cours
vilde falde over den om Natten imellem den 4de og 5te
Seplbr. og det den Nat blæste haardt af sydlig Vind, holdt
jeg Norden om den. P11a denne Muade kom jeg nordligere
end jeg onskede og nordligere end jeg vilde tilraade Andre at holde. Da Vinden nemlig gik om til SO, maatle jeg
holde en Bout ONO hen; herved kom vi ud af den ostlige og ind i den vestlige Stromning, som kommer omkring
Agull111sbunken og sætter huardt NV og VNV hen. Vi kom
d,m 8de Septbr. op paa 36° 5 ' S. Brede og vare den Dug
satte 36' V for Bcslildrnt.
Den Sde Septbr. om Middagen passerede vi l{j obenhavns l\Ic ridi an , om A fienen var Vind_e n gaaet NO, og vi
satte Cours for at g uae Sonden om Cap paa 38° Brede.
Vi gik den Aften med Læseil paa i det skj tinneste Veir;
men næs te Morgen den 9de var Vinden NV, og Luften havde
et meget truende Udseende.
Allerede paa Hundevagten
havde Luftens ualmindelige Udseende opvakt den vagthavend e Office ers Opmærksomhed.
Huns Bemærkning desangnaende i den phys iske Journal lyder snaledes:
"Efter at l{ulingen_ fru J{J. 12 Eftermiddag den 8de
Scptbr. ( fili dnat) havde været i jcvn Tiltagende, stadig ledsaget af Vindbyger, samlede de lave Skyer sig omkring Skibet, saa tæt, at det for ekom som om Skibet selv svævede i en
Sky. Dennes Farver vare decls bleghvide, decls sorte, og
ildmn Bolgcrnes fraadende Skum, hvis skinnende Hvidhed
contraslerede mærkeligt med Skyerne, kunde sees f1:, Skibet.
Del blæste en lorebet l\fersseils Kuling, og da Phænomenet,
som kun varede 1 å 2 lUirmler, forsvandt, blev Himlen ualmindelig klar med funklende Stjerner. Denne marhed aflosles dog snart af lyskantede sorte og lave Skyer, og Kulingen forblev i Tiltag·ende."
Det var noget hoisl paafoldcntle ut s ee, hvilke Masser
af store sorte Skyer, der vællede s ig sammen i den nordvestlige og vestlige Horizont. Soen begyndte at rcise sig til
en usædvanlig Hoide og Barometret faldt stadig fra 28, 7 til
27, 8!, hvortil del var sunket om Aftenen Kl. 9, i det
Oiehlik, vi efter vort Bestik pas erede Caps l\feridian. Da
I
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sprang Vinden i en meget svær Byge fra NV til SV og i
det samme Moment begyndte Sympiesomelrets Stigning.
Denne Byge gav os den voldsomste Regn, jeg mindes at
have oplevet. Dæklrnt stod i et Skum, saaledes pidskede
Vandet ned derpaa. Det blæste orcanagtigt i det Oieblik,
da Vindrn sprang, men da Phænomenet var forudseet, var
Corvetten bragt under en rehet Fok, hvilkeli den vel lmnde
bære, og for denne lændsede den meget magelig med 10 a
12 Miles Fart. I det Oieblik Vinden sprang, bemærkedes
en pludselig Kulde i Luften, og Thermometrct sank ogsaa
strax 1 å 2°. Derimod var Vandets Temperatur steget og
var den Allen 17° Celsius.
Hele Dagen den 10de blæste det meget haardt af SV
med svære Byger. I en nf disse skRl være logget 13. Corvetten slingrede svært men mag,,ligt, jeg; kan ikke klage
paa den som Soskib, derimod var den lemmelig utæt ovenom.
Jeg maatle holde stadig Vagt Dng og Nat i det SLyrbords
Gallerie, for at ose det læns, alt som Soen anslog dl'ls Yderside, da Vandet lob tvers ind igjennem Naaderue. Soen
havde eflerhaanden reist sig til Pil betydelig Hoide, Hagl
og Regn kunde dæmpe den nogle faa Oieblikke, men saa
reiste den sig igjen i sine morke, truende Former, som da
alter i enkelte Momenter væltede sig om til en uhyre Skummasse, l1vorfra den fineste Stovregn sproitedes i Veiret og
gjengav Regnbuens Farver for Solens Straaler. Paa at
sidde til Bords og spise til Middag var ikke at tænke. Jeg
tog derfor det Partie at sætte mig overskrævs paa min
Hængekoie og lade mig mine Maaltider tilrække paa en
Bakke, hvorpaa Alting stod. Da der ingen synderlig Duvning var, gik dPt prægtigt, og jeg onskede kun, at Krogene
h!lvde været stærke nok til at bære to, saa skulde jeg have
indbudet en Gjæst til at deeltage i mine svævende Dineer.
Den 11 te om Formiddagen bedagede Veiret sig noget, dog
blæste det stedse i Byger, og allerede om Aftenen mautte
der tages Reb ind igjen baade i Mersseil og Storseil. Vi
lob stadigt 9 å 11 Miles Fart.
Luftens og Vandets Temperatur var Gjenstand for vore
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stadige Bemærkninger. Det vor hoist paofaldende den Forsl{jcl, der var i Luften all eftersom Vinden var nordlig eller
sydlig, ligesom ogsaa Barometret strax steg, hvergang
et af de ovenbeskrevne Vindspring fandt Sted. Saaledes
havde vi om Natten mellem den 12te og 13de Septbr. et
pludseligt Vindsliifte fra NV til SSV, med stiv l{uling, saa
at vi, en Time efter at vi havde gaaet med Læseil paa om
Bagbord og 7 å 8 l\Iiles Fart, lob 10 å 11 Miles Fart for
torebede Mersseil med Styrbords Halse , men stedse Cours
Ost hen. Vandets Temperatur vedblev at holde sig meget
hoi, og var med de sydlige Vinde altid hoiere end Luftens.
Da vi den 14de fik nogle Timers Stille, anstillede vi
et lignende Forsiig pna at finde Vandets Temperatur paa
stor Dybde, som var foretaget under de Cap Verdiskc Ocr.
Herover giver den physiske Journal folgende Beretning:
Den 14de Septbr. Kl. 12l, paa 36° 36' S.
Brede, og 37° 38' Længde Ost for Greenwich,
ble_v anstillet C't Forsog med at finde Vandets
Temperatur pna stor Dybde, paa samme Maade
som det den 7de August foretagne.
Der blev nedfiret 525 Favne Line med
Jndex-Thermometer Nr. 1 paa denne Længde
, og med Indcx-Thermometer Nr. 2 250 Favne
derfra, men da Linen, ved at Corvett •n under
Forsoget drev, kom lil at vise i en skjons Retning, efter Gisning circa 25° fra den lodrette
Linie, kom Index-Thermometcr Nr. 1 paa circa
476 og Index-Thermometer Nr. 2 paa 249
Favnes Dybde. Nedfiringen medtog 10' 15" og
Index-Thermometrene forbleve 8' paa de rcspective Dybder, til Ophalingen medgik 11' 0"
og 20' 30" .
Forend Jndex-Thermometrene blevc indsntte i Hylster·nc, viste Nr. 1 . . . ... max.14& 0 min.14i 0 •
Nr. 2 . . . . . . . • . . . . . . . .
15° - 14! 0 •

Septbr. 15de
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Efter Ophalingen viste lndexcrne paa Nr. 1 . . . . . . max. 18" min. 10°.
Nr. 2.................
i4A 0 •
Qviksolvcolonnerne stode
paa Nr. t .............. .
16°.
Nr. 2 ............... .
Vandets Temperatur
i
Overfladen var .......... .
1s1°.
Luftens Temperatur paa
Psychrometer Nr. 6. . . . . . .
4 °, 2.
Da Index-Thermometer Nr. 2 blev udtaget
af Hylsteret, viste Minimum-Indexen, som ovenfor er anfort, samme Varmegrad, som det var
stillet paa inden del blev indsat i Hylsteret,
hvorimod der havde trykket sig endeel Qviksolv op over Indexen paa Maximum-Sjælen,
omtrent til l\tidten af lndexen og flyttet den
noget iveiret. Da jeg med Sikkerhed veed, at
Thermometret ikke er bleven vendt op og ned
paa, kan jeg ene soge Grunclen hertil i, at Indexen er temmelig stiv og lndexens Fod temmelig lille, saa at, da Therinometret ved at
indsættes i Vandet i Hylsteret var steget, det
ikke har havt Kraft nok til at trykke Indexen,
der var nedstrammet til Qviksolv - Colonnen,
op, men har skuppet sig forbi den; senere er
Thermometret bragt i Orden igjen.
Et lignende Tilfælde hændle sig efter Forsoget den 7de August, ved at Thcrmometret
blev udsat for Solvarmen efterat det var udtag et af Hylsteret, men det blev ligeledes, ved
at opdrive Indexen, bragt i Orden igjen.
Paa lndex-Thermometer Nr. 1 bar der sat
sig et lille Korn Qviksolv ovenfor hver af Indexerne.
Jeg troer her at burde gjor0 opmærksom paa de pludselige og tillige betydelige
Forandringer, der i den" senere Tid have fun-
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det Sted med Vandets Temperatur i Overfladen, da det i nogle faa Timer har forandret
sig indtil 41°, navnlig den f2tc og 13dc September.
Vandet var allsaa varmere her end under Cap Vcrdiske
I
Ocr paa samme Dybde. Med den samme Line blev en
Flaske Sovand ophentet fra 300 Favnes Dybde. Den blev
sendt ned lom, t.ilproppet og overbundet med en Blære;
den kom op fuld, Proppen svommede omvendt i Halsen
af Flasken og med Blæren i uskadt Stand overbundet, men
heelt gjennemtrukket af \'and. Medens delle stod pau vur
tier stor Jagt saavel fra Skibets Hytte, hvor en slor Mængde
Skytter vedligeholdt en le,·ende Ild paa Albatrosser, Capsduer og andre Stormfugle, som fra et af vore Fartoicr,
hvori et andet Parti· Skyller roede omkring, skji.id selv og
opsamlede hvad der faldt. De kom dog ombord me1l en
Snees Stykker forskjellige Fugle, hvoriblandt to store
Allrntrosser. Flere Hvaler saaes om Ellermiddagen i længere
Afstand fra Skibet.
Neppe var Lodlinen indhalet, for vi fik Il rise: denne
Gang af NO labert og tyk Luft; dog den halede sig allerede mod Aften nordlig, og vi kunde atter styre Cours
Ost i.
l\Jandugen den f5de $epthr. l{l. fO Aften havde vi aller
et af de pludselige Vindspring med stiv Kuling og svære
Byge1· fra N og NNV til SV, i hvilket Temper~turcn oieblikkelig forandrede sig fra
fG 0 Lil
H" Celsius og
Sympiesometret reiste en Linie i samme Oielilik. Det havde
blæst hele Dagen meget stivt og Regnen styrtede ned i
Stromme.
Barometret steg fra nu af saa jevnt og stadigt, at jeg
for ede Haab om, at vi den f8de, vor J{onges Fodselsdag,
slmldc have faaet smukt Vcir. Mefi, det slog ikke til: det
blæste stivt af SSO med svære Byger, Soen var voldsom
og Skibet slingrede stærkt. Men desuagtet samlede den !ilte
Menighed sig paa Galatheas Skandse, som paa denne vort
Fædrelands Hoitidsdug var flere lusende l'tlile bortfjernet fra
N
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det elskede Hjem. Efter en varm Bon for lfonge og Fodeland istemtes den herlige gamle Psalme: ,,Læg Dage Gud
til Kongens Alder", og med et "Kongen leve" og et lordneridc Hurra skiltes vi ad. Om Aftenen skulde vi have
havt Bal, men Skibets Ul'olighed gjorde Dandsen umulig:
dog, en munter Stemning herskede blandt Alle, og medens
Messens Medlemnwr vare samlede · hos mig til Thee og et
Glas Punsch, Himte Mandskabet deres Bæge1•e under hjemlige Sange.
Et Tilfælde, som lyldrnligviis ingen videre slemme Folger
forvoldte, havde nær gjort en bedrovelig Ende paa Alles
G!æde. Storseilet mnatte rebes og -var altsaa opgivel. En
af vore dygtige Folk boier sig under Raaen efter en Seising og glider ud, men bliver hængende ved Armene i
Perten og dingler frem og tilbage ved Skibets volqsomme
Bevægelser. Han hænger læng·e nok lil at man paa · Dækket kan fane Pressenninger frem og holde under . ham, for
om muligt al gribe ham. Nu kan han ikke længer, men
hans Aanclsnærværelse . har ikke forladt ham, han benytter
Oieblikket., da han bliver slingret hen til Liget af Storseilet, faaer fat i det, lader sig glide til Buglins - Sprydet,
derfra faaer han fut i Store-Hals og kommer ad den uskadt
ned paa Dække~. Jeg anforer dette Tilfælde saa omstændeligt, ikke som noget særdeles mærkeligt, da lignende
,,narrow escapes" hænde temmelig ofte, men kun som et enkelt Exempel paa, 11\rad Matrosen hver Time paa Dagen er
udsat for. Dagen efier læste jeg folgende Passus i Arago's
"souvenirs d'un aveugle": - - - ,,puis encore le matelot
" chante, va et vient, jure, grimpe au haut des måls, se
"perche å l'extrcmite des vergues, rei;ioit sur ses cpaules
,,les ondees salees de la mer, les grains rapides du ciel;
,,se couche dans ses vetemenls trempes et se leve le lende" main pour recommencer cette heureuse existence jusqu'å
"une vieillesse de misere et d'abandon. Oh! tendez la main
"au mate1ot que vous trouvez sur la route, car cet homme
,,lå a bien souffert, et souffert courageusementl" - I Sandhed I er end det meste af hans "voyage autour du mondc"
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en med Talent og Lune skrevet Roman, saa har hun her
skrevet den nogne Sandhed, og den gamle Sang:
Ingen kan tænke og Ingen kan tro,
Hvad ondt en Somand maa lide,
slaaer ved Magt hvad Matrosen angaaer i sin fulde Ifrun.
Vi andre derimod have det ombord saa godt som den, der
vil eller maa tjene, kan onske det, vore Nydelser opveic
som oftest vore Savn, i hvor bittre disse stundom kunne
være, men Matrosen - han har kun Savn og Suvn hver
Dag, hans Nydelser lwmme kun sjeldent.
En særdeles behagelig Beskjæftigelse var det lykkedes
mig at sætte i Gang paa denne lange Overfart, derved at
de Herrer Naturforskere havde den Godhed at holde Forelæsninger for os over deres respective Videnskaber, saaledes at een å to Timer af de fem Aftener om Ugen, vare
optagne af et naturhistorisk Foredrag. Imidlertid var ogsaa
delte afhængigt af Veir og So, da ofte Bevægelserne ikke
tillode Nogen at sidde fast paa sin Stol, og desuden Stien
jevnlig slog ind ad Kanonportene i forreste Kahyt, hvor
J<'orclæsningcrne bleve holdle.
De havde saaledes været
afbrudte i næsten 14 Dage, men Mandagen den 22de vare
Omstændighederne atter saaledes, at vi kunde tage fut paa
denne interessante Aftenunderholdning.
Den 23de om Morgenen fik vi en Seiler i Sigte. Han
passerede os blot agten om og bad onf vor Længde ved at
vise os sin. Han vnr ikke mindre end 80' for ostlig. Det
var en amerikansk Hvalfanger, som Iuae her paa Fangst.
Vi vare nu gaaet ind i Foraars-Jevndi:ignet paa disse
Hoider. Fjorten Dage eller gik vi over Linien og befandt os
ultsaa forsatte ind i Efteraaret. D~ vi den f5de August
havde passeret Linien, vare vi overgaaede i et Nu fra
Sommer til Vinter. Vi havde saaledes i Lobet af 7 ii 8
Uger gjennemgaaet alle fire Aarstider.
Fredagen den 26de Septbr. paa 28° S. Brede, gik
Vinden om til SO og satte sig fast i dette Hjorne. Det vur
SO Passaten, som nu tog fat, og vor Cours blev derfor NO
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og NNO istedetfor Ost og ONO, som den saa længt havde
været.
Sondag Morgen den 28de Septbr. passerede vi atter
den sydlige Vendekreds; de kolde Vinterskyer, der havde
ligget tungt over Horizonten, vare i de senere Dage forsvundne, og Passatskyerne indfandt sig. Cups-Fuglene forsvandt lidt efter lidt, hvorimod de tropiske Zoners Indvaanere, Flyvefisk og Fregatfugle indfandt sig omkring Skibet.
Forinden vi benytte SO-Passaten til at fortsætte vor Reise
Nord efter, troer jeg det ikke uinteressant af df'n physiske
Journal at uddrage folgende Bemærkninger over Strommens
Sætning paa den tilbagelagte Vei ost efter omkring Cap og
indtil den 75° Meridian. Strommens Retninger i det store
· Ocean ere i den senere Tid blevne Gjenstand for de noiagtigste Undersogelser, og Toheorier ere blevne opstillede derfor, som kunne være af den storste Vigtighed for Navigationen. Ethvert Bidrag, som dertil kan gives, er det en
Pligt at bringe for Lyset.

1r

Den iste Sep1br. vare vi paa 36°
S. B.
9° 3f V. Grw. Lgd., altsaa Sonden for "the
southern connecting current"s nordlige Græhdse.
Uette viste sig ogsaa at være 'filfælrlet, da vi
indtil den 7de bleve forsat 68' ost for Bestikket.
Af disse Dage havde vi dog ingen Forsætning i
Etmaalet den 2den. Den 7de vare vi paa Grund af
tistlig Vind komne noget nordlig, nemlig paa 36°
5' S. B. og 11 ° 22' 0. L., da havde Strommen
sat os 36' V hen, og nu vedblev denne vestlige Stromning - uagtet vi passerede Cap den
9de paa 38° 30' S. B. og vare den 10de paa
38° 41' S. B.; - indtil den 12te, og satte os
i alt fra den 7 de: 86' V hen. Den 12te satte
Oststrommen os derimod 5 7' 0 hen, den 13de
kun 3'. Dette var imellem 37° og 38° Brede
og imellem 30° og 35° 0. L. Paa Seiladsen
herfra til den 26de Septbr., da vi om l\1iddagen
b~fondt os paa 27° 56' S. B. og 79° 7' O. L.,
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salte Strommen os afvexlende Ost og Vest hrn,
men ingenlunde stærkt. Maximum har været
27 V. hen, og flere Dage ikkun °1 , 2 til 6 1 i
Etmaalet. Den vestlige Stromning var herskende
mellem 36° og 31 ° Brede-Paraleller, og den
ostlige gjorde sig i de senere Dage gjcldende.
Drrimod var Forsætningen temmelig stærk Nord
efter. Fra den 1ste til den 26de Septbr. satte
den os ialt 250' Nord efter, 59' Syd hen,
alt_saa i91' Nord hen; heraf fra Cap og til den
26de, paa 80° Længde, 197· Nord efter, 36'
Syd hen, altsaa 161' Nord hen. Det maa imidlertid bemærlrns, at vi havde herskende sydlig
Vind med stiv Kuling og svær Soe , og at de
36' Syd hen ere tilsammen for "Bestiklrnls Feil
den 12tc og den 15de, da vi begge Gange
havde stiv Kuling ar NV. Endeel af denne
Sætning Nord efter bor vel altsan antages at
være Virkning af Soens Sætning Nord ell.er;
hvad vi ombord lrnlde Soskup.
Den hele Forsætning var altsaa -191 ' Nord
hen og 33f Vest hen paa en Seilods af 88°
i Lrrngden og paa Beltct imellem 36° og 39°
S. B. , samt derfra op til 28° S. B. Vi havd e
fiilgelig ikke synderlig Gavn af _ den ostlige
Stromning, som iftil!!'e Besl,rivclscrne slrnl
herske imellem 35° og 40° S. B., mrn sandsynligviis bor soges endnu sydligere saaledes
som Sir John Ross tilraader, nemlig imellem
39° og 41 ° til 42.0 S. B., i ethvert TilFælde
sydligere end den Cours, jeg har styret.
Mærk~lig er Temperaturens oiebliklrnlige Forandring fra Varme til l{ulde paa Hoiden af Cnp og
Ostrr efter til forbi Mozambique-Canalen, naar
Vinden springer fra NV til SV, ligesom Barometrets oiehlikkelige Stigning i et saadant Oiehlik.
Endvidere forekommer Vandets Temperatur, som
undrr Cap stadig holdt sig lige med og hoicre
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end Luftens, og som ved den Prtive, der blev
foretaget den 14de Septhr., viste Ilt være htiiere
paa 500 Favnes Dybde end under Cnp Vrrdiske
Oer paa samme Dybde, at fortjene Opmærksomhed, men her tale Tal bedre end Ord, og
jeg skal derfor blot henvise til den meteorologiske Journal denne Gjenst.11nd betrælfende,
saavelsom til Priivens Resultat.
Vi folte nu en mærkelig Overgang i Temperaturen.
Varmen indfandt sig stærkere, jeg kunde friste., til at sige
i timeviis. Jeg maatte ellers fuldkomm en sande Horsburghs
Bemærkning, at man ikke maa gjore Regning paa at vinde
meget Oster hen i SO-Passaten, ·da den paa disse Hoider holder sig heel ostlig, ja endog Nord for Ost. - Ny-Holland
danner med Kysterne af Java og Sumatra en stor Tragt,
h~is divergerende Sider lohe SV og NV hen, og hvorudaf
S0-Pnssnten blæser. Har denne Kysternes Stilling Indflyclelsc paa Vindens Retning? Denne Hypothese skal jeg tillade mig at opstille sporgsmaalsviis til l(yndigeres Brdommelse, og blot tilfoie, at min Erfaring fra denne Reise bestyrkede mig i denne Tanke, idet vi, indtil vi vare passerede Ny-Hollands nordligste Parnlel, havde Vinden 0, ONO
ja endog NO i et Par Vagter, men derefter trak den sig
atter OSO!ig og holdt sig saaledes indtil vi aldeles mistede
den paa 8° S. Il. Strommen sutte os ogsaa Vest efter, den
27de 22', den 28de kun 10' Vest for Bestikket. l\'Ien ialt
bleve vi pun denne Seilnds af 350 danske l\lile forsat 64'
Syd hen og 12flf i Længden Vest hen, hvilket giver en
Middelforsætning SV t. V ½ V hen: 145 Qml., eller 3 Qml.
i Vagten. Forsætningen Nord og Syd hen var imidlertid
meget afvexlendc, men Vest hen var den stadig og jevn
tiltagende, altsom vi kom nordligere fra 17° Brede og
Nord efter.
Horsburghs Beskrivelse, der iovrigt er en saa ypperlig
V eiledning for dem, der befare de indiske Farvande, er
med Hensyn til Beskrivelse af Vind og Veirlig i October
Maaned temmelig ubestemt, og det har da ogsaa sine gode

128

-

Grunde i den store Afvexling og E'oranderlighed, som denne
Maaneds Veirligs Charakteer frembyder fra det ene Aar til
det andet, men i del Hele bliver denne Aarstid omtalt som
megel urolig, ja endog forefuld. Jeg var i saa Henseende
heldigere. Da jeg den 25de Octbr mistede de sydvestlige og
sydlige Vinde, fik jeg forst NV, derefter nordlige; men endelig vedholdende Stille med laber Brise, snart af NO, snart
af NV, men saa labert, at jeg ikke naaede Hooglys Munding
for den 2clen Novbr.; og her sagde man mig, at Monsoonskiftel havde fundet Sted som sædvanlig omtrent den 12le
til i5de October, at de havde havt nogle Dages ondt Veir
med Storm, Byger og Regn, dog intet af Betydenhed, og
at de antog, doL Samme maatte have fundet Sted, kun nogle
Dage senere, tl;ydligere i Bogien. October har vel saoledes
for mig viist sig meget afvexlende i Vinci og Veirlig, men
dens Characteer· har i Bengalske Bugt været i hoieste Grad
skjon og lr-olig.
'
Med de vestlige Vinde indfandt sig ogsaa strax ostlig
Stromning, som satte os haardt oster i paa den Hoide, vi
da var, og vedblev med mere eller mindre Hæftighed, indtil
vi vare Ceylon passeret. Paa de 8° S. B. bleve vi, efter at
have været salte den ene Dag 25 å 30' V for Bestikket,
satte indtil 52' 0 for Bestikket i 24 Timer. Om denne
Strommens Hæftighecl kan være foraarsaget ved den Afspærring af Vandet, som foraarsages af Chagos og Maldivernes Archipel, og som derefter med saameget st~rre Kraft
stiger ud igjennem Cana len, der adskiller disse Ogrupper,
er et Sporgsmaal, jeg ligeledes skal sætte til Kyndigeres
Bedommelse. Jeg skal kun tilfoie folgende Bemærkninger,
uddragne af Skibets physiske Journal, som synes mig at
bekræfte denne Hypothese.
Den 4dc om Aftenen paa iste Vagten, havde
Vandet et meget smudsigt Udseende. Der var
et hvidgraat Skjær over hele Havets Overflade;
Veiret var meget morkt og Luften jevn overtrukken, dog saaes Stjernerne igjennem de ovre
Regioner, men Horizonten var tyk og fuld af
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Dunster. Vi passerede paa den Tid Aalmingen
imellem Chagos og l\faldivernes Archipeler
og havde den Dag havt en osllig Sætning af
30', ligesom Vinden, som ovenfor er meldt, yar
gaaet vesllig. Der var stær~ .Morild i Vandet,
der iovrigt ganske havd'e Udseende af Flodvand.
Natten mellem den 5te og 6te obse1·veredes
ligeledes Vandets Udseende at være ganske
grant. Vi havde stærke Byger med svær Regn,
og Luften var meget tyk. Strommen havde
igaar sat os 53' ost for Bestikket.
Veirliget var ogsaa i de Dage meget ustadigt. Svære
Byger med voldsom Regn, og Lynil,J hver Aften dog kun
paa lang Afstand, vare vore daglige Ledsagere. Hele Skibet var gjennemvaadt, og Folkene havde ikke mere tort
Toi at tage paa.
Natten mellem den 3die og -!de Octbr. havde vi det
sorgelige Uheld, at en Lærling blev savnet ved Vagtens ,
Ende og var ikke til at finde i Skibet; han var sidst seet i
Fokkevantet og Rostet, hvorfra han uden al Tvivl er faldet overbord.
Det var overmande mo-rkt og regnede
stærkt.
Den 6te Octbr. passerede vi Linien Nord efter paa 84°
51' Ost Grw. Lgd. Varmen var, da vi tillige havde Solen
næsten i Zenith, overordenUig trykkende. Strommen vedblev at sætte haardt oster i.
Allerede kort efter at være passeret Caps Meridian
havde jeg været nodt til at sætte Ration paa Brodet, for at
bringe denne uundværlige Provision til at holde ud til
Reisens Ende. Der blev da udveiet ff Pund om Dagen pr.
Mand. Hidtil havde Brodfadet ifolge Anordningerne staaet
aåbent, og Mandskabet havde spiist G- ti i Pd. Brod om
Dagen pr. Mand i Gjennemsnit, istedetfor i Pd, som er
den beregnede Ration. Hertil kom, at et lille Parti af det
Brod, som var indtaget pna Madeira, blev befundet bedærvet. Ved at optage vor Beholdning deq Dag, vi passerede
Linien, fandt vi, at vi kun havde i 9 Dages Brod i Skibet å
§ Pd. pr. 'Mand:
Billes Jordomseil ing

9

I.

..l•

130
For nu at strække delle ringe Qvantums Varighed ud
snu langt som muligt, lod jeg l\lesterkoklrnn bage 50 Pd.
Brod om Dagen af mit eget og l\lessens l\feel, hvorved en
Fjerdedeel af Besætningen fik blihlt Brod, og Beholdningen
foriigedes til 25 Dage. Men tillige mualte jeg være betænkt
pan at stige Havn for at fornye denne vigtige Provision. I
de Bemæ1·kninger-, . jeg fra Plymouth havde hjemsendt til don
mig tillagte Instrux, havde jeg udviklet, hvorfor jeg nnsaae
det tidsbesparende, at jeg gik lige til Calcutta, s1111fremt jeg
fandt at NO-Monsonen havde sat ind, nanr jeg kom op i
Bengalske Bugten, istedenfor forst at anltibe Tranquebur.
Men N0-1\Ionsonon havde ikke sat ind, SV-1\fonsonen lrnrskede endnu her sydlig i Bugten, der var altsaa Grund Lil
at vente ustadig l{uling, Stille, maaskec Orkan nordlig i
Bugten, og det vilde derfor have været uforsvarligt at vove
sig paa en saa lang og usikker Seilacls, uden Havn under
Læ, med saa lidt Brod i Skibet. Min forste Tanke var at
suge Trincomale, den engelske Orlog_s-Stalio11s Hovedhavn,
\1vor der er et Værft, qg hvor vi altsaa turde vente at
kunne blive forsynede med Brod, og jeg styrede endog Cours
for denne Havn, men 20 Mile ost for Trincomal1: fik jeg ftirst
ecn Dag Stille og derefter vestlig- Vind, labert med strork
osUig Stromning. Jeg besluLtcde da at Iobe lige tii 'frnnquebar,
hvortil jeg lmn havde 24 Timers Seilads, stolende paa at
jeg derfra kunde bestille Drod at ligge færdigt til mig i
Madras, naar jeg, forlaj,nde Tranquebar, lob langs Corornandelk~S,tcrt op til denne · Plads. Senere erfarede jeg, at
jeg havde gjort saare vel i ikke at stige 'frincomale, da de
engelske Orlogsmrond alle . blive forsynede med Biskoiter
fra Madras.
Den 9dc Octbr gjorde vi Forsog med at toge Vandets
Temperatur pan stor Dybde. Vi Inae i Stille 20 Mile ost
for 'l'rincomale. Den physiske Joumal melder herom som
folger:
,
Den !-)de October Kl. 2k Eftermiddug, pnn
8" 3' ijordbrede, 83° 52' Længde ost for Greenwich foretoges et Forsog (lted at finde Vandels
Tcmperalur pna stor Dybde .

•
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Der blev nedfiret fOOO Favne Line med
Index-Thermometer Nr. 1 i Hylster Nr. 2 og
2 Ballastjern, af 100 Pds Vægt hvert, neiede paa
denne Længde, men da Corvetten under Forsiigt>t drev, kom Linen til at vise i en skjons
Retning, omtrent i 55° Vinkel med den lodrette Linie, saa det neppe, naar der tages Hensyn til Linens Viisning under Vandet, kan antages, at Thermometret er kommet dybere end
700 Favne.
Nedfiringen medtog 15' og Thermometret
forblev 9' 40" i Dybden; til Ophalingen brugtes 1 Time
hvoraf 10 1 medgik til Ophold
for at faae Hellingerne gj en nem Blokkene:
Fiirend Thermometret blev
indsat i Hylsteret viste .... max. 3:f 0 , min. 31¼ 0
Efter Ophalingen viste Indexerne............. . . . .
31°, 7°
Qviksolvcolonnerne stade
paa . ....................
28°, - 28& 0
Vandets Temperatur i
Overfladen var . . . . . . . . . . .
28il; 0
Luftens Temperatur paa
Psychrometer Nr. 6 var . . .
30°, 7.
Index-Thermometret blev omhyggeligt sammenlignet med Psycl1rometret inden Forsoget,
og afgav ovenstaaende Resultat.

sr

Sondagen dt>n 12te Octbr. Kl. 9 Formiddag fik vi Lodskud af Coromandelkysten paa 80 Favne Vand. Havet havde
antaget en smudsig, graagron Farve. Jeg havde da den
fuldkomneste Ret til at lykonske mig selv til de ypperlige
Chronometre, "jeg var forsynet med, og til den Mande, hvorpaa de bleve betjente og benyttede, idet vort Lodskud
svarede saa at sige paa Secunder. l{ort efter fik vi Sigte
afNagore Pagode, og efter endt Gudstjeneste, under hvilken
vi med rorte Hjerter takkede Forsynet for den vel overstandne
Reise, lob vi Kl. 1 Eftermiddag ind og ankrede paa 'franquebars
9•
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Rhcd pnn 8 Favne Vand. Regnen forfulgte os til del sidste
Oieblik. Det skyllede såaledes ned altsom vi Job ind imod
Landet, at der gik en rum Tid hen , i hvilken jeg aldeles
Intet kunde see , ligesom det blæste saa l111ardt i Bygerne,
at jeg maatte Inge to Reb i 1\fersseilene. !\led Undtag·else
af Nngore Pagode sane jeg intet af delle flade Lund , som
kunde veilede mig. En Peiling af nogle Skibe , som jeg
antog Iane ved Tranquebar, ug som jeg i en Klnring vnr
saa heldig at fane Oie pan, men frem for alt mine ypp erlige Observationer og saa Loddet, som man paa hele denne
Kyst trygt kan stole pan, men heller aldrig man glemme
at bruge stadigt, bragte mig sikkert til Ankers ved denne
gamle danske Colonie. Til min ligesan store Forundring
som Glæde snne jeg det danske Flag veie paa Fortet og
saluterede det slrax med 15 Skud.
Under Jndseilingen mod Kysten havde jeg ikke uden
Ængstelse seet en heel Deel af de saakaldte Catimarans
ligge i Farvandet, og da Regnen s~rommede ned og forhindrede os i at see en halv Skibslængde fra Skibet, var
jeg meget bekymret for at seile nogle af disse Bande ned.
Delle slap vi dog lykkeligviis for, og neppe var Ankeret i
Bund, for vi vare omringede af en sex, otte Stykker af
· dem. Jeg kaldte dem Daade, og det er vel ogsaa det de
nærmest man henregnes til, ihvorvel det er snare langt fra
at de have andet till'ælles med en Band, end netop at de
flyde paa Vandet og l\fonuesker Jlyde paa dem. Trn til fem
ved begge Ender noget opad boiede Tommer, hvoraf det midterste ligger lidt dybere end de yderste, ere syede og surrede sammen med l{air (Cocuslraade), og herpaa sidde eller
staae 5 li 6 nogne Væsner, hver forsynet med en Pagai
eller kortslmfiet Skovl, hvormed de bevæge dem frem og
tilbage. Vandet lobe1· over dem og under dem, de falde i
Vandet og krybe op igjen, alt dette ganer for sig mange
Gange om Dagen, det er dem ganske ligegyldigt, de stane
· op, de sidde ned, de fiske, de synge, de seile i Land igjennern Brændingen, altsammen med den allerstorste Lethed.
Ud af et snndant Fartoi steg en gammel nogen Hindu
og vnr <len forste Jn<liuner, der betrnadte Galnlhens Dæk.
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Han klavrede med en Abes Hurtighed op ad Falderebet, hvilket undrede os saa meget mere, som han forekom os i hoi Grad
mager og affældig. Saasnart han 1mm ind paa Dækket,
kastede h«n sig gjentagne Gange paa det ene Knæ og
gjorde sin Salam, der bestod i en dyb Forboining med
begge Hænder korslagte paa Panden. Vandet drev ned af
ham, som af en vaad Puddelbund. Han blev fort ·hen til
mig, bukkede sin Pande ned til min Taaspids, lagde Haanden forst paa sit Hoved saa paa min Fod og udbrod i en
Lykonsknings -Adresse, overleverende mig tillige en Bog,
som til min store Forundring var tor. Den havde han gjemt
paa det eneste torre Sted i hans Skib og paa ham selv:
det var i hans Turban, som han havde taget af for at
faae Bogen frem . Thi min forste Besoger var en Embedsmand: det var Havnemesterens Math, som bad mig om at
slirive Skibets og mit eget Navn i hans Bog. Hans Turban, som han nu havde lost op , kastede han snart som et
Draperie skjons over Brystet og den ene Skulder, og
bandt det snart som et Gevandt om Lænderne. Stedse i Bevægelse, gjorde han vedvarende Complimenter til Officerer
og Naturforskere, men gav tillige yed meget tydelige Gebærder Tegn til, at et lille l\faaltid vilde være ham meget
velkomment.
J{ort efter fik vi Besog fra Land af nogle af de danske
Embedsmænd. De bragte os Breve fra Hjemmet, og Kl. 3
Eftermiddag gik jeg i Land med disse Herrer, thi i egne
Baade man man ikke tænke paa at vove sig igjennem
Brændingen. Deres Baad var en saakaldet Selling, en stor
dyb Pram, men som er syet sammen ligesom Catimaranen,
og folgelig saa elastisk, at den giver efter for Brændingens voldsomme Anslag. En saadan Selling roes af 10 å 12
l\'land, en Trettende staaer op agter og styrer med en Aare,
der ligesom ~e andres bestaaer af et langt tyndt SlcaH med
en flad, cirkelrund Brikke paa Enden; der holdes Aaretag ved
Hjælp af en vis Opsang, der har noget monotont, mela ncholsk men dog ikke ubehageligt for Oret. Naar man nærmer
sig Brændingen, fordoble de Aar(;llagenes Hurtighed, og altsaa
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ogsna Sangens, og nu ligne de allesammen - i det mindste
for den nyankomne Europæer - saavel ved deres Bevægelser, som ved deres Sang og Arbeide, meget mere en Samling gale Folk, end l'tlennesker, der udfore et bestemt Arbeide i t n bestemt Hensigt. Men saavel Arbeide som Hensigt lykkes fortrælfeligt. Faa Oieblikke efter at de have
begyndt deres hurtige Opsang er man ·i Brændingen og
bæres i et Nu oppe paa det torre Land.

•
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·· Co,r,!ll~andel-Kysten
.
,. . .

(Fra den 12to-'Ol!tbt. til den 5tc Novbr. 1845),

Det

er et for Somanden hoist velgjorende Syn, naar han
efter en lang Overfart faaer Land i Sigte. Kysten maa
være smuk eller s~yg, hi:ii eller lav, vinke venligt med lys1'gronne Palmer og dunlde Lovtræer, eller hæve sig brat af
Havet ,med vældige Bjerge, det fi:irste Indtryk er eens allevegne, det er Foleisen nf at være i Nærheden af Land, af
om faa Oieblikke at have naaet sit Maal, at være istand til
at sætte Foden paa det Element, der dog er hans rette
Hjemstavn, at kunne forlade det Fængsel, der i saa mange
lange Dage har indesluttet ham, og hvorfra hans Undvigelse vilde være straffet med den bratte Dod, det er denne
Folelse som bemestrer sig hans hele Væsen, og bringer
ham til at hilse den goldeste Strand med Glædesudbrud og
at betragte selv den ode Sahdkyst med Interesse.
Det var altsaa intet Under, at der var Jubel og Glæde
ombord i Galathea, da vi efter 77 Dages Seilads, paa hvilke
Martin Vaz's nogne Klippe havde været det eneste Hvilepunkt for Oiet, og Albatrosser og Caps-Duer vor eneste
Afvexling i selskabelig Omgang, !ode Ankeret falde ved
den gronne Coromåndelkyst, lige ud for det venlige lille
Tranquebar. Men da vi nu tillige fik Oie paa det fjerne
Dansborg-Fort, der i Frastand ikke syntes os uligt en af
vore Landsbykirker i Hjemmet, da vi saae det danske Flag
endnu veie fra det, som det havde gjort i over 200 Aar, og
vi bleve jublede imode med hjertelig Velkomsthilsen afvore
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Landsmrond, der bragte os Breve fr11 Fædrelandet, dn blev
Glroden. almindelig over hele Skibet, og, som det altid gaaer, med samme Minut var enhver l\lindelse om Reisens overslandne Besværligheder aldeles forsvunden.
Jeg blev hilset med Salut fra Fortet, som jeg satte
Fod paa Land, og hel e Byens sorte Befolkning var strom•
met ned til Stranden , for at see deres nye Gjrosler. De
Gamle, som mindedes fordums Dage;#da store Skibe under
det rode Flag med det hvide Kors besogte deres l{yster;
de Unge, som vare opvoxede under 1!1~ts fredelige Beskyttelse, kort Alle kappedes om at vise os Venlighed, og syngende og dandsende tumlede Gamle og Unge, Rige og
Fattige, Panklrodte og Nogne, Brune og Sorte sig om os,
alt som vi gik op paa Landet. Palankiner stode i Beredskab, men jeg troslede mig ikke ind i disse for mig altid
fæle Kasser, men gik den korte Vei til Fods. Min Ledsager,
der var barnfodt i Indien, lod sig derimod denne Transportmaade bedre gefalde. Omgivet af DHrr. Embedsmænd, som
havde modtaget mig paa Stranden , omringet af den hele
Befolkning, gik jeg nu den korte Vei forbi Fortet op til
Gouvernementsboligen, hvor Gouverneuren, Etatsrand Hansen,
modtog mig med den hjerteligste Gjæstfrihed.
Den franske Jordomseiler Laplace siger, at da han forstc
Gang saae Tranquebar, idet han en maaneklar Aften kom i
Land og gik op i Byen, maaLle han tænke paa Pompeii
Uuiner. Uagtet jeg aldrig har seet disse beromte Oldtids
Mindesmærker, kan jeg godt tronke mig, at denne Bemrorkning har noget trroffende. Man seer her virkelig pragtfulde Bygninger, op forte i en vis antik Stiil, med herlige
Soilerækker, staaende i snorlige Gader; men de lukkede
Skodder og Dore vidne om, at de ere ubeboede, og Grrossel, som groer frodigt paa Plads og Gade, viser altfor tydeligt., at kun liden Frordsel opliver den lille By. Dog gjrolder dette mest om den europæiske Deel af Staden. Tæt
op til den, bag Gouvernementshuset, ligger den saakaidte
"sorte By", hvor de Indfodte have deres Boliger, og her
er Liv og Munterhed nok, især mod Aften, naar Koligheden
indtræder. Her boe Hinduerne i deres lave Hytter. Mange

.
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af disse ere kun hyggede af Bnmbusstol.ke, Væggene cre
Malter, Taget Palmeblade og Jorden danner Gulvet, hvor
allerhoist en Malte tjener til Hvilested for de fattige Beboere. M<'n i delte lykkelige Climat tæn~es aldrig paa
!(ulden, sjeldcn paa Regnen, thi ihvorvel denne ofte styrter
ned i Stromme, glider den af paa Hinduens olieagtige
Skind, og hans fan Klædningsstykker lorres hurtigt i den
brændende Sol, som han veed, med Vished, vil aflose
Regnen.
Sædvanlig have Hytterne et fremspringende Tag, slotlet paa sin Yderkant paa Træ- eller Steenpiller, med en
halv l\1uur imellem, der tjener til Disk for de Varer, som
sælges fra Huset; thi fast ethvert Huns er en Boulik, hvor
der sælges allehoande Levnetsmidler, Sukkergodt, Kurvearbeide, Malter o. a. m.
I denne Veranda opholde Beboerne sig, <le sidde paa
Matter med korslagte Been, tygge Betel, ryge Cigarer eller
Huka*) og holde Pasiar med Naboer og andre Bcsogende, som indfinde sig udenfor Disken. Naar det morknes tændes en Mængde smaae Blus af Cocusolie-Lamper,
af og til et lille Baal midt i Gaden, hvor alt Slags Affald

*) llukaen er langt mere udbredt hos Hinduerne end Tobakspiben hos

noget europæisk Folk; Prinds og Stodder, Mandfolk og Fruentimmer,
Ung og Gammel tage Dee! i Nydelsen nf den snnknldte Godnuck (en
Sammensætning af Rosenbinde, Sukker-Cnndis, Opium og t01Tcde
Urte1· 111ed lidt eller ingen Tobak imellem) der stoppes i Hukacn, og
du den alene ikke vilde knnne brænde, dækkes til med en Kugle af
Kulst0Y og Riismeel, som man tænder og lægger oyenpnn. Pna den
Fattiges Huka er Hovedet af simpelt Pottemagerleer, og Vnn1U1eholdercn en udhulet CocosnOd med et !lul pan bYCr Side, det ene
for Roret som bærer PibehoYedet, det andet for det Trær0r, man
srette1· til l\lnnden og hrnrigjcnnem man opsuger den i Vandet nfkj0lede R0g. Den Rige holder en rgen Tjener blot til at passe sin
Huka, som mrget ofte er overordentlig kostbnr og udstyret med
en stor Overdnadighed; !\lundspidsen og Pibehorndet ere nf massivt
Slllv, det lange, elastiske IHII· mnnge Gange snoet fol' at gjOrc AfkjOlingen sna mrgct stærkere, Vandbeholderen er en pragtfuld Glasklokke, og paa Gulvet, som Huknen staaer pRR, rr hredt et pragtfuldt J,eopnrd- eller Tigerskind.

138
lilinletgjores · under hoie Raab og Glædesskrig af de omtumlende nogne Borneflokke. Og nu foroges Larmen ved
den sloiendc, hoist uharmoniske l\Jusik nf Trommer, (Tamtam) Piber, Slwlmeier, Sækkepiber, Bækkener og andre
navnlose, klapprende Inslrumeuter, som man overalt horer,
ledsaget uf den meet .umelodiske, snovlende Sang. Denne
totale l\fongcl pna Begreb om Harmoni og Melodi, moder
man overalt, hvor man har med andre· Folkeslag at gj ore
end netop Europæere eller deres Descendenter. Talent for
:Musik, Orc for Harmoni, tro er jeg, at Naturen har nægtet
de orientalske Folkeslag. Jeg lrnr i det mindste paa denne
hele Reise, blandt alle de forskjellige Folk,efærd, jeg har
tumlet mig i mellem , ingensinde bort Noget, der lrnnde
omstode denne Overbeviisning hos mig. Jeg vil oftere fane
Leilighed li! at omtale denne Besynderlighed. Her skal jeg
blot lilfoie, at de orientalske Folkeslag ikke dele denne
Anskuelse. Jeg har ved given Leilighed, saavel i Calcutta
som andre Steder i Indien, efier at man paa det allergrueligste havde lracteret mig med Sang, Musik og Dands,
hort iovrigt veloplysle Mænd, som i enhver Henseende ellers
begrrb og deeltog i den hos dem herskende Civilisations
Goder og Nydelser, med fuld Alvor erklære, at de i Et og
Alt maatte erkjende Europæernes Overlegenhed, men hvad
l\Iusiken angik, da stod vi dog langt tilbage I
Hinduerne skulle iovrigt virkelig kjende en ædlere og
hoiere end denne oredovende l\Jar!{skrigermusik. Efter Capl.
WillRrds "trealise on the music of Hindostan", Calcutta
1834, skal der i Sanskrit findes flere grundige Afbandlinger
om Musikens syv Grundtoner og Mellemtonerne (Hinduerne
underafdele, ligesom de gamle Grækere, de halve Toner
igjen i Qvarttoner), om l\lelodien og om Takten. De hinduslnnske Instrumenter ere ikke regulerede efter nogen
bestemt Skala, og det. er derfor ligegyldigt, hvilken Node
der betegnes med hvilketsomhclst Bogstav. Takten omfatter ofte syv ellPr et andet ulige Antal Noder, og udfores,
et'ler Capt. Willar<l, med stor Færdighed; han sammenstiller
den med de gamle Grækeres Rythmus, men siger, at den
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har 4-5 forskjellige Charaklerer. Harmonien er ukjendt,
og de ægte hindustanske Melodier ero korte (ofte kun een
Strophe, ja undertiden en eneste Taktstreg) men forlænges
ved Gjentagelser og Variationer. Hinduernes musikalske
Instrumenter have alle den radicale Feil, at de ikke tillade
nogen Transposition af Nogi'en.
Af Sangcompositioner
nævner Forfatteren en Snees Stykker, deriblandt Heltesangene, de erotiske (hvori Qvinden gjerne frier til Manden),
de blide c1vindelige, de som beskrive Krischna's Eventyr i
Vridj's Lystskove, endelig, som en modernere Art, de,
mærkelig nok, netop siden Muhamedanernes Invasion opkomne Drikkesange.
Mine Forretninger i Tranquebar vare meget snart afjorte. Overleveringen af Etablissementet til den engelske
Regjering havde ikke den mindste Vanslrnlighed, Alting var
i den fuldkomneste Orden, men den kunde ikke gaae for sig,
for Ordrer desangaaende- vare indlobne fra Gouverncmentet
i Madras.
Mine Instructioner bode mig snarest muligt at naae Calcutta, for at kunne paadrive Forberedelserne til den nicobarisko Expediti.on. Monsonskiflet kunde hver Dag ventes,
og da jeg nu tillige, . som for er meldt, var temmelig tilkort
paa Provisioner af Brod, maatte jeg, sandelig meget mod
mit Onske, gjore Opholdet her saa kort som muligt. Jeg
bestemte min Afreise til Onsdagen den 15de October. 1<:11
stor Deel af denne saa knapt afmaalte Tid, maatte jeg afgive til Conferencer med Gouverneur Hansen, anganende
de forestaaende nicobariske Anliggender, deels krævede
Convenientsvisiter og de selskabelige Forhold, som den
indiske Gjæstfrihed i saa fuldt Mani udviklede for os, ogsaa
deres Tid. Der blev derfor snare lidet tilbage for mig til
at gjore mig bekjendt med Tranquebar og dets Territorium,
ihvorvel det er saa lidet, at det med temmelig Lethed gjennemstroifes i faa Timer. Det har sin storste Udstrækning
langs Kysten fra Nord til Syd, mellem Tanjore og det
franske Carical, og er i denne Retning i k danske Mile
langt; dets storste Brede derimod fra Ost til Vest, fra
'franquebar til Landsbyen Tillali, -er ikke mere end 3 Fjer-
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dingvei. Foruden Pornjar og Tillali har det H mindre
Landsbyer og nogle Samlinger af Fisker- og Parias-Hytter.
Floden Nandalar, en Arm af den for Wischnu's Tilbedere
hellige Cavery, lober forbi Tillali og danner her Grændsen
mod det engelske Territorium. Inden den lober ud i J-Jayet
optager den to mindre Bifloder; den bliver til ingen Tid af
Aaret mere end 3- 4 Fod dyb , og kun fra Juli til ~Juris
er dens Barre seilbar for smaae Fartoier, Tranquebars
halve Areal er Riisland, Jordbunden er i det Hele sandet
og salll,oldig, enkelte Steder sumpig. l{limaet er sundt, og
Heden mildnes ved den friske Sobrise.
En . Excursion gjorde jrg i Selskab med Gouvel'neuren
og cndeel af mine Officerer, og den gjaldt netop Landsbyen Tilla li med sin meget store Pagode, den slorste paa
det danske Gebeet.
I ei1 lille let Yogn med et luftigt Tag over, et Slags
Omnibus for to Personer, kjorte jeg ud af Tranquebar By,
trukket gjennem Sandet af to hvide Pukkeloxer. Paa Bukken sad en splitternogen, sort Kudsk med en Turban paa
Hovedet; bagpaa stod en Pion, hvis rode Turban og ri.ide,
med Solv besatte Skuldergehæng og Vaabenbe.lte vidnede om,
at han var e'n kongelig Embedsmand., Qg dannede en smuk
Modsætning til hans ovrige sneehvide Dragt ligesom det gav
hans ranke Skikkelse noget militairisk, der klædte ham oyermaade godt. En stor Deel af Selskabet var til Hest; nogle
Faa lode sig bære i de medfolgende Palankiner. En saadan Palankin ei· indrettet paa at optage, foruden den Reisendes Person, tillige nogle af hans nodvendigste Bekvemmeligheder, som Boger, Sl{yderedskaber, noget Toi o. s. v.
l\Jed en Pude skudt ind under Knæhaserne lægger man sig
næsten horizontalt udstrakt i den; og nu bæres man afsted
i et jevnt Trav under en uafbrudt ldynkencfe Opsang, som
man gjenkjender langt borte. Kun engang imellem standser Toget et Oieblik, for at Bærerne kunne skifte om, eftr.r
at de ere blevne trætte og omme paa den ene Skulder;
men strax derpaa gaaer det videre i samme Takt og under
samme uforanderlige Bevægelse af Arm og Krop, uden
hvilken Palankinen snart vilde tabe sin Balance. Bevægelsen
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er ikke ubehagelig, men Luften i Palankinen er indesluttet, som
Folge af det snevre Rum; og naar man moder en anden
Palankin og gjennem den halvt tiltrukne Skodde seer den
"acclimntiscrede" gustne Europæer.s enerverede Træk, da
gjor det Hele Indtryk af en liggende Hospitalsportechaise.
Naar man kommer ud af Tranquebars l\Iure, lober
Veien gjennem en smuk Allee af Hibiskus-, Banian- (en
ficus), Jack- (det uægte Brodfrug·Ltræ), Tamarinth- og Mangus-Træer. Vcien er sandet som en jydsk Hede, og den
plumrede, skidne Flod, ,,Uppen-Ai•n" g;jennemskjærer Terrainct,
som for storste Delen bedækkes af halvt under Vand staaende
Riismarker; men de rundt om spredte Landsbyer oplive
Landskabet, og Bananen, Cocos- og Vifte-Palmen paatrykkc
det sin ægte tropiske Characteer.
Veiret var smukt, Luften afkjolet, og V_egetationen oplivet ved de forega~nde Dages Regn. Landet er stærkt
befolket, og Indvaanernes Udseende syntes for mig at vidne
om Velvære og Tilfredshed.
Et Stykke fra Byen gaaer
\ "eien over Floden, dreier Syd i og fqrer til Landsbyen
Porejar, men vi fortsatte Nord for Revieret, og kom saaledes igjennem Territoriet i sin fulde Brede, til vi naaede
'fillali, hvor Gouverneuren har en Bungalo. Det har nok i
det dansk-ostindiske Compagnies Velmagtsdage været paalænkt at have et Landsted bygget ved Tilla li, og Pladsen
syntes mig vel valgt. Den lille Flod, de mange skyggefulde
Træer, der orngive de veldyrkede Marker og danne den
saakaldle Gouvernementshave, giver det Hele et smukt Udseende, og ligesom jeg fandt det kjåligere he1· end noget
andet Sled, saaledes kan jeg lænke mig udbredt en Ro i
den hele Natur, der vel kan indbyde til landlig· •Hvile. Men
den Dag, vi besogte det, var sandelig den landlige Ro forsvunden og linvde veget Pladsen for Latter, Stoi, larmende
Tale, Knald af Rifler og Jagtbosser, Klirren med Knive og
Galler, Glas og Flasker, kort al den Larm, som en Excursion, foretaget af en Orlogsmands Officeersbesætning, der
til Slutniugen hviler ud ved en god Frokost, forer med sig.
Gouverneur Hansen havde ladet de tilbiirlige Reqvisiter
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transportere herud, og i den kjolige Bungalo blev Bordet
,lækket.
Vi morede os imidlertid paa det Bedste i den store Have.
Jagtliebhaverne skjode Duer, Papagoier og andre sprnglc<lc
Fugle ned fra <le omliggende Laurbær- og Palmetræer; og
manglede det paa bedre Skud, da sigtede de Vl'l ogsaa i
deres Overmod engang imellem paa en stakkels Fro eller
Skrubtudse, der dukkede op i den nære Sump. Tre, fire
smaae Hindudrenge stode altid parate til, saasnart Jægeren
havde ramt den, at paatage sig en Honsehunderolle og svumme
ud efter den, i delsamme den, ved at synke under Vandskorpen, vilde skjule sig for sine Forfolgere.
Senere besogte vi den store Pagode, der ligger et Stykke
fra Gouverncmentshaven og er en meget vidtloflig l\lasse af
colossule og solide, men langtfra smagfulde Bygninger. En
Muur omgiver det Hele. Mod Ost . staaer Indgangen til
Templet: et hoit, skummelt, pyramideformet Taarn med
mange aftagende Aabninger, den ene over den anden. Den
fuldkomne Mangel . paa Bygningsstiil og de utallige i l\furen
udhugne Forziringer, dem ene mere hemmelighedsfuld
end den anden, gjore det til et Billed paa den morke
Overtroc, som boer indenfor disse Mure. I Forgaarden
tilhoire kommer mon ind i en lang Bygning; dens Vægge
fremstille Freskomalerier, Vanskabninger fra Kunstens tidligste Barndom, og foran dem staaer en Række Afguder
(med fire til otte Arme, med Elephantsnabler og Fuglenæb o. s. v.), sanversom de phantastiske Dyr: halv Fugl,
halv Pattedyr o. cis!., der ved Processionerne bruges til at
opstille Guderne paa. Endnu maa jeg omtale det store, murede Badekar, der, om jeg forstod ret, tjener Braminerne
til deres Ahlulioner, medens den menige Mand lader sig
niiie med at gaac ned i Floden, som bader deres venlige
Riismarker. I Baggrunden ligger den egentlige Pagode,
det Allerhelligste, men man tor ikke komme længere end i
Forganrden. Braminerne holde Vagt ved den indre Helligdom. Herfra tillod man os at betragte det store Gtidehillecle, der paaklædt i allehaande kostbare Stoffer, behængt
med Guld og Flilterslads, og bemalet med de meest barokc

143
Farver, sad omringet af endeel andre mindre Gudebilleder,
alle mere eller mindre pyntede, midt i Helligdommen, hvorfra de dog ved hoitidelige Leiligheder blive bragte ud for
at kjore Tour paa Pagodovognene. Disse staae opstillede i
deres Skure i Templets Forgaard, og murede Steentrappetrin fore op til dem. Et af disse groteske l{joretoie1· er i
en fuldkommen og meget stor l\fodel hjemsendt og findes
opbevaret i det kongelige ethnographiske l\fuseum; jeg vil
derfor ikke opholJe mig ved deres Besln'ivelse, saa meget
mindre, som de Fleste vist af Boger kjende den beromtesle
af alle Pagodevogne, den mægtige "Ralh" ved Djaggernauthtemplet, under hvis Hjul de Ulykkeli ge, hYcm Hunger, Sygdom og Orkenens Hede endnu ikke have fortæret paa den
lange Pilegrimsfart, kaste sig som troende Martyrer for at
knuses til Afgudens Ære paa hans store aarlige Fest.
Denne Vogn er en Platform, 43 Fod hoi og 35 Fod i Qvadrat; den hviler paa 16 Hjul og hvert af disse er 6& Fod
i Diameter; en uoverskuelig Menneskemasse er tre Dage
om at trække den en Vei af mindre end en halv Miil. Naur
man tænker sig, hvorledes Tusender af Mænd, Qvinder og
Born spændes i Touge for denne Vogn, hvorledes den
vanvittige Mængdes Skrig og <len frygtelige Pagodemusik
overdover det fjernt bri:ilende Hav og de af heftige Regnskyl afbrudte Tordenbrag, hvorledes Afguden paa sin 'fhrone
trækli:es gjennem det brændende Sand ben over de mange
Liig, der falde som Troens Offre, da er det Hele et saa
uhyggeligt Billede, at man med Gysen vender Oinene bort
dorfra.
Det er en hos tie indiske Folkefærd fra deres Forfædre nedarvet, ved deres Religion befalet Skik, altid at
modtage derrs Gjæster med en Foræring. I fordums Dage
har dette vel været Frugter, Riis, Palmeviin, maaskee endog
mere eller mindre kostbare Stoffer eller sligt, nu i vore
oplyste Tider indskrænke de sig til det mindst mulige.
Men en Foræring skal man have, og man bliver derfor
strax ved sin Ankomst under en Tamulers Tag modtaget
med en Limon, stundom ledsaget af en Jasminbouquet, som
man vel maa vogte sig for at bortkaste, da deL vilde blive
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meget ilde optaget. Jeg vandrede derfor bort fra Tillalis
Pagode med Lommen fuld af Limorier og Knaphullet besal
med Jasminer. Men del skulde ikke blive derved. Neppe
l1avde vi fuldendt vort velsmagende Frokostmaaltid, for
Bungaloen omringedes af Byens Indvaanere, og en Skare
Bajaderer traadte ind. Man behængte mig med Jnsminkrnndse, og hver af os fik den uundgaaelige Limon. Strax
efler begyndte Dandsen, nccompagneret af blæsende Instrumrnter , Strængeleg, Tromme og Sang. Dette Skuespil,
der for den ny Ankomne i forste Oieblik kan være nyt og
derfor interessant, men i næste nodvendig maa blive modbydeligt og kjedsommeligt, er oft-e nok beskrevet, jeg skal
derfor ikke trætte mine Læsere med en lang Fortælling om
deres eensformige, tildeels lascive Bevægelser, der stundom,
naar de he1·til opfordres, arter ud til den alleruteerligste
Gemeenhed. Deres Haar er gjennemflettet med stærkt lugtende Blomster, og Guld- og Solvringe sees ikke alene paa
deres Fingre og Oren, men om Haandled, Ankler, Tæer
og altid i Næsen, hvor de med det i dem hængende Flitter
kun tjene til endnu mere at defigurere deres stygge Ansigter. Skuldre og Arme ere ubedækkede, og en smal
Strimmel af det nogne Legeme sees mellem Spenceren og
det om Hofterne kastede Gevandt, hvori de forresten ere
tæt indhyllede lige ned til Fodderne. De blive under deres
saakaldle Dands staaende paa een Plet, eller bevæge sig
i det Hoieste i en meget lille Kreds ved efterhaanden
at vrikke og skuppe sig frem paa de udadvendte Hæle;
de forclreie Oinene frygteligt vildt, strække Arme og Fingre
krampagtigt ud og boie undertiden Legemet bagover med
en ualmindelig Smidighed. Det Hele er ligesaa uhyggeligt
som uskjont at see paa. Disse stakkels Væsner have
hjemme •ved Pagoderne og blive opdragne af Braminerne,
deels for at tjene dem selv Lil Friller, deels for at skaffe
Pagoden en Indtægt ved deres Dands og ovrige lidet hæderlige Haandtering, i hvilleen de selv ere uvidende nok til
ikke at see andet end en religios Ritus. Bajadererne vælges i Reglen af en bestemt til Gudinden Kali helliget Kaste,
men ogsaa de fornemste Forældre skjænke undertiden i
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Provelsens Stund et tre- fire Aars Barn til Afguden, som et
Sonoffer for hans Vrede. Bajaderernes Born opdrages til
samme Haandværk, Pigerne til Dandserinder og Tempelskjoger, Drengene til Musikanter eller til at spille Mandfolkerollerne i de religiose Skuespil.
Varmen havde imidlertid indfundet sig, og jeg foretrak en Palankin til Hjemtouren. Jeg blev saaledes baaret
af 6 l\fand, med omtrent 5 Miles Fart, forst fra Tillali til
Byen Porejar og senere ind til Tranquebar.
Porejl\r er den storste Landsby paa det danske Territorium. Medens Byen Tranquebar kun tæller 2000, har
Porejar 5200 Indvaanere, hvoriblandt endeel christne lndfodte. Der findes en Bazar og en Moskee, som er temmelig betydelig. Bazaren var stærkt besogt og havde en
Mængde ret vel forsynede Boder. Her saae vi ogsaa
for forste Gang det i Landet brugelige Brændsel: Kogj odning blandet med Riisskaller, der klattes op ad Husenes Mure. Gouverneurens egentlige Landsted ligger her.
Del er temmelig stort og har, som alle indiske Huse,
store, luftige Værelser, omgivne af Verandaer. Det ligger midt i en stor, smuk Have, men denne er atter omgivet af en hoi Muur, som vel aflukker disse Enemærker
for Uvedkommendes Bestig, men ikke hindrer, at Varme og
Dunster fra den rundt om liggende By gjtire Luften derinde trykkende; det var idetmindste det Indtryk, jeg fik af
mit fan Timers Ophold her, der rigtignok netop faldt paa
den hedeste Tid af Dagen. Haven forekom mig vel vedligel1oldt og smilede os imode med ltivrige .og skyggefulde
Træer, herlige Palmer og yndige Blomster. I et Indelukke
var et Slags Dyrehave, hvor nogle Hjorte og Hinder sprang
omkring som en Levning af fordums Grandezza. Da jeg havde
endeel at skrive, forlod jeg mit muntre Selskab her og
lod mig bære til Byen. Jeg maatte beundre mine Bæreres
Utrættelighed , der under den brændende Sol bare mig
ufortrodent med deres jevne, stadige Skridt og bragte mig
i meget kort Tid i god Behold ind til Gouvernementshuset.
Medens vi om Middagen sadde tilbords hos Gouverneuren, bleve vi forstyrrede ved et ubændigt Spektakel
Bille• Jordomsoiling.
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udenfor. Det var en Procession. Jeg ilede ud paa Balconen saa meget ivrigere, som jeg den foregaaende Nat
liavde forsomt en snadan Fest, da jeg var sovet væk fra
et Optog, der havde fundet Sted ved Fakkelskin og skulde
have taget sig meget godt ud. Jeg maaUe nu , lade mig
noie med at see Stadsen ved Solbelysning. • Aarsagen til
Processionen var, at en rig Babu brag te sin forslefodle
Son til Moskeen for at lade ham Idippe. Dette skeer gjerno
i Barnets tredie, fjerde Aar. Indtil da tillades det deres Haa'r
at voxe, som Naturen byder. Da Manden var rig, skeete
det Hele med stor Pragt. Barnet sad paa en Triumphvogn
med en Baldaquin over, Alt udziret med Flitterstads, brogede 'foier og Blomster. En stærkt ud pyntet broget Poney
blev fort foran, Vognen blev trukken af Mennesker. Faner
og Blomster bares foran paa lange Stænger, og den evige,
diaboliske, uharmoniske Musik hvinede gjennem Luften,
overdovende Mængdens Sang og Jubel. Udenfor Gouvernementshuset gjordes Holdt, Barnet blev bragt ind og viste
sit lille skaldede Hoved, med en eneste lille Dusk ravnsorte
Haar oppe paa Issen. Jeg maalle tage. det paa Armen og
gav det min bedste Velsignelse. Den lille Fyr smilede nok
saa fornoiet til sin Pynt og syntes særdeles glad over al
den Tummel, der omgav ham. Derpaa gik Toget videre,
og Faderen forlod os, takkende os Alle paa det venligste
for den Ære, der var vederfaret ham.
Gouverneuren havde den Artighed at foranstalte et Bal
i Gouvernementshuset for os. Alle Byens Honoratiores med
deres Damer vare indbudne, og min Musik kom i Land.
Stort var Selskabet ikke, men Munterhed og Glæde herskede , og der blev dandset til langt ud paa Natten. En
ganske morsom Concurrence opstod imellem Tranquebars
privilegerede Orchester, bestaaende af en Violin og en Tambourin, og Galathens l\Iusik. Vi havde snaledes to Orchestre,
som uopholdelig !oste hinanden af, og især var det de
indfodte Musici, som, da de mærkede, at de ikk·e kunde
vinde Prisen i Harmoni, idetmindste ved Udholdenl1cd vilde
tage Lm en fra deres europæiske Medbeilere, hvis Lunger
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naturligviis ikke kunde strække til saalænge som de Andres
Arme og Fingre.
Træt af Dagens mangehaande Gjerninger, tillod jeg mig
strax ener Soupeen at trække mig tilbage, og nod ved en
Promenade paa det flade Tag af Gouverncmentshuset i stille
Ro en af Ostindier}S deilige Nætter med deres maane- og
stjerneklare Himmel. Kun af og til afbrodes Naturens hoitidelige Stilhed af den fra Dandsesalen fjernt larmende
Musik. Men stedse ltorte jeg Brændingens dumpe Lyd pna
den nedenfor liggende Kyst, hvor Verdensoceanets evigt
vandrende Bolger forgjæves udov~ deres Harme paa den
indiske Halvoes flakke Strand, der med sit hvide Sand og
sin fraadende Bolgebraad tegnede sig i den klare l\faanebelysning, som en eneste Lysstribe med Myriader af phosphoriske Gnister:
Der var i Tranquebar g,iort en temmelig betydelig Indsamling for det ethnographiske Museum i Kjobenhavn, ifolge
· de desangaaende gjorte Bestillinger. Det hele Udbytte blev
mig foreviist, og jeg vidste intet bedre 1\'Iiddel til at opfylde det mig i denne Retning betroede Hverv, end at overlade den Embedsmand, der allerede havde viist saa megen
Skjonsomhed og Dygtighed ved de gjorte Samlinger, en
Sum 11f den mig til dette Oiemed betroede Capital, for at
han kunde end ydermere foroge Samlingen, opgivende ham
blot de Anviisninger, jeg havde erholdt fra Hjemmet desangaaende. Til slige Indsamlinger er det ikke nok at have
Penge og god Villie, man maa foruden den nodvendige
Kundskab til Faget og Localkjendskab til, hvor man skal
lienvende sig, desuden have Tid til at gjore Efterforskninger
og Bestillinger. Ved denne Forholdsregel, som jeg paa den
ovrige Deel af Reisen, hvor Omstændighederne have tilladt
det, stedse har fulgt, er det alene lykkedes mig at udbringe et nogenlunde tilfredsstillende Resultat af den mig
til ethnograpl1iske Samlinger betroede Sum.
Onsdagen den f 5de October om Formiddagen, gik jeg
ombord med sand Bedrovelse over ikke at turde give nogle
Dage mere til et Ophold ved dette venlige, gjæstfrie Sted.
Om Morgenen saae jeg endnu paa Fælleden udenfor
10•
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Fortet en Revne blive afholdt over de 70 å 80 Sipois, der
for Tiden udgjorde den hele tronquebarske Troppestyrke;
de commanderedes paa dansk og vare europæisk uniformerede, kun Skoene .vare hindustanske, eller rettere, det var
ikke Skoe, men Sandaler eller Tofter, som gave de gode
Folk en noget besværlig Marsch.
Om Middagen modtog jeg et Bcsog af Gouverncur
Hansen og Stedets ovrige Embedsmænd, som jeg beværtede
efter bedste Evne. Gouverneuren blev fra Corvetten snlulel'et med 11 Skud og gik fraborde Kl. 5 Eftermiddag.
I(ort efter lettede vi og stode Cours Nord efter.
Hvad der under mit korte Ophold i Tranquebar, i hui
Grad interesserede mig, var den almindelige Sorg, som
herskede blandt Befolkningen af det lille Territorium over
ikke længere at skulle være underlagt dansk Overherredomme. Grunden til denne Stemning kunde ikke være det
materielle Tab, de ved denne Skiften af Herrer ventede nt
lide; thi om ogsaa Byen Tranquebar, der nu var Regj eringcns Sæde, herefter kun vilde blive Bolig for en enkelt,
mere underordnet engelsk Embedsmand, saa vilde derimod
Districtet i Fremtiden vinde betydeligt ved at faae fri Afsætning af alle sine Varer. Under de Danske havde derimod Colonicn, der knap var en Qvadratmiil stor, fuldkommen manglet Opland for sine Producter, efterat Englænderne
havde lagt en Grændsetold paa al Ind- og Udforsel undtagen Korn, som paa mange Artikler lob op til 16 Pct., og
den industrielle Virksomhed var derfor i den senere Tid
indskrænket til Forfærdigelsen af nogle grove Toier, couleurte Bomuldslommetorklæder, Kokusolie, noget Sæbe og
nogle fan Huder. Hvad endelig Folkets Beskatning angik,
da havde den engelske Regjering ved l{jobet forpligtet sig
til, ikke at ville paalægge det nye eller storre Skotter. Det
som derfor ved denne Leilighed beclrovede lndvaancrnc,
var vistnok kun Foleisen af at skulle losrives fra et Overherredomme, under hvilket de nitid havde nydt en menneskekjærlig Behandling, som ved Friskoler havde ladet dem blive
Oplysning og Underviisning tildeel, og med retfærdig Haand
uddeelt Lov og Ret imellem dem. Man maa efter Hinduerens
....
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Eiendommelighed og fanatiske Tro ikke vente, at ban skal
ntiiere knytte sig til det europæiske Folk, som hersker
over barn; alligevel var det mere Tilfældet her end i nogen
af de engelske Besiddelser, og som Exempel derpaa vil jeg
nævne det ikke ringe Kjendskab til det danske Sprog, som
i det mindste i Byen Tranquebar det storre Fleertal af
Hinduerne havde tilegnet sig. Dette bor vel hovedsagelig
tilskrive~ det forholdsviis store Antal Embedsmænd, saavel
militaire som civile, der, især i ældre Tider, udgjorde denne
lille Colonies Regjeringsmaskine. Mindre tor man antage,
al de protestantiske Missionairer have Andeel heri, da disse,
paa faa Individer nær, stedse have været tydske. Det var
i Aaret :I. 706, at Kongen af Danmark hidsendte den forste
protestantiske Mission. Dens Virksomhed til Christendommens Udbredelse lrnn imidlertid efter mit Skjtin ikke kaldes
heldig.
Ved Folketællingen :1.835 fandtes blandt Coloniens
22,950 Indftidte ikkun :l.000- !200*) lutherske Christne,
samt 500 Romersk-Catholskc. · Af disse skulle de Fleste
hore til de fattigste Klasser. Dette er Udbyttet af 150
Aars Bestræbelser, af saamange u'dmærkede Mænds Arbeide.
Siden :1.843 har ingen dansk Missionair opholdt sig i
Tranquebar. Kun en Skolelærer og to indftidte Hjælpelærere, oplærte i Danmark, bestyrede under vort Ophold
de Ziegenbalgske Missionsskoler. Nogle andre Catecheter og
indfodte Lærere og Lærerinder vare adspredte over del
ovrige Gebeet. Derimod fandt vi tre tydske Missionairer,
udsendte af det Dresdner Missions-Selskab, bosatte paa
Tranquebars lille Territorium eller i det mindste i den nærmeste Omegn. Den danske Regjering l1avde ved Salget af
Colonierne forbeholdt sig Kirkerne og de tivrige til Missionen horende Bygninger, og disse ere senere ifolge Overeenskomst overdragne til det Dresdner Missions - Selskab.
Ogsaa dette Selskabs Udsendinge havde arbeidet under uheli>) Iflllge Dansk l\lissions-Blad af Scpt<:mber 1847 slrnl den lutherske
Folkemængde paa Tranquebars Gebeet være endeel sti!rre, det· nævnes alene 1000 i Tranquebar By og 550 i Porejar, foruden endecl
andre, adspredte i de mindre Landsbyer,
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dige og vanskelige Forhold i de forsle Aar af deres Ophold
i Ostindien. Men da de modtoge en Gave af en rig og from
Englænder Collector Stokes i Gualar, der kjobte den Bærenbrookske Missions Eiendomme i Majaveram tæt ved Tranquebar lil delle Oiemed, saa oplivedes deres Mod_ paany, og
de syntes under vort Ophold at love sig god Fremgang.
De havde anlagt et Seminarium i Porejar. Hermed maa
ikke forstaaes en meer eller mindre storartet Bygning, som
dem der prange med Navnet Seminarium herhjemme. Det
var en Bambushytte uden mindste ydre Pragt, men det Indvendige, den egentlige Skoleindretning og Underviisning
syntes i enhver Henseende at være hensigtssvarende. Tredive Elever, inddeelte i tre Classer, undervistes i Tamulsk,
Engelsk (saavel Læsning, som Skrivning) Historie, Geographi, Regning, Sang og Religion; i ældste Classe endvidere
i Græsk, for at kunne oversætte det nye Testamente _fra
Grundsproget, og desuden holdtes her for dem en Art dogmatisk Foredrag, hvilke Missionairen Cordes forsikkrede, at
de med forbausende Lethed · vidste at sætte sig ind i , men
Iigesaa hurtig glemte ig:jen_. Disse Bom vare langtfra Alle
Christne. En stor Deel vare Btirn af Indfodte, som vare
ligegyldige med Hensyn til Religionssporgsmaalet, men blot
onskede deres Born oplærte.
Ogsaa catholske Missionairer opholdt sig paa Tranquebars Gebeet, men vi saae Intet til dem. Her, som overalt,
virker denne Religionsforskjel naturligviis hæmmende paa
Christendommens Udbredelse blandt de hedenske Folkeslag,
der med Mistro og Forundring see Splid og Uovereensstemmelse at herske mellem Tjenerne og Tilbederne af den
samme Guddom.
Da jeg senere vil komme til at omtale saavel Serarr1pore som de nicobarske Oer , troer jeg det passende, paa
dette Sted at give en korfattet Beretning om de forskjelIige ostindiske Besiddelser, som i Tidernes Lob have staaet
under dansk Hoihedsrel*).
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I Aaret 1616 oprettedrs i Kjobcnhavn et dansk-ostindisk Handelscompagni, som i Forening med Kongen udrustede den forste danske Flaade, der sendtes til de ostindiske Farvande. Den naaede Ceilon den 10de Mai 1620,
sluttede der en Traclat med Kongen af Candy og grundlagde et Etablissement i Trincomale, der dog blev opgivet
igjen allerede nogle faa Aar efter. Endnu i November
samme Aar underhandlede imidlertid Chefen for Eskadren
med Fyrsten af Tanjore, der· gav de Danske Eiendomsret
over Byen Tranquebar og Handelsret paa Kongeriget Tanjore; en Fornyelse af denne Tractat i 1676 med Egosi
Raja, Stifteren af det endnu herskende maharattiske Dynasti havde en aarlig Tribut til Fyrsten af Tanjore til Folge,
som vedblev indtil de seneste Tider, skjondt de Danmark
ifolge 'fractaten tilstaaede Toldprivilegier for længe siden
ere bortfaldne. I Aarenc 1624-1636 udvidedes drn danske
Handel til Surat, Bengalen, Java og Borneo, og Factoricr
oprettedes i Masulipatam, Surat, Balasore og paa Java; men
i 1643 hævedes det forsle dansk-osti.ndiskc Compagni efterat være odelagt ved Krige i Europa; Handelen ophorte
ganske, og Danmark mistede Alt igjen undtagen Tranquebar, som man endnu var i Besiddelse af da det andet Compagni
stiftedes i 1670. . Det . ved Hooghlyfloden liggende Dannamarnago~e, et Factori med to Landsbyer, som gik tabt igjen
1728, blev nu kjobl, og Handelen fornyedes ikke blot paa
Coromandelkystcn og Bengalen, men udstraktes endog til
China. Dog nye Uheld bevirkede i 1729 atter Oplosningen
af Compagniet, og fra nu af blev al Handel fort paa privat
Regning, indtil det tredie Compagni grundlagdes i Kjobenhavn i 732. Dettes Skjæbne har været meget foranderlig;
Colonicrne overdrog det, da det' ikkun havde havt commcrcielle (Herned, i 1777 til Kongen af Danmark, og Hand~len biev fra f 772 deelviis frigivet. I de paafolgende 30
Aar havde denne sin meest blomstrende Tid; men efter
1807 besatte Englænderne vore Colonier og toge de
fleste at vore Skibe, og skj ondt hine tilbagegaves efter
Freden 1815, vaagnede vor Handel paa Ostindien aldrig til
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noget Liv igjen, og Compagniet oplostes aldeles 1839. Af
de to Factorier paa Malabarkysten: Calicut og Travancore,
havde vi mistet det forste allerede i Ifrigen med Byder Aly,
det andet i 1808. Factoriet i Patna, der erhvervedes 1773,
blev solgt 1.828, og det allerede meget tidligere erhvervede
Factori i Portonovo forlodes 1830. De eneste Besiddelser,
som de Danske saaledes havde tilbage, vare Tranquebar,Serompore (1755 ofkjobt Naboben Aliverdi Khan for
200,000 Rupees), et Stykke Jord i Balasore og de i 1756
fur forste Gang besatte nicobariske Oer. Siden det 1845
med England afsluttede Kjob ere disse Oer den sidste Rest
af dansk Eiendom i Ostindien.

Det var min Hensigt at standse en Dag ved Pondichery.
Tid spildtes ikke herved, thi jeg maatte dog opholde mig
ved Madras, til mit der bestilte Brod var færdigt, og det
syntes mig passende at vise Flaget ved det franske Hovedetablissement i Indien, saa meget mere, som deltes Gouvernement nitid havde staaet paa den vensfrnbeligste Fod med
det danske Gouvernement i Tranquebar.
Jeg stod derfor lidt ud fra Land , for at undgaae Colorown Skjær, som ligge her i Farvandet inde under Landet, og holdt derefter langs Kysten op, stedse paa 15 å 16
Favne Vand.
Kl. 12 Midnat fik vi Pondichery's Fyr i Sigte, og l{I. 1&
ankrede vi op paa 9 Fuvne Vand med Fyret i VNV. Ved
Dagen fandt jeg mig omtrent 1 Qml. længere til Soes, end
jeg onskede, og dog ha-vde vi en Fayn mindre Dybde, end
Horsburgh angiver for den bedste Ankerplads. Men Tingen
er, at Soen stadig skrider ind paa Landet, og har navnlig
taget betydeligt bort af Kysten her ved Pondichery. l\fan
sagde mig saaledes, at en heel Gade og et Stykke Land
udenfor den havde staaet der, hvor nu den bengalske Bugts
vældige Brænding vælter sig ind.
Paa Seiladsen herop havde jeg Leilighed til at sande
den Erfaring, som Horsburgh angiver, at Strommen her
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paa Kysten retter sig efter Monsonen og sætter altsaa med
den sydvestlige Vind, vi endnu havde godt af, haardt Nord
i, langs Kysten op.
Mit Ophold her var kun fra om Morgenen til om Aftenen. Efter at have havt en Officeer i Land for at melde
min Ankomst og handle om Salut, og efterat derpaa denne
var udve.xlet med 2i Skud, .gik jeg i Land. Jeg blev modtaget paa Strandbredden af Gouvernements-Adjudanten, en
Soofficier, som bragte mig i Gou,,erneurens Vogn til hans
pragtfulde Bolig. Gouverneuren, Mr. Pugeault, Capitaine de
vaisseau modtog mig med den gamle franske Artighed og
en Somands og gammel Kammerats Hjertelighed. Efter en
god Frokost indqvarterede han mig i nogle meget kjolige
Værelser, og stillede Huns og Have, Seng og Bad, Tjenestefolk og Heste, Vogne og Palankiner, kort Alt til min Raadighed.
Jeg benyttede mig af al denne Herlighed efter bedste
Skjon, og gjorde blandt andet rn Spadseretour fulgt af en
Palankin gjennem Byen, for dog at faae et Begreb om dens
Udseende. Den stærke Varme nodte mig imidlertid til at
afstaae fra en saa 'dristig Tanke, som den at gaae til Fods
ved Middagstid i en ostindisk By: og jeg krob ind i min
Palankin, som da bragte mig ad nogle Omveie. tilbage til
Gouvernementshuset. l\'line Læsere ville derfor undskylde,
at jeg intet fortæller om, hvad jeg har seet af Pondichery,
andet end det almindelige Indtryk, at det er en temmelig
vidtloftig, velbygget og vel anlagt By, med brede Gader
og smukke Bygninger, og hvor smukke Haver mellem Bygningerne give en behagelig Afvexling for (>iet: Pondichery er en aldeles aaben Plads uden nogetsomhelst Fort
eller befæstet Udenværk. Kun nede ved Stranden ligger et
Salutbatteri, hvor det franske Flag veier. 300 Sipoys er,
saavidt jeg kunde erfare, den hele militaire Styrke. Oppe
fra Fyrlaarnet har man en smuk Udsigt over hele Byen og
det omliggende Land saavelsom ..over den vidtudstrakte
Rhed, som da i Grunden ikke er andet end det aabne Hav.
Vandet er saa klart, at man tydeligt herfra skjelner Bunden
i Havet, og jeg opdagede derved, at Corvetten var kommen
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Lil Ankers paa en ganske lille Sandflade, medens der rundt
om denne var sort Mudder og Leerbund.
Efter min Hjemkomst til Gouvernementshuset forsogte
je g at tage den i Indien temmelig almindelige Middagshvile,
som jeg ellers i den folgende Tid benyttede til roligt Arbeide ved Skrivebordet, men som denne Dag paa Grund
af den foregaarnde som tilkommende Nats Sovnloshed var
bleven mig nodvendig. Men heri blev jeg meget snart forhindret ved en forfærdelig hoirostet Passiar ude i den store
Vestibule, der stod te til mit Værelse, hvor mange Stemmer
lode sig hore i adskillige for mig uforstaaelige Dialecter.
Jeg gik da ud til dem og fandt Vestibulen opfyldt af omvandrende Boutiker, hvor alle Slags Smaa-Kramvarcr , men
især Guldsmedarbeide var opstillet for mig, og de indfodte
l{johmænd, som med flydende Tunger og levende, fast
haandgribelige Gebærder vilde lokke mig til at kjobe deres
Varer.
Da det meste imidlertid var tyndt og smaglosl,,
ihvorvel ganske kunstigt forarheidet, kjoble jeg ikke mere
end hoist nodvendigt. Det er egentlig mere Guld- og Solvlraads Arbeide, Filgaran, kun noget massivt, og paa ingen
Maade til at sammenligne med vort Guldsmedearbeide i Europa.
Siden jeg her er kommen til at omtale Pondichery's
Fabricata, bor jeg ikke lade ubemærket, at her i de senere
Aar er bloven anlagt en Bomulds-Seildugs-Fabrik , hvis
Produclion, jeg har Grund til at antage, fortjener Paaskjonnelse. Fabrikeieren sendte mig nogle Prover deraf ombord. Da de vare smallere end vort kjobenhavnske Seildug, og der var for lidt til at sye noget Nyt af, kunde vi
ikke faae Leilighed til at prove det tilborligt, men det saae
stærkt og godt ud og vil sikkert være at anbefale ·ror et
Skib, der skulde forsyne sig med et nyt Stel Seil, især til
at blive pna Station i Indien.
Ved Qouvernementshuset ligget: en meget net Have
med nogle kjolige Buegange. Her sogte jeg Tilflugt, indtil
Middagstiden kaldte mig til Gouverneurens Salon.
Jeg
fandt her et meget behageligt Selskab af Pondichery's fors le
Embedsmænd, der kappedes om at vise mig Artighed, og
ved deres gjæstfrie Indbydelser og i Sandhed hoist fore-
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kommende Venlighed lode mig i hoi Grad beklage, at jeg
nodtes til at forlade dette Sted saa hurtigt.
Efter en særdeles behagelig Middag og Anen gik jeg
ombord. Selskabet fulgt~ mig til Stranden vod Fakkelskin,
Gouverneurens Selling ventede paa mig, og olle indfodte,
nogne Sluproere bragte mig under den sædvanlige Sang og
hoie Raab gjennem Brændingen ud til mit Farloi.
Kl. 10 vare ,,i under Seil og styrede Cours for l\ladras.
Kysten begynder her at tage en lidt iisllig Retning. Vi
fulgte den hele Veien paa 12 å 15 Favne Vand. SV-Monsonen ber.5kede endnu, men ganske moderat, med jevnt
smukt Veir, skjondt overtrukkcn Luft. Kl. 5 om Morgenen
næste Dag fik vi Sigle af l\fadras's herlige omdreiende
Fyr. Kl. 8 1mm jeg til Ankers paa l\1adras's Rhed, som
atter her er den aabne So, havde Fyrtaarnet i V t N ½ N,
paa 8k Favn Vand, god Holdehund, omtrent å Miil fra den
flakke Strandbred, hvis voldsomme Brænding vi kunde hore
.brole ud til os, trops al den Larm, som de om Skibet vrimlende Catimaraner med deres nogne, amphibialske Besætning gjorde omkring os.
Ogsaa her maatle vort Ophold blive kort, ifald vor
Reise tii Calcutta ikke skulde trækkes for meget i Lang-drag, thi Monsonskiftet kunde ventes med hver Dag. Men
det Brod, jeg hayde bestilt, maatte tages ombord. Jeg erfarede strax, at det ikke vilde blive klart for Tirsdagen den
21de, saalænge maaLte jeg altsaa opholde mig her. l\1adras, en By, hvis Befolkning, naar man regner den nærmeste Omegn med , anslaaes til 5- 600,000 Mennesker,
viser sig særdeles imponerende fra Sosiden.
Fæstningen St. George, som ligger umiddelbart ud til Stranden,
saaledes at den bengalske Bugts Brænding slaaer op mod
Fæstningens Glaci, hor mange store og med engeJsk Luxus
vedligeholdte Bygninger. Nord for Fæstningen ligger Fyrtaarnet, derefter den europæiske By med sine store, med
Colonner og anden Udziring rigt udstyrede Bygninger; noget nordligere seer man hist og her spredte Grupper af
Palmer og Lovtræer, derimellem en stor l\længdø meest
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uanseelige Bygninger; dette er den saakaldte sorte By,
hvor Bazaren er beliggende og hvor den indfodte Befolkning har sin Bolig.
Lader man Kikkerten speide Jængere op i Landet bag
Byen og dens Tilhorende, seer man det rigeste Landskab
udfolde sig; uhyre Fælleder, der hist og her afgive Holdepladse for de Tusinder af Oxevogne, som daglig soge til Bycs,
medens andre Dele af dem bruges til Græsning for Koer og
Faar eller til Bivouac for et og andet Sipoysregiment; mangfoldige Bygninger, yndige Haver og Parker, gjennemskaarne
af rige Vandlob, eller af hvide Striber, der vise sig at være
de herlige macadamiserede Kj orevcie; - men Alt er fladt, ingen pittoresk Afvexling bringer Bliklrnt til at standse, for
det fjernt i Ilorizonten sloder paa de hoie, blnne Bjerge,
som danne den bageste Linie af delte rige Panorama. Forgrunden dannes af det bolgende, stedse bevægelige Hav,
og her ligger den store Mængde Skibe, som Handelen har
bragt sammen paa denne Forindiens vigtigste Handelsplads,
og som ved den store Afvexling i deres Construction og.
Takelage gjor Billedet i hoi Grad værdigt en Malers Pensel. Her vugger den stolte europæiske Tremaster sig, efter
den flere tusende l\1ile lange Reise, magelig i den ostindiske
Bolges Favn ved Siden af klodsede Efterligninger af den
europæislrn Construclion i Skikkelse af Barker og Brigger
med smaglose Udsiringer, med for hoie eller for lave Reisninger, kort med alle Kjendemærker, for Somandens Oie,
paa, at disse Fartoier ere slet udstyrede og slet commanderede, paa, at Kystfarten her slaaer et Seculum tilbage
for Skibsfartens nuværende Standpunkt, og derfor ogsaa
lmn tjener til at bringe Varer paa korte Afstande, fra et
Punkt til et andet, langs Kysten i den for Reisen gunstige
Monson, idet man ikke vover sig over Bugten uden under
meget heldige Forhold. Mån seer her ligeledes den ægte
ceilonske Kystfarer, saa smal, lang og hoi, at den nodvendigviis maa have en Udlægger, for at hindre den fra at
kæntre. Denne Udlægger bestaaer i to tværskibs udgaaende
krumme Stænger, en for og en agter, og en langskibs
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liggende ovenpaa dem, der saaledes tjener til Stolte mod
at kulseile; den ligger altid ud i læ, og rækker saa langt
ud, som ' det behoves , for at holde Balance efter Fartålels
Holde og Bredde. Ved Siden af disse vanskabte, til al
SOljeneste saa udygtige Fartoier, seer man af og til nydelige smaae Skonnerter, som her i Indien fare under Navn
af Clippers, og som i enhver Henseende danne en Modsætning til de ovenfor omlalte, idet de i et og alt bære
Præget af Oceanets ægtefedte Bårn, skabte til at gjennemskjære deres Moder-Element med Pilens Fart, og til at
modstaae dels Luner og Rasen saalænge og saameget, som
Kunsten formaner at bekæmpe Naturen. Mellem alle disse
Skibe, som ligge her, deels mageligt ridende for den slappe,
tunge Kjæde, som neppe stivner i haard Kuling, decls
voldsomt stOdende i deres klodsede af Kair eller af Manilla-Hamp eller vel og af Sl1'8a flettede Touge, naar den
bengalske Bugts Bolge , der allerede herude begynder at
bryde paa Landgrunden , låber brusende mod Bougen J imellem alle disse Fartoler, siger jeg, bevæge sig Tusinder
af'Baade, store og smaae, europæiske og indiske, SelIinger,
Pramme, Gigger og Bareasser , Joller og Catimaraner , som
befordre det levende Samqvem mellem denne flydende Byes
Indvaanere og deres Naboer paa det faste Land. Den stadige Færdsel, som jeg var Vidne til paa Madras's Rhed,
var mig i hai Grad paafaldende , og bærer i mine Tanker
et stort Vidnesbyrd om, hvorledes Menneskenes Interesser
trodse de stårste Besværligheder. Thi i Sandhed I sjelden
eller aldrig fandtes et Punkt mindre skikket af Naturen
til at være en Handelsstad end Madras. Her er ingen
Havn, ingensomhelst Læ for Skibe; de sex Maaneder
af Aaret stormer NO-Monsonen brat His paa den flakke
Strand - en evig Brænding gjor Landgangen yderst besværlig, stundom umulig, og sjelden hengaae nogle Aar,
uden at voldsomme Orkaner anrette ubodelig Skade, tvinge
de seilbare Skibe til Såes og kaste de tilbageblivende uden
Redning paa Land, og dog er Madras den vigtigste
Handelsplads paa Coromandelkysten. Men en Udskibningsplads maatte Forindien have, en anden Havn gives ikke;
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havde den været der, vilde den forlængst ! ær et i de Engelskes Hænder - og derfor concentrerede Handelen sig
naturligviis til Gouvernementets Hovedstad.
Madras's Rheds Farlighed er noksom anerkjendt af
Stedets Autoriteter. Strax ved Ankomsten paa Bheden faaer
ethvert Skib fra Havne-Capitainen tilstillet et Exemplar af
Havne-Regulativet, som anmoder om at holde vaagent Oie
med Barometret og at vogte paa de Signaler, som gjåres
fra Havne-Capitainens Flagstang angaaende forestaaende .
Fare for at blive liggende ved formodet Uveir. Det er et
Faotum , som kun er statueret, men ikke forklaret, at 01'canerne i Bengalske Bugt ikke række synderligt sydligere,
end paa Madras's Paralel, og at f. Ex. Tranquebar saa godt
som aldrig er blevet hjemsåg] af disse odelæggende
Storme.
Det har været paatænkt og vel endog forsågt at bygge
en Havn ved Madras, hvor i det mindste Kystfarerne kunde
•
finde Læ, og hvor lnd- og Udskibning samt i det Hele
Landgang kuude skee med Lethed , men dette Værk vilde
sikkert kræve uhyre Opoffrelser af Penge o.g Menneskekræfter , uden noget Haab om Sikkerhed for at modstaae
Havets voldsomme Paavirkning.
Naar man kommer i Land, bliver man besynderligt
overrasket ved at erfare, at den Deel .af Byen, som har
taget sig saa særdeles imponerende ud fra Soen, og som
jeg vil kalde den hvide By i Modsætning til den sorte, at
denne hvide By ikke el' beboet; det vil sige, at de fleste
af dens Pragtbygninger kun ere offentlige eller private
Contoirer. Saaledes ligge strax foran det almindelige Landingssted to meget store Bygninger, som prange med svære
Colonader, der bære fårs te Stokværks Veranda og den
ovenover anbragte Frontespice. Det ene af disse Paladser
er Toldvæsenets Contoirer , Havne-Capitainens og endeel
andre offentlige Embedsmænds Bureauer med Transit-Pakhuse
og Varelager underneden. Det andet tilhorer Huset Århuthnot &: Co. og er heelt og holdent opfyldt med delle
mægtige Handelshuses vidtlOflige Contoirer.
Jeg vil nu antage, kjære Læser! at det er dig, som
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træder i Land paa dette Sted, og jeg vil ledsage dig paa
din forste Vandring gjennem en stor osterlandsk By. Med
en beundl'ingsværdig Behændighed, ja uden at fane saameget som et Stænk ind i Fartoiet, have de nogne Roerkarle
fort Sellingen hen over de frygtelige Brændinger og fra
den paa deres Skuldre bnaret dig det sidsle Stykke ind
paa det Torre. Du seer endnu den krampagtige Bevægelse,
der for nogle Secunder siden udtrykte sig i hver Muskel
af deres Legeme, og det "Dschelli, dschelli, dschelli !" (hurtig, hurtig!) der som et Angstens Raab lod fra Alles Munde,
vilde endnu længe gjentone i dine Oren, hvis ikke Tanken
derom strax fortrængtes igjen ved et Billed af en ganske
anden Art. Du har nemlig neppe betra11dt Stranden, for
en uigjennemtrængelig hinduisk Menneskemasse omringer
dig fra alle Sider, de lobe dig over Fadderne med deres
Palankiner, spærre dig Veien med deres Vogne, skjændes
og slaaes om, hvem der skal bære dit Tiii og vise dig
Veien, soge at fiske dig op til et bestemt Hotel, eller opfylde Pladsen maaskee blot som iirkeslose og nysgjerrige
Tilskuere, der ligesaa godt kunne staae her som ethvert
andet Sted. Du er Fortvivlelsen nær, indtil et Instinkt indgiver dig det eneste Midde!, der gives mod denne Lande ...
plage: at vælge dig en Dobasch og sætte dig i en Palankin.
Dobaschen, dette Menneske, som du paa maa og faa, paa hans
ærlige Ansigt eller f det Hoieste paa en af Gud veed hvem
skrevet Anbefaling, som han rækker dig imode, griber ud
af denne fremmede Vrimmel, er fra delte Oieblik ikke alene
din Tjener, men din Cicerone, din Tolk, Raadgiver, Commissionair og Kassemester; han bærer dit Reisetoi, beskytter dig mod Paatrængenhed og Overhæng, sorger for, at
du ikke bliver narret og bedraget, ja læser mangen Gang
din Sjæls Tanker og opfylder dine Onsker, endnu inden du
har udtalt dem for ham. Stille og lydlos -viger han næsten
ikke fra din Side, uden dog nogensinde at blive dig til
Besvær, og det Eneste han fordrer for denne opoffrende
Tjeneste, er en Ubetydelighed i Penge, som du. giver ham
efter eget Godtbefindende. Hans Natteleie er en Straamatte, og hans Kost behover du ikke at sorge for, thi han
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er son lnngt fra at nyde christen Mad, at han endog, de to
Gange han liiber hjem om Dagen, for i Hast at nyde sit
tarvelige Riismaaltid, ikke træder over sin egen Diirtærskel,
uden forst at have aftvættet den Besmittelse, han har paadragct sig i dit Huus og Selskab. Med denne Forer ved
din Side knn du derfor trostig give dig paa Veien.
Men Solen staaer endnu for hoit til at gjore en Spadseretour gjennem Byen, du standser derfor ved Hjiirnet, der
dreier om fra Stranden, og træder ind i det nye, pragtfulde "united service hotel", hvor man forer dig op paa
forste Sal i den store, mod Soen aabne Vestibule. Her
strækker du dig ti·æt og heed, som du er, paa en Divan,
lader dig gjennemblæse af den friske Sobrise og betragter
nu ret con amore _det rige, brogede Liv nedenfor. Palankinbærerne, der under ideligt Skjændsmaal gjore hinanden
Pladsen stridig udenfor Hotellets Portal; .Jongleuren, der
nede fra Gaden af til Prove gjor nogle af sine Tusendkunster for dig; Slangetæmmeren, der viser dig den frygtelige Brilleslange, og legende med den ligesom spotter dens
Afmagt; Tiggerpigen , der slæber om med sin endnu mindre Soster, idet hun lader hende ride paa sin ene Hofte;
Kullierne, der lohe travlt frem og tilbage paa Stnnden,
Pukkeloxerne, som bære Vandet i store Læderposer paa
deres Ryg eller trække smaa taarnformige Kjoretoier, paa
hvis overste Top en sort Kudsk sidder paa Hug; endelig
l{amelen, der svært belæsset maaler Veien med sine lange
adstadig~ Skridt. - Vienervognen, i hvilken du skal .gjore
qet for1,te, flygtige Bekjendtskab med Madras's vidtliiftige
Promenader og med dets forskjelligartede.Befollrning: Hindu~re, Muselmænd, Perser, Afhganer, Arabere, Armeniere
o. s. v., have allerede ventet i længere Tid paa dig, og da
Solen imidlertid er dalet betydeligt, gjor du en kort Toilet og kjorer et Oieblik efter i stærkt Trav hen ad de
brede Veie, omkring Fortet, gjennem Al- og Porus-Alleer,
forbi den engang saa mægtige Nabob af Arcot's Palais, ud
til Landsbyen og Bjerget St. Thomas, det ældste og mægtigste Sæde for den christne Kirke i Indien og indtil den
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Dag idag et Valfartsted for en Mængde syrislrn Christne,
der lige fra det Indre af Persien, Syrien og Armenien gjore
Pilegrimsreiser til dette hellige Sled , hvor deres Apostel
Sanct Thomas for 1800 Aar siden har lidt l\fartyrdoden.
De fattige, næsten underjordiske Hylter, du allevegne stader paa, synes endnu mere at fremhæve den yppige Natur,
der lindrer og betager Mennesket de Savn, som ere Armodens upaatvivlelige Folgesvende, men tillige svækker hos
ham den Kraft og Aandsfrihed, han kun kan tilvinde sig
under Kamp og Lidelser; - og naar du betragter den hinduiske Tjener, der, pyntet i et laset Livree, til Fods folger
den henad Veien flyvende Vogn, fordi han med sin store
Vifte fra Tid til anden skal tilvifte Hestene Kjoling og holde
Insekterne borte fra dem, da seer du i ham et Billede paa
Folket, der lever under Europæerens aandelige Svobe, og
hvis Velstand er visnet hen under hans begjærlige Hænder,
medens han har gjort det Tabet af Frihed og Lykke mindre foleligt, kun ved at Inde dem beholde deres religiose
Fordomme. Over de store Fælleder forer Veien dig endelig forbi Lord Cornwallis smaglose Rytterstatue tilbage til
den "sorte By;" Solen er som en glodende Ildkugle forsvunden under Horizonten, og mod den purpurrode vestlige
Himmel til Baggrund seer du en deilig Moskee kneise med
sine slanke, gyldne Spiir og nogle fromme Mnselmænd
knælende i dens Forhal, med Ansigtet vendt imod Mekka,
for at bede deres venlige Aftenbon til Allah. Nogle Minuter efter omskiftes Himlens pragtfulde Farver med et
kjoligt Morke, de i Muurnisoherne anbragte Lamper, som
træde frem en efter anden ligesom tændte af en usynlig
Haand, kaste i Forening med den forsvindende Aftenrode
en halvdunkel, magisk Belysning over det Hele, og du staaer
nu ud af Vognen, for Lil Fods at vandrn gjennem de vidtudstrakte Bazarer og blande dig mellem den sorte, bolgende
Menneskemasse, som taus og hurtig bevæger sig gjennem
Gaderne, der dannes af usle og skrobe_lige Hytter, men
hvor du vil see de kostbareste Varelager uordentligt opstablede i de aabne Verandaer saasom: Silke og Bomuldstoier, Musseliner og Kascbemirshawler, Perler, Smykker,
Dilles Jordomsoiling. I.
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Vifter, Matter, Frugter o. s. v. Her sidder en Kjobmand
mellem sine kostbare Varer, allerede halv bedovet af Hukaen, der er nærved at falde ud nf Munden paa ham; en
Anden, hvis Riispnnclelrnger og Confiturer du hændelsesviis
nærmer dig lidt for at tage dem i Oiesyn, tilkaster dig et
frygtsomt Blik, eller bortkjober dig ved en Present af nogle
Sukkerkugler, for at du ikke skal træde hans Boutik for
nær og besmitte alle dens Herligheder; en Tredie forfiilger dig med en utrættelig Paatrængcnhed endnu langt ned
ad Gaden, fordi du var saa uheldig at komme til at sporge
pna hans Lommetorklæder eller Shawler. Hver Skikkelse
og hvert Tungemnal her er dig fremmed, og du troer at
opleve et Eventyr af "Tusind og een Nat"; omsider forer
din :,Dobasch" dig igjen ud i det europæiske Qvarteer ar
Staden, og vender tilbage med dig til Uniled-service Hotel.
Ved Daggry den næste , l\Iorgen staaer han allerede igjen
ved din Seng, men du har endnu neppe slaaet l\luskitnettet
tilside og slukket den næsten udbrændte Olielampe, forend
der, just som du vil begynde at klæde dig paa, træder en
anden ubekjendt sort Skikkelse ind til dig. Uden at gjore
dig mange unyttige Sporgsmaal, tager han Ragekniv, Sæbe
og Sæbekost frem , viser dig i Speilet dit lange Skjæg og
begynder at barbere dig, derpaa' reder han dit Haar, klipper det,
giver sig til med en lang Solvskee at ruge i dine
1
Oren , stikker en Borste heclt ind i dem og jager endelig
sin Lillefinger derind, til det giver en knækkende Lyd;
han æller alle dine Led, lige fra Skulderen til Fingerspidserne, saa det knager og brager i dem, han klipper dine
Negle og gaaer planmæssig videre frem, indtil du omsider
utaalmodig slider dig los fra hans Manipulationer, for endnu
i den tidlige l\forgenstund at gjore en Spadseretour gjennem den "sorte By". Alt aander her Taushed og Fred;
Hindueren sover endnu, indsvobt i sit lette Musselinsgevandt,
paa det haardc Leie foran Huset, og forst lidt eller lidt
komme nogle Dyr. frem af deres Skjul; Fiirbenene, der
lobe henad Muren, Papagoien og den næsvise Ravn, der
flyve op fra en Palme eller et helligt Figentræ, en Abefnmilie der i en huslig J(lyng·e sidder samlet paa et af
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Tagene, eller en Pariahund, som skulende lister sig hen
ad Veien, er alt hvad der afbryder den almindelige Fred, der
vederqvæger dig og gjtir dig godt, ligesom den friske l\'Iorgendug, der har kastet sit kjtilige Tæppe over den store By.
Fæstningen St. George, der som sagt ligger umiddelbart
paa Strandbredden, har Havet til Fæstningsgrav, den ntigne
Strand til Glaci og en meget htii og stærkt bygget Muur
til Beskyttelse mod Brændingens Odelæggelse, naar stundom
en eller anden af NO-1\Ionsonens Storme eller de i Overgangsperioden herskende Orcaner bringer den bengalske
Bugts Vande til at stige over sin almindelige Htiide. Denne
Fæstning danner en By for sig og indeslutter i sin Favn
sande Paladser, der forhen vare Præsidentens og de fornemste
Embedsmænds Bopæle, men som nu deels tjene til Boliger
for Commandant og Officerer, deels ere Caserner og Arsenaler. I Arsenalet findes 100,000 Geværer og en stor
Mængde Haandvaaben af alle Slags. I dens sandede Gader
findes ingen Skygge, og dens h5ie Mure hindre den friske
Brises Circulation. Det er derfor intet Under, at Opholdet
i St. George er betragtet som meget usundt, uanseet at det
skal være i hoi Grad kjedsommeligt, hvilket sidste sikkert
ikke er uden Indflydelse paa det ftirste.
Omtrent en halv Fjerdingvei Syd for Fæstningen ligger
en Bygning, som frapperede mig paa Grund af sin besynderlige Lighed med yor Rundekirke og tilhtirende Taarn; kun Spiret manglede, heller ikke var den saa stor. Denne Bygning
er et Iishuus og tjener til Opbevaring af den lis, som nu
udsendes hertil fra Amerika. Den sl{jæres i store cubiske
Blokke, transporteres paa Canaler og Jernbaner fra Nordamerikas store lndstier til dets Havne-, hvor det indskibes,
tjenende som Ballast. Paa denne Maade haves nu lis i
Ostindien i en saadan Overflodighed, at den koster mindre
end i London. Man vil indsee, hvilken Nydelse det maa
være i et Climd, hvor :Middeltemperaturen er 85° å 90° F.
Man har heller intet Begreb om , hvilken Masse her forbruges.
Efter den ovenstaaende Beskrivelse vil man med Rette
sptirge om, hvor da denne Byes blanke Befolkning egentlig
11*
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boer? - Den boer paa en stor Mængde Landsteder, som
lig·gc omringede af deres Haver og Parker Nord, Syd og
Vost for Byen og Fæstningen, og strække sig indtil 2 å 3
danske Miles Afstand l1erfra. Ypperlige Lanclcveie gjennemskjære dette Terrain i alle Retninger, og herpaa rulle de
elegante Equipager -i flyvende Fart, om Morgenen med Embedsmænd og Kjob.!_llænd, som ile ind til Byen i deres Forretninger; om Middagen med Damer og med den lyl<kcligc
Classe af fashionable Herrnr, som Intet have at bestille,
thi dette er Tiden til at gj ore l\forgenvisiter; - om Eftermiddagen atter med det samme Slags Folk, som trække frisk Lutt og til den Ende kjorc ned til Stranden, hvor
de paa Fæslningens Glaci kjore op og ned eller holde
stille og hore paa l\'lusik, som udfores af Garnisonens eller
Gouverneurens Hoboister. Denne Promenade ved den aabne.
Strand, med Udsigten ud over Rheden og dens mange
Skibe, med de smuklrn Palmer og Lovtræer, som vifte i den
blide Aftenbrise, der kommer ind fra Soen forfriskende og
oplivende, med de svære Brændinger, som evindeligt og
uopholdeligt vælte sig ind mod Stranden og med dundrende,
hule, dybe Dron lig l\linutskud contrastere forunderligt mod
den muntre Musik, der spiller velbekjendte Melodier af Bellini's og Donizetti's Compositioner: Alt dette tilsammen var
for mig en hoist behagelig Nydelse, som jeg godt indseer,
at disse Landes Beboere gribe med Begjærlighed, som en
velkommen Afvexling i deres eensformigc Liv og efter
Dagens I{jedsommelighed. Denne Nydelse er desværre kort.
Morkct falder strax efter Solens Nedgang, og et Oieblik
efter kan man fra Rheden see utallige smaa bevægelige
Lys at myldre omkr.ing paa Stranden. Det er Lygterne
paa Vognene, som slrax tændes, ligesom paa Skibene, der
beseile Canalen, for at undgaae Paaseiling; men kort efter
spiller l\lusiken det sidste Nummer, og med' den sidste
Tone forsvinde Vogne og Lygter ad de mange Gader og
Veie, der fore til Glaciet. Enhver iler hjem til Sit; thi man
frygter for Natteluftens hoist usunde Paavirkning.
Men hvorfor kaldte jeg for Dagen kjedsommelig?
sporges der med Billighed.
Fordi Climaet, den stærke
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He.de, er en fast uovervindelig Hindring for enhver aandelig
som legemlig Beskjæftigelse. Fra m. 8 om Morgenen til
KJ. 5 om Eftermiddagen staaer Solen som en gloende Drage
udenfor enhver Dor, og forbyder Udgangen for hver den, som
ikke bliver tvunget ud af den absolute Pligt. Der lukkes til
overalt, Vinduesskodder, Jalousier, Dtire, Alt luklrns for at
holde Solens Straaler ude. Ftilgen heraf er, at mere end
Tusmorke hersker overalt, og Beskjæftigelse med Pen eller
Bog eller Syttii eller Musik bliver allerede herved temmelig besværlig, den bliver dobbelt trykkende, naar man, som
ofte er Tilfældet, selv ved sit Skrivebord om Dagen, maa
sidde indenfor et Muskitgardin, for at værge sig mod Insekternes Stik. Men Varmen trænger ind alligevel og lægger sig som Bly paa Aand og Tanke; Bogen synker uvilkaarligt ned i Skjtidet og fra Skjtidet paa Gulvet, hvor den
bliver liggende - thi man gider ikke bukke sig for at tage
den op - ; dog herfor er hurtigst Raad, thi overalt, hvor man
sidder, gaaer, staaer eller ligger, vaager der i de omliggende
Gallerier og Verandaer nogle opvartende Væsner pan Eens
Bevægelser. Man behover ikke at tale, - allerhoist ved et
,,Qvai hai ! udtalt i en dyb Undertone betegne sin Ntid;
strax staaer en tjen ende Person ved Ens Side, man veed
ikke, hvor han kommer fra, hans ntigne Ftidder paa de med
Tæpper og Matter belagte Gulve, gjtire hans Skridt Jydlose.
Har man sat sig hen til et Bord eller Vindue, eller lagt
sig_ paa en Sopha eller Seng, strax seer man Punkaen,
denne store Vifte, som hænger under Loftet, at sættes i
Bevægelse og frembringe en Mist behagelig, men jeg kunde
fristes til at kalde det en magnetisk bedtivende Luftning i
Værelset, Det er atter en af de mange Betjente, som leve
i Gangene uden om Værelserne og som har gjættet Ens
Tanker og taget fat i Snoren, der hænger ud af Vinduet,
for at sætte Maskinen i Bevægelse. Dette er fortræffeligt
saalænge man intet vil bestille, men vil man skrive, saa
viftes Papiret bort under Pennen, og. læser man, saa vendes
Bladene for Tiden, og fortrædelig lukker man Mappen i og
kaster Bogen fra sig. Saaledes slæbes denne lange Deer
af Dagen hen. Imidlertid har man Afvexlinger heri ved de
11
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for Ostimliunerne hi.iist vigtige Frokostmuultider. Strax pm
Morgenen har man nydt en Kop Cafl'e. At man i et suadant Climut staaer tidligt, meget tidligt op, er en Selvfolge.
l\forgPnen er det skjonneste Oieblik pua en ostindisk Dag,
da ligger Naltens Dug eller Regndraaber forfriskende pm1
Lov og Græs, i en let l\Iorgcndragt iler man ud i det l<'ric,
Vogne og Heste staae for Di.ircn. Man rider og kjorcr
efter Behag, Veiene ere fortræffelig·e, man flyver afsted,
man indaander en balsamisk, vederqvægende Luft. l\Ian
farer forbi den ene smukke Villa efter den anden, her
seer man et græsk Tempel, hist et gothisk 'fmirn, længere
henne en venlig lille Collage, Alle ligge de midt i smukt anlagte, yel vedligeholdte Parker og llµYer, overalt seer
man den rigeste Afvexling i Vegetationen, mange Steder de yndigste Bloms terhaver, stedse er det Gronne forfrisket af de overalt rislende smaae Floder, som gjennemskjære Terrainet.
Man kommer tilbage, tager sine
vide tyrkiske Beenklæder paa, drikker et Glas iiskoldt
Sodavand, lægger sig , paa Sophacn med en Cigar eller
let Leclure, falder noget efter i en kort Blund, slaaer
dcrpaa op igjen, tager sit Bad og gji.ir sit Morgentoilette for m. 10 at samles til forste Frokost. 'fhe, Caffe
(denne sidste her som allevegne hos Englændere umaadelig slet), Riis og Carri, stegte Fisk, friske Æg o. s. v.,
samt Frugter ere dens Bestanddele, friske Blomster i chinesiske Porcelains-Vaser dufte i alle Værelser. Nu ganer
hver til Sit, Herren af Huset til sine Forretninger i Byen,
Damerne i deres indre Vær eiser, for at læse, sye, tegne,
musicere og fremfor Alt skrive Billetter; hvilket Sidstn,
ikke nlene . som Folge af de idelige Misforstaaelser, det
vilde afstedkomme at sende de sorte Tjenere med mundtlige Bud, er blevet til en af de faa nodvendige huusligc
Forretninger , men endog tillige er en saadan Passion
hos de ostindiske Damer, at man har anstillet formelige
Beregninger, ifolge hvilke flere Damer hver anslaaes at expcdere omtrent 2000 Billetter aarlig. Lidt længere op ad
Dagen kommer Tiden, hvor Damerne tage mod Visiter og
hore pan Byens chronique scandaleuse.
2 spises anden

m.
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Frokost, de11 engelske "lunch", hertillands kaldet "liffin", som
er et regel;næssigt Maaltid med Suppe, Fisk, Steg, Gront,
Dessert, Frugt etc. Et Glas Viin drikkes dertil, men Ol
er Yndlingsdrikken saavel for Damer som Herrer, og holdes saa hoit i Ære, at den er bleven constitueret til Viin
- man drikker Glas sammen deri, og naar man forlanger
et Glas Ol af Opvarteren thi man skjænker aldrig selv
- saa siger man "Beer-shrob !" - hvilket ikke kan oversættes anderledes end "Ol-Viin". Efter "tiffin" kommer en
meget vigtig Beskjæftigelse for Damerne, i hvilke en Lediggjæuger, som jeg var i de Dage, kan sogc en ganske
morsom Adspredelse for en Gangs Skyld. Da det nemlig er
for varmt til at tage i Boutiker de ere desuden for
langt borte - saa transporteres Boutikerne omln-ing i Husene paa Ryggen af vandrende Kræmmersvende, som udbrede
deres Varer for de Lysthavende, og nu opstaaer der en
Ventileren, Sammenligning, Pakken ud og Pakken ind, Prutten, Maalen, Klipning, accurat som i vort Hjem, kun at
man selv ikke rorer sig til det mindste, men lader Alt besorge af det talrige Tjenestetyende, som strax forsamler
sig omkring Kræmmeren og Herskabet i Hob. Jeg saae her
nogle overordentlige smukke Musseliner, broderede med
gronne Insectvinger, som jeg ingensteds har rrulfet siden,
og som sikkert maatte gjore megen Lykke i Europa.
Saaledes tilbringes altsaa Dagen. Efter Kjoretouren,
naar man kommer hjem, er det morkt, men Huset er oplyst. Det er Cocus - Olie, som her er gydt i elegante
Glaslamper og Lampetter; over hvert Blus er en Globus,
en sleben Glaskuppel eller deslige. De give intet stærkt ,
Lys, men der er mangfoldige Blus, og alle Lamper ere
tændte i Værelser, Gallerier, Trappegange, overalt er Dagslys udbredt, hvad enten der er Fremmede, eller man er
alene. Damerne ile paa deres Værelser, man klæder sig
om som til Bal eller stor Diner. Kl. 8 spises Ul Middag.
Solv og Krystal bedækker Bordet, store massive Solvdæksler
skjule Retterne. Punkaen svinger over Bordet og vifter
Kjolighed paa Gjæsternes glodende Pander, Vinen er ypperlig, men Maden er i Almindelighed som det engelske Kjok-
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lrnn, dog maa ikke glemmes den staaende ostindiske Ret af
Riis og Carry, som altid er fortræffelig, og som man saarc
hurtig faaer saadan Smag for, at man ikke lrnn undvære
den. Damerne forlade Bordet ved Desserten, og Herrerne
blive siddende. Flasker og l{araffer, indsvobte i rode og
blaae Overtræk, som skulle holde dem kjolige og bevare
Vinen mod de varme Hænders Paavirkning. ~irculere stadigen; men Ingen drikker, det er ikke Mode længer. Conversationen trækkes i Langdrag, thi Alle ere trætte af Dagen
og dens Varme, nogle falde i Sovn, andre ryge en Huka.
Endelig reiser man sig og ganer ind til Damerne, der drikke
Caffe og The, stundom faner man lidt Musik, og m. :10-:1.1
er alt forbi.
Uagtet jeg for mit Vedkommende ikke noksom kan
rose mig af den gjæstfrie Modtagelse, der blev mig til Decl
under mit korte Ophold i Madras , er det dog forekommet
mig klart, at der er indtraadt en Forandring heri. Denubetingede Gjæstfrihed, hvormed enhver Fremmed modtoges,
den Omsorg, man havde for hans Underholdning og Morskab,
hvorom man finder alle ældre Reisebeskrivelser opfyldte,
finder neppe mere Sted, idetmindste ikke i Madras. Jeg borte
ogsaa klage derover mellem selve Indvaanerne. Hine muntre Lystpartier, store Gjæstebude, glimrende Baller og
andre Fester, l1vormed man troede det Pligt at beværte de
Fremmede, hvor det da ofte gik heel lystigt til, og hvor
Umaadelighed i Mad og Drikke Mrte til Dagens Orden, har
jeg ikke seet det mindste af. Tværtimod har jeg, i Særdeleshed med Hensyn paa Bordets Nydelse, just sporet det
Modsatte. Jeg fandt f. Ex. ved en Diner i Fort George,
hvor det 84de Regimenls Officeers -1\lesse havde den Godhed at beværte mig og mine Officerer, at Obersten og flere
af hans Officerer vare "Teatolalistcr", hvilket naturligviis
udbredte en Soberbeds Tone over det hele Maaltid, der,
ærligt talt, var mere agtværdig end morsom*).

") Rigtignok sknl det erter de ældre engelske Officerers og min Bortgang være ganct mnntrere lil, eftcrat Selskabet, dc1· m. 1-2 om
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Ved en anden Diner hos Gouverneuren, .Marquis af
Twedale, traf jeg ligeledes paa adskillige Teatotalister, underligt nok allid blandt de Militaire, som med megen Alvor
udforte den fra en engelsk Diner uadskillelige Skik at drikke
Glas med hverandre i store Bumperter med Iisvand.
Aarsagen til denne Forandring kan vel soges for en Deel
i Formuernes Formindskelse: - blandt de Handlende ved
FaliUer og ved Concurrence; blandt Embedsmændene ved successive Reductioner i Lonninger, som det engelsk-ostindiske
Compagnie har indfort, - hvilket har tvunget Vedkommende
til at sætte Grændser for deres Luxus. En anden Aarsag
kan vel udledes af den storre Freqvens af Fremmede, som
aarligt besoge Indien, og som her har samme Virkning, som
alle andre Steder i Verden, at Gjæstfriheden formindskes,
alt som de Reisendes Antal foroges. Derfor er jo Gjæstfriheden ingensteds storre eller holdt hoiere i Hævd og
Ære end i Arabiens Orkener. Dampskibs-Communicationen
med Europa ved Paketter fra Suez bringer maanedligt store
Sværme af Reisende til Indien. Glimrende Hoteller have
reist sig og byde de Reisende inilisk Comfort mod klin-

Natten endnu samledes ved Bordet til en Souper, havde taget Sæde i
den store V crnnda, hvo,· de levede op igjen. i den friske Natteluft og
muntrede Jiyci•nudre gjensidigt ved Tonster, der under stormende Applnns holdtes fra Borde og Stole og ikke mere ble,•e drukne i lis- og
Sodavand. Det er i det Hele forund~rligt at sec, hvorledes Sknaler,
udbragte og besvarede med Alvor og Emphasis, som i Modsætning til
den Bagatel, de dreie sig om, forekomme os heel komiske, er det
Eneste der formnaer at Bælte Englænderen ret i Aende; og jeg maa
ved denne Tonstmanie nitid lænke paa enAnecdote, en engelsk Officeer fortalte mig om, hvorledes det var ganet en af hans ICamerater
ved et snadnnt Gilde. Det var allerede en Times Tid siden hnn havde
forladt Selskabet, da Flere af de Andre paa deres Vci hjem pludseligt
saae ham ridende paa et Gjærdo i fuld Uniform, med Hannden oplilftet, som om han holdt Glasset i den. Hnns Phantnsie var iliensynligt
endnu opfyldt af Aftenens Begivenheder, og i den Tro, at han sad
mellem sine Knmerater, borte de ham, idet de kom n_ænnere, med
slilrste Alvor udbringe en Sknal: ,,for I{irken som Statens Stlltte, og
for Hirkrns Overhoved, Erkebispcn af Canterbury."
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gende Mynt, l~vilkcl som ollest passer hum bedre og generer
hum mindre, end at skulle takke for den i det private Huus.
Men en tredie Grund til, at det selskabelige Livs Glæder
er aftaget, mener jeg at have fundet i den pietistiske Rcligiositet, som har udbredt sig over denne Ily es Indvannere,
og som jeg !roer er den eiendommelig; idetmindste fandt
jeg den ingenlunde i Calcutta.
Allerede 1837 omtaler
Laplace det Indtryk, delte har gjort paa ham, og jeg har
ikke fundet det anderledes. Huusandagt l\Iorgen og Aften,
Læsen til Bordet og Læsen fra Bordet, horer til Dagens Orden.
Det er en Selvfolge, at Folk, der opfylde disse Pligter med
Strænghed og Noiagtighed, sjeldent overgive sig til Munterhed
og Glæde, og kun med Tilbageholdenhed tage Dccl i Forlystelser, forsaavidt de, ifolge deres strænge Grundsætninger,
ikke endog betragte disse som en Synd.
Et Beviis blandt flere paa den i Madras lierskende Heligiositet afgiver Fiilgende: Under den forrige Gouverneur
Lord Elphinstone's Regimente var en Hoiskole blevrn oprettet i Madras for Indfodte, Blandede og Em·opæere; af
Hensyn lil de Forste havde man imidlertid gjort den
udtrykkelige Bestemmelse, at der ved denne ikke maatle
gives Underviisning i den christne Religion. Denne Mangel
sogte man nu, kort for vor Ankomst til Madras, at bocle
paa, idet man udsted le en privat Subscription for særskilt
at bekoste en christelig Underviisning. Arbuthnot stillede
sig i Spidsen for den, og han alene skrev sig for 50,000
Rupces.
•
Tirsdag den 21de Octolrnr
var vort Skibsbrod færdigt
og blev taget ombord samme Morgen. Jeg ilede med at
komme under Seil, da jeg hver Dag kunde vente at NOMonsonen vilde sætte ind. Jeg gik derfor ombord endnu
samme Formicldag. De Herrer Officerer af Fortets Garnison
gjorde mig den Fornoielse at bestige Corvetten og tage
Frokost hos mig. Jeg tor ikke med Bestemthed sige, om
nogen af Teatolalisterne vare deriblandt, men i s11a Fald
havde de ikke aflagt Afholdenhedsloftet med Hensyn til
Opholdet paa Soen, thi de lode dem min Champagne meget
godt smage. En af deres Kammerater , Capitain Mitchell,
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som havde fauet en Ansættelse ved Gouvcrneurens St;ib i
Calcutta, havde udbedet sig at være min PRssagecr op Ul
Indiens Hovedstud. Han blev altsaa ombord, medens rle
Andre gik i Land i deres Selling, eftrr at have hilset os
til Afsked med et jublende Hurra. - Kl. 5 om Eftermiddagen lettede vi og stode ud fra l\fådrns med en stiv Kuling
af sydves~lig Vind.
Vor Seilacls fra Madras til Calcutta frembod ' inlet Andet
mærkeligt , end det fast utroligt smule Vande, hvori vi
s tedse seilede. To Duge efter vi havde forladt Madras, gik
Vinden forst nordvestlig, derefter nordostlig; det var NOMonsonen, vi vare seilede ind i, og som endnu ikke var
nauet sydligere i Bugten. Vi havde flere Dage afvexlende
aldeles Stille eller meget Labert, stedse overmaade smukt
Veir og hoi Barometerstand. Som en Folge af alt dette
var vor Fart kun langsom. Snepper, Lær.ker og andre
Fugle viste sig gjentagne Gange i Nærheden af Skibet, og
en Mængde Insekter kom ombord til os allerede ude i bengalske Bugt, ligesom Muskiterne vare vore stadige Gjæster
fra den fiirste Nat, vi ankrede op i Hooghlyfloden.
Sondag Aften den 2den Novbr. kom vi endelig saa
hiiit Nord i, at vi fik Lodskud af de ydre Sandgrunde, og da
en stærk Strom under Læ bar os op, fik vi Sigte af det
udlagte Lodsskibs Blinkfyr, som vistes hver anden Time.
Stromraser opfyldte i en forbausende Mængde Havet udenfor Flodmundingen; en stærk boblende Lyd eller en Pladsken som af en tæt Stovregn tilkjendegav hvert Oieblik, at
vi seilede gjennem en af dem.
Næste Morgen ved Dagen vare vi oppe paa H Fv. Vand
fik saa Sigte af Fyrskibet, og strax efter kom et Dampskib
"Francis Gordon" ud af Floden, som lob os paa Siden og
tilbod sin Assistance til at slæbe os Floden op, hvilket jeg
strax modtog. Kl. 7k om Morgenen havde han vort Buxeertoug. Seilene bleve beslaaede, Ræerne braste langsskibs, og
nu gik det ·rask stik imod Vinden ind imellem "Sagor Sunds"
og "Eastern Seareef". Her passerede vi en Lodsbrig, som
laae i Stille under Seil. Den sendte os en Lods ombord,
en "gentleman", ledsaget af en "Pobasch", og med en Op-
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pakning ar 3 store Kister efter sig. Disse Herrm· cre
Officerer i Compagniets Tjeneste. De bringe deres "l\fates"
med dem, som ere Cadelter i Tjenesten, og som hive Loddet for dem og synge ud for Loddet i et eget kun dem
forstaaeligt Sprog. - Indseilingcn i Hooghly-Floden er et
saa vanskeligt Farvand, ·at det, selv med de bedslc Anviisninger, !fort og Besluivelser, ikke bor voves uden Lods.
De mange mindre Floder, der falde ud i Hooghly her ved
dens Munding, gjore dens Stromninger uregelmæssige, Ebben
og Floden virker i ubestemte Retninger, og Strommen er
ofte saa hæftig, at Skibet med Vanskelighed kan styres.
Lodserne passe derfor i Almindelighed paa de anduvende
Skibe pna Stationer udenfor Sandene. Disse Stationer ere
ostlige og vestlige efter de forskjellige Monsoner.
De
egentlige storre Skibslob, navnlig det vi sogte ind ad, ere
afmærkede med Tonder og Boier, men disse ere udsatte
for at drive bort, og, hvad der er det værste, Grundene
forandre sig derved at Flodernes Udstromning forer Sandet
fra den ene Side til den anden af Lobene. Uden Lods bor
derfor intet Skib vove sig op imellem Sandene, men blot
soge op i Nærheden af eller indenfor Fyrskibet, og der
ankre op og vente paa Lods, ifald han ingen har modt
udenfor. Dampskibsfarten paa Floden og den dermed forbundne Slæbning af Skibene har naturligviis betydeligt lettet
Communicationen, men endnu e1· den meget kostbar. Galatheas Buxering op til Calcutta, som udfortes i to og en
halv Dag, kostede 800 Rupees. Foies herlil Betalingen for
Lodsen og hans Douceur, som det er Skik og Brug, eller
rettere Uskik: at han skal have foruden sin taxtmæssig
regulerede Betaling, saa kostede vor Seilads op ad Floden
i470 Rupees eller i250 Rbdlr., og omtrent Iigesaameget
for at komme ud igjen.
Jeg erindrer fra mine yngre Aar, at have bort Lodhiverne paa Ganges - Floden omtale som l\festere i deres
l{unst. Jeg skal her ikke tage noget af deres Fortjeneste
fra dem, thi de hive vist meget noiagtigt, men jeg kan ikke
undlade at bemærke, at Kunsten i alle Fald ikke er meget
stor eller anstrængende, uden forsaavidt det altid er an-
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strængende at staae den hele Dag i Solheden i Riistet. De
bringe deres egen Lodline, inddeelt paa ¼ Favn, med dem.
7 Favne kalde de "no ground", og da Skibet aldrig gaaer
merl mere end 7 å 8 l\lilcs Fart over Grunden, maa Lodskuddet uden Vanskelighed kunne tages med megen Noiagtighed.
Kl. 41 om Eftermiddagen ankrede vi op i Floden, da
Lodsen ikke onskede at gaae længere den Aften. Vi havde
nemlig for os et af de grundeste Steder, som det var
niidvendigt at passere med Hoivande, og Strommen lob nu
imod os med 4 å 5 Miles Fart. Tværs for os laae Oen
Sagur, hvis Telegraph og tilstodende Bygninger formeligt ere forskandsede ved Fæstningsværker mod de ligesaa
frygtelige som talrige glubende Dyr, som ere Oens egentlige
Beboere. Flere Fartoier lagde sig paa Siden af os for at
sælge os Frugter, Yams, Fisk, Ænder, Æg, Cigarer, Straahatte og forskjellige andre Sager; ogsaa et Postbud kom
med sin store Brevtaske ombord til os, men da vi ledte
Indholdet af hans Taske 1gJennem, saae vi, at vor Glæde
og Overraskelse havde været for tidlig: der var ingen
Breve til os.
Skjiindt et godt Stykke Vei op i Ganges-Floden, var
det forst et Par Timer siden at vi i Kikkerten havde begyndt at oine Land. Floden deler sig ved sin 1\fonding i
mange Arme, der danne en stor Mængde stiirre og mindre
Ocr og Sandbanker. Disse ere tildeels oversvommede ved
Hoivande og derfor ode og nogne; stundom reise de sig
saameget afVandct, at de ikke længere o,•erskylles, og ere
da bevoxede med Mangrove og andet Jungelkrat, som tjener til Opholdssted for Tigre, vilde Bofler, Rhinocerosser,
Krokodiller og Slanger. · Endnu vover intet Menneske at
opslaae sin Bolig i den ydre Deel af dette med et Fælledsnavn saakaldto "Sunderbunds", som der dog ved Opdyrkning Aar for Aar afvindes storre Strækninger, og "Tigeroen" f. Ex. er saa berygtet for sin Usundhed, at endnu
ingen Europæer skal have tilbragt en Nat paa 0cm, uden
derfra a.t medbringe den dodbringende Sygdomsgift, der
inden foa Dage vil nedbryde selv det kraftigste Legeme.
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Ganges-Floden selv, denne hellige Flod, der har været
Gjenstanden for Folkets tusendaarige Tilbedelse, er her et
muddret skident Vand, som fiirer en utrolig l\lasse Leer,
Grene, Rodder og andet Snavs med sig.
Fi:irst forbi I{edjeri Uhcd begynder Flodens Bredder at
blive beboede og at trække sig sammen, saaledes at cl
ordentligt, regelmæssigt Flodleie danner sig. Kysten er endnu
meget flad, men bliver dog livligere; man passerer Landsbyer, Skove, Landsteder, og alt som man kommer hoiere
op i Floden, bliver alt dette smukkere og rigere pau Afvexling, man seer Telegrapher, Flagstænger, hoie spidse Taarne
og andre Seilmærker at oplive det Eensformige, som Landskabet endnu i Begyndelsen frembod. Fra "Diamond harbour"
forandrer Kystens Characteer sig atter; friske gronnc
Riismarker, Grupper af Palmer, mellem hvilke man skimter
de malerisk spredte Hytter af en indisk Landsby, eller over
hvilke den naaletræagtige Casuarina hoit hæver sin lette,
skjiindt noget bare Krone, Villaer, Ruiner af Faclorier,
Bomulds- og Indigo-Fabriker bedække Flodbredderne, som
man lidt kommer paa en halv J{abbellængdc mm·. Skarer
uf Krager og Falke flyve om Skibet og sætte sig paa dels
Ræer og Tougværk, og langs Siderne af Floden seer man
ikke sjelden opstillet en heel Rad af Gribbe og "Adjudanter": disse forunderlige Fugle, som j eg ved at fortælle om
Calculla vil komme Lil nærmere at omtale, og som man der
seer hver Aften paa Pragtbygningerne, især GouverncmentsPaloiet, siddende eller slaaende paa lige Afstand fru hverandre i lange Rækker paa Randen af de flade 'fage, som
om de udgjorde endeel af Bygningernes Ornamenter.
Ogsaa selve Floden bliver mere levende ved den Mængde
store og smaa Skibe, Bande, Pramme, Tommer-Flaader,
Gondoler og de saakaldte "aecommodation- steamcrs", slæbende store Lystfarliiier, som man miider eller seiler forbi.
Saaledes passerede vi den næste Formiddag et Par meget
stoi·e Pramme eller rettere flydende Huse, som kom ud af
en udlobende Biflods 'Munding, og fortsatte Courscn Sy<l
efter, hvor ombord der vrimlede af Mennesker. Vi erfarede
siden eller, at det var et Regiment Sipois, som med alt
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dets Tilbehor, inclusive Koner og Born, transporteredes til en
anden Garnison. Denne Dags Eftermiddag passerede vi adskillige ret yndige smaa Flodmundinger, som ved de derom liggende Landsbyer med deres Pagoder og tilgrændsende Haver
og lysegriinne Sukkerplantninger, loge sig p1·ægtige ud i <len
nedgaaendc Sol. Kl 6 om Aftenen kastede vi Anker; Dagens
trykkende Hede veg snart for den kjolige Nat, som udbredte
sin forfriskende men fugtige Atmosphære over det hele
Landskab. Fuldmaanen skinnede blændende klart, og utallige lysende Insecter floi frem og tilbage i Luften, som
Gnister, der kom og svandt i Tusendviis i l\finuten.
El
stort Baal, der hele Natten saaes tændt paa den nærmeste
Flodbred, indhyllede den omgivende Skov i et endnu mere
hemmelighedsfuldt l\forke, og den Fred og Hvile, Alt bar
Præg af, forstyrredes kun af og til ved Schakalernes frygtelige Hyl.
Vi vare ankret op omtrent 3 Miil fra Calcutta noget
udenfor den saakaldte "Garden-reach" paa Flodens venstre
Bred.
Bredden ligeoverfor er optaget af den botaniske Have, som under vor Landsmands, Doctor Wallichs,
Bestyrelse har opnaaet en universal Berommelse. Seiladsen
herimellem, som vi foretoge den tredie Dags Morgen, stedse
slæbt af vor "steamer ", er noget af det smukkeste, man kan
tænke sig. Paa den ene Side Garden-reach med sine deilige Landsteder og yndige Parker med rige pragtfulde
Blomster-Parterrer lige ned til Flodbredden; paa den anden,
den herlige botaniske Have med sin smukke Villa og de smagfulde Pavillons, lidt længere henne "Bishops College", en storartet qvadrangulær Bygning i gothisk Stiil med et hoit Taarn
i Midten, beliggende i en vidt udstrakt Park; og Floden selv
vrimlende af Bande og Skibe af alle mulige Storrelser,
dannende en mærkelig Contrast med de Partier, vi havde passeret igaar. Et saadant Syn maa i Sandhed være en hiii
Nydelse for Som anden, som, efter saa mange Dages og
Ugers Seilads mellem Himmel og Hav, naaer op til Land
og seer det foronskede Maal kun nogle Mile bortfjernet.
Nu boier Floden sig næsten i ret Vinkel til hoire, og
pludseligt aahner sig for Oiet det prægtigste Panorama Der

,.
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ligger Calcutta, Indiens London, "the City of palaccs"
i hele sin umaadelige Udstrækning, med sine Kupler og
'faarnc, med sine Paladser og sine Hytter, med sin uindtagelige Fæstning Fort William og sit store GouvernemenlsPalais, sine Haver og Skibsværfter, sine Fabriker og Dampmaskiner; - der snoer .Floden sig som en uhyre guul
Slange op igjennem Landet, indtil den laber sig for Oiet i
den fjerne Tange, eller skjules af den umaadelige Mnsse
Skibe af alle Stor1·elser, som danner en flydende By ved
Siden af den faste; der vrimler l\Iyriader af Baade med og
uden Seil, med _og uden Tage, som i travl Virksomhed fare
frem og tilbage mellem Skibene og Land, og med Behændighed snoe sig imellem de store Skibe, som seile eller
slæbes frem og tilbage. Der ligger den modsatte Bred,
med sin Forstad og hvad dertil horer, Dokker, Fabriksteder,
· hoie Dampskorstene og brogede Pagoder dog jeg vil
hellere standse, thi jo mere jeg beskriver, jo flere Ord jeg
udgyder, jo mere foler jeg min Pens Afmægtighed til at
afmale det Billede, der udfoldede sig for vort Oie, da vi
om Morgenen den 5te Novbr. kom Floden op og nærmede
os denne det engelsk- indiske Riges Hovedstad.
Kort efter at vi havde lettet, kom et Dampskib ned ad Floden med dansk Orlogsflag. ~Det lob os paa Siden, og dels
Capilain kom ombord med Breve fra Consul Mackey og
med :Melding for at underlægge sig min Ordre.
Det var mig intet Uventet. Allerede i Madras havde
jeg erholdt Underretning om, at Regjeringen l1jcmme i Henhold til hvad jeg desangaaende havde yttret i en Skrivelse
fra Plymouth, havde givet Ordre til Regjeringen i Serampore
at fragte eller kjobe et Dampskib til den nicobarske Expedition, og at desaarsag Dampskibet Ganges, tilhorende det
engelsk - ostindiske Compagnies Krigsmarine, var blevet
l1jobt. Jeg vil fane bedre Leilighed til at omtale dette Skib,
som tog en saa virksom Dee! i vore Undersogelser af Nicobarerne. Her man det være nok at fortælle, at det i
Udseende gefaldt mig ret godt, men da jeg beordrede det
at vende om og gaae til Ankers i Nærheden af Corvetten,
bemærkede vi snart, at det ikke var nogen Hurtiglober.
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Kl. 8
saluterede
Kort eller
den, der
Byen selv

Formiddag passerede vi Fort William, som vi
med 21 Skud, der med lige Antal besvaredes.
ankrede vi op og fortoiede tværs for Promenalober langs Floden imellem Fort William og
og danner den store Esplanades Yderkant.
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VII.
Ophold i Calcutta.
I

(Frn 5te NoYcmhrr til 24de JlecP.mhcr 1845.)

Corvetlen laae ved Calcutta fra den 5te Novbr. lil den
24de Decbr. 1845. Hovedhensigten med delte Ophold var
at forberede den nicohariske Expedition, og at sætte Corvel ten i Stand til denne som til den ovrige Deri ar sin Reise.
I en l\lemoranclum af 7de Juli, som jeg havde indsendt
frn Plymoulh, og hvori jeg liavde leveret mine Bemærkninger til de mig tillagte Instructioner, havde jrg blandt Andet
yttret, at det var onskeligt, at den Tender, jeg havde at
ansknffe i Calcutta, kunde blive et Dampskib. Del var som
en Ftilge heraf, at Gouvernemenlet i Serampore havde, paa
Rcgjeringens herhjemm efra derom givne Ordre, foranstaltet
Dampskibet Ganges kjobt, og stillede det nu til min Disposition.
Ganges havde lilhtirt det engelsk-ostindiske Compagnies
Orlogs-Marine. Det var bygget 1827 af Teak-Træ, havde
et l\Iaskineri paa 80 Hestes Kraft, af Maudleys &: Co. Fabrik, med Kobberkjedler. l\1rn da det var 18 Aar gammelt,
og havde været stærkt brugt, var det naturligviis meget
udslidt, og savnede alle de Forlrndringer, som en san lang
Tids Erfaring havde fremkaldt. _
Sporgsmaalet var imidlertid ikke om at tage noget bedre
Skib iste<lenfor, thi et saadant var ikke at erholde - Dampskib slet il1ke - et Seilskib kun merl stor Vanskelighed Sporgsmaalet var, om Ganges kunde bruges eller ei. Kunde

.
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det benyttes, saa forenede det to væsentlige Fordele fremfor noget andet eventuelt bedre Sldb: forst, at det var et
Dampskib, hvorved det maatte gjore Explorationen af Nicobarerne betydelig bedre Nytte, dernæst at det allerede
havdes under Hænder, og at altsaa Forberedelserne til
Expcditionen kunde bygges herpaa og begynde strax, medens AH havde maattet ligge stille, til et andet Skib var
skaffet tilveie, saafremt jeg ikke havde villet bruge Ganges.
Men een Bevæggrund havde jeg endnu til at foretrække
Ganges, saafremt det blot var brugbart, fremfor noget andet.
Det var herhjemmefra gjort mig til ufravigelig Pligt, under
ingen Omstændigheder at opgive Hoiheds-Retten over de nicobar~ske Oer, men at soutenere
den paa hvad Maade, jeg maatte skjonne forno-•
den t. Af Grunde, som jeg maa forbeholde mig i det
Folgende nærmere at udvikle, blev det mig meget snart
indlysende, at jeg ikke paa nogen anden Maade kunde
opfylde denne mig med saa megen Bestemthed givne Ordre,
end ved en factisk Occupation af dette Archipel, altsaa
enten ved en effectiv Colonisation, eller idetmindste ved at
en militair Styrke efterlodes paa Oerne eller mellem Oerne.
Hertil var en Orlogsmand uomgængelig nodvendig. Men
Ganges var en Orlogsmand, den var bygget dertil, den
kunde fore Kanoner, den havde dem ombord. Ved ethvert
andet Skib, som havde været at anskaffe, vilde det altid
blevet et Sporgsmaal" hvorvidt dets Tommer, Dimensioner og ovrige Egenskaber tillode, at dets Dæk blev belagt med Artilleri, og sandsynligviis vilde Skytset, som et
sligt Skib kunde have fort, være blevet af en saare ubetydelig Caliber.
,
Efter at jeg derfor havde forskaffet mig al den Vished,
det var mig muligt at erholde om, at Skibet var brugbart
til det Oiemed, jeg havde bestemt det for, deels ved de
Synsforretninger, som vare optagne forinden min Ankomst,
de els ved de. Undersiigelser, jeg selv Iod anstille, de els
endelig ved at undersoge Skibets Journaler og ovrige Boger
i Marine-Bureauet, som fra den engelsk-ostindiske Regjerings Side bleve stillede uforbeholdent til min Raadighed,
12*
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stadfæstede jeg .Kjobet af Ganges for den danske Regjerings
Reg·ning, og heisede dansk Orlogsflag og Vimpel paa det.
:Min Næstcommanderende, Cpllt. Aschlund, erholdt Commandoen af dette Skib. Lieutenanterne Roepstorff og A. Rothe
samt Underlæge Didrichsen bleve ansatte derombord. 14
Mand af Corveltens Besætning afgik til den, den ovrige
peel af dens Bemanding, 50 Mand prima plan, blev hyret i
Land, inclusive Maskinmesterne og deres underhavende Folk.
Ganges blev deretter lagt ud paa Floden tæt indenfor Galathea, og dens Istandsættelse og Udrustning blev dreven
med al mulig Kraft. Hvad der tog længst Tid, var en
absolut nodvendig Forandring i Apteringerne saavel for
Officerer som for Foll{, saa og Indretningen af en ny Kabys,
.,la det hindostanske Mandskab ikke kunde koge paa samme
Kabys, som det europæiske. . Der var i dette Skib ikke
mindre end fem forskjellige Anretninger til hvert Maaltid,
nemlig Chefens, Officerernes, l\faskinmesternes, de danske
Folks og de Indfodtes, og blandt disse Sidste atter forskjellige Underafdelinger. som deres Kastefordomme r.iedforte.
Ganges forte een 12 Pds. Metal-lfonon paa hver Side.
Fra Tranquehar havde jeg medbragt fire Stykker i Pds. Amusetler, som bleve monterede paa Gafler som Houbitzer paa
Regiingen. Desuden var den yel forsynet med Haandgeværer,
deriblandt nogle Muskedonnere, ligeledes monterede paa
Gafler paa Regiingen. Jeg lod den fra Galathea forsyne
med een Espingol, to 4 Pds. .Metal-Houbitzer til Fartoierne,
20 Stkr. Geværer, og endelig afgav jeg Galatheas Entrenetter til Dampskibet, som formeentlig mere udsat for at
lmnne komme til at drage Nytte af dette Forsvarsmiddel.
Medens Ganges Istandsætlelse dreves med al den Kraft,
som stod i Yor Magt, blev Galathea ikke forsomt. Skibet
blev calfactet heelt over, _uden- og indenbords, adskillige
Forandringer foretagne med Rostværkerne midtskibs, med
Lukaforne paa Batteriet, kort overalt, hvor Erfaringen havde
viist os NodYendigheden deraf. Et nyt Rat blev anskaffet,
de to storste Fartoier bleve kobberforhudede, Skibet blev
forsynet med Proviant og Varegods for flere Maaneder,
Seil og Reisning efterseet, to nye Underseil og et Store-
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mersscil forfærdiget i Land, og Skibet blev derefter malet
uden- og indenbords. - Alle disse Arbeider toge os meget
betydelig Tid op, deels fordi vi maatte afgive daglig Assistance Ul Ganges Istandsættelse , som forlrinsviis maatte.
drives, deels fordi vi havde at kæmpe med de herværende
Haandværkeres fast utrolige Langsomhed og Uefterrettelighed, deels endelig fordi Sygdom udbrod i Skibet, som
svækkede mit Mandskab saavel i physisk som i moralsk Henseende.
Det var Choleraen. Denne afskyelige Sygdom, der
altid boer i Calcutta, og altid hjemsogcr Skibene paa GangesFloden, gjæstedc ogsaa os, skjondt vi vare ankomne i den
sundeste Aarstid. Allerede under vort Ophold paa l\fadras
havde endeel Tilfælde af Diarrhoe med Colik og heftige.
Lændesmerter yttret sig blandt Mandskabet, men de ophorie,
saasnart vi gik til Soes igjen. Jeg kom ind i Floden med
meget faa Syge ombord. Men neppe havde vi ligget her i
nogle Dage, for Sygdommen udviklede sig med foroget
Styrke.
Den Nyankomne lytter kun med et vantro Smiil til
Advarslen mod at udsætte sig for Solstraalernes umiddelbare Paavirkning; han tro er som i Hjemmet at kunne arbeide
i sit Ansigts Sved, og efter Solens Nedgang lægger han
sig i den tynde Paaklædning, der har gjort ham Dagens
Hede udholdelig,' hen for at afkjole sig, ja maaskee for at
sove i den kolde Natletaage. Men han vil snart straffes
for sit Letsind; Tarme- og Leversygdomme ville blegne
Rosen paa hans Kinder og nedbryde de sidste Kræfter af.
det stærke Legeme, hvormed han kort Tid iforveien var
forfængelig nok til at !roe, han kunde trodse Ostindiens
frygtelige Clirna. Endnu huri.igere vil den snigende Gift
finde Veien til 11ans Legeme, naar han opholder sig paa et
Sled som Gangesfloden. Allerede Nydelsen af Flodvandet
bidrager sit til at foroge Sygeligheden, men fremfor Alt
har denne sin Rod i de giftige. Moradsdunster, som staae
over imod Calcutta fra det osten for denne By liggende
Sunderbunds; - en Sygdomsaarsag, der er saa anerkjendt,
at efter Generallægen, den gamle Nickolson's Erfaringer fra
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Hospitaler og private Huse i Byen, Udbrudet ar Cholera
og andre endemislrn Sygdomme i de mod Ost og de mod
Vest beliggende Værelser forholder sig som 7: 3. Han tilraadede os derfor ogsaa, om Natten altid kun at holde
Batteriets Kanonporte aabne paa den fra Sunderbunds vendte
Side, hvilket naturligviis nodvendiggjorde et Tilsyn , hvergang Skibet svaiede for Strommen. Tiltrods for denne og
flere andre Forsigtighedsregler, hj emsogle dog Sygdommen
som sagt snart ogsaa Galatheas Besætning; i længere Tid
havde vi 30 å 40 Mand paa Sygelisten, og vare end endecl
af dem Rcconvalescenter, saa var dog deres Restitution
saare langsom. Sygdommen viste sig i Begyndelsen som
en stærk yandagtig Diarhoe, der, hvor den forenedes med
Oplrnstelser, stundom medforte en Synken ar Kræfterne og
ikke ringe Livsfare; i fire Tilrælde udartede den t:J den
ægte asiatiske Cholera og havde hos to af disse
tig Dod tilfolge.
Den riirste var Hoboisten Ho
der angrebes af Sygdommen allerede Natten mellem den
10de og 11te November. Den næste Morgen tidlig var han
uden Haab, han var krafteslost sunken sammen, og paa det
liigblcge, indfaldne Ansigt havde Dodsangsten skrevet sit
Mærke, Oinene laae hule og vare omgivne med morke Skygger, Panden klam og marmorkold, Stemmen neppe horlig,
Brystet aandede tungt, Livsvarmen var borte, Pulsen ikke
til at fole, og smertefulde Kramper angrebe snart Underlivet, snart det ovrige Legeme. Og med alt dette beholdt
han lige til sit Dodsoieblik en klar Bevidsthed om sin egen
frygtcligr, Tilstand. Efter 30 Timer vare hans Lidelser endte,
og ikke fuldt to ,Dage efterat han endnu karsk og sund
havde færdedes mellem sine Kammerater, stedede de ham til
den sidste Hvile. - Den Anden, som blev et Offer for
Cholera rnorbus, var min brave Skibmand Thomas Hoy; han
blev syg den 14de November, og Dagen efter var han ikke
mere. Vi havde neppe ligget 14 Dage paa Floden, d.a
Sygdommen tog en anden Vending og viste sig som en
galdeagtig Feber, under hvilirnn især Hovedet hos de Fleste
var stærkt angrebet. l{un hos Enkelte antog imidlertid
Feberen en ondartet remitterende Characteer, og det var
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denne som borlrc,• vor Proviunlskriver Frederiksen. Baadc
han og Thomas Hiiy flfterlode en talrig Familie i Hjemmet.
En saadan Tilstand krævede de alvorligste Forholdsregler. Hospitalet forude paa Banierne var ubrugeligt i
denne Varme, paa Batteriet var i deligt og stiiiende Arbeide. Jeg lod derfor Ruffet indrette til Skibshospital, men
traf iovrigt Anstalt for at mine Syge strax kunde transporteres ind paa det store Hospital (Gen(:\ral hospital) ved
Alipore tæt udenfor Byen. Her dode alle de tre ovennævnte
Mænd. Siindagen den 16de Novbr. sendte jeg alene otte
Mand derind. Det var et hjertegribende Oieblik, da disse
Ulykkelige toge Afsked, og det stod saa tydeligt malet paa
deres af Sygdommen fordreiede og udmagrede Træk, at de
troede aldrig mere at komme igjen. Det var fiir Gudstjenesten, at jeg hiin Morgen mantle tage disse Forholdsregler. Det var mig i Sandhed en tung Gang rundt Skibet
paa Paraden, forbi de ved Sygdom fortyndede Rækker, .og
at see Ængstelse og Bedrovelse i Alles Oine. Min hiiitagtedc Ven og Landsmand, Doctor Wallich, var ombord hos
os, for at hiire en dansk Prædiken, som han i saa mange
Aar havde savnet. Han bidrog ikke lidet til at indgyde
Mod blandt mine Folk, saavel ved den Deeltagelse, ban
viste, og som hans gliidende Kjærlighed til hans Fædreland
indgiid ham, som ved den Erfaring, hvormed han kunde
tale om den alvorlige, men ikke uovervindelige Fjende, vi
havde at bestride. Vi bleve heller ikke mere hjemsiigte af
Sygdommen end andre Skibe paa Floden og lede forholdsviis færre Tab. Ombord i Dampskibet Lord Bentinck, med
80 Mands Besætning, dode under vort Ophold paa Floden
alene 4 Mand paa een Dag af Choleraen. Capt. Mc. Killock
af den engelske Marine, som forte dette store mellem Suez
og Calcutta farende Skib, ansaae dette Tab som noget ganske
almindeligt og var nærved at lee mig ud, fordi jeg beklagede mig over et Tab af 3 Mand under et· syv Ugers
Ophold paa Gangesfloden.
Under disse Arbeider og Gjenvordigheder fortsattes
Forberedelserne til den nicobarske Expedition. Alle Beretninger om disse Oer stemmede overeens i at omtale den
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store Vanslrnligl1ed, der var forbunden med at bane sig Vei
endog blot faa Skridt op i Landet paa Grund af det uigjennemtrængelige Krat og Skov, som de vare bedækkede med.
Det blev altsaa absolut nodvendigt at have en betydelig
Menneskekraft disponibel til Rydningsarbeider.
Mit eget
Mandskab vilde jeg paa ingen Ma.ade give hertil: det vilde
have været at overgive dem frivillig til Sygdom og Dod.
Jeg besluttede derfor at anskaffe et Antal chinesiske Arbeidsfolk til Expeditionens Tjeneste. Jeg vil senere finde Leilighed til at omtale disse Folk, hvor de komme fra , hvor
de findns, og Maaden hvorpaa de forhyres.
Her skal jeg
indskrænke mig til at omtale dem forsaavidt de gribe ind i
den for Expeditionen lagte Arbeidsplan. Jeg bestemte nemlig, at Ganges skulde, saasriart det var seilklart, afgaae til
Polo Penang og der forhyre 40 å 50 Mand chinesiske
Arbeidsfolk, forsyne dem med Værktoi, Provisioner og
Klæder, tage dem med sig til Lille Nicobar's Havn, og derpaa strax paabegynde Opmaalingen af denne Havn og det
omliggende Farvand. For samtidigt hermed at drive den
naturhistoriske og geognostisk_e Undersogelse af denne Deel
af Archipelet, bestemte jeg, at dHrr. Reinhardt og Rinck
skulde folge med denne Deel af Expeditonen, hvor allerede
Botanikeren Doctor Didrichsen var ombord.
En umiddelbar Folge af Dampsldbets Anskaffelse var at
sorge for dets Forsyning med l{ul paa længere Tid. Vel
blev det mig forsikkret, at Compagniets Dampsldbe og deriblandt Ganges selv, stedse fyrede med Brænde, naar de
fore i Malacca-Strædet, og jeg vidste, at Nicobarerne maalle
kunne forsyne os med Overllodighed af Brænde, men hertil
borte, at det skulde skoves og torres forst, og inden vi kom saa vidt, var meget Andet at tage vare. Det blev altsaa nodvendigt at sende en Ladning Kul til Nicobarerne,
og da jeg aldeles ingen Sikkerhed havde for, hvor den
kunde oplægges og hvorledes opbevares, og jeg i det Hele
tag~t fandt det meget onskeligt at have et flydende Magasin
for mig, hvori jeg kunde transportere Alt, hvad jeg havde
behov ved Undersogelserne, fra den ene O til den anden,
men især til der .at logere Chineserne, saa fragtede jeg et
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dansk Barkskib, ,,Christina" kaldet, Cnpt. Marolly, til denne
Tjeneste. Det blev bestemt, at dette Skib skulde afgoae
samtidig med Ganges og begive sig lige til Lille Nicobar's
Havn og der afvente Ganges Ankomst. Doctor Rinck blev
indlogeret der ombord, og ham tillagt Ordre til at gjore
zoologiske og geognostiske Undcrsogelser paa Lille Nicohar,
hvorved Christina's Mandskab skulde være ham behjælpelig.
Selv besluttede jeg at afseile med Galathea saaledes,
at jeg kunde indtræffe ved den nordligste Nicobar-0 omtrent samtidig med Ganges ved de sydlige Oer, og at foretage Opmaalinger og Undersogelser successive Syd efter.
Jeg bestemte Nancovry- Havn til Modested for de sidste
14 Dage af Januar Maaned. - lfolge mine Instructioners
Bydende var det mig meget mngtpaaliggende at have Etatsraad Hansens Raad og Veiledning ved Undersogelserne samt
hans Medvirkning ved den endelige Beslutning angaaende
Colonisationen. Fo.rskjellige Forhindringer, deels offentlige,
deels private, bevirkede, at denne Embedsmand ikke snae
sig istand til at komme op til Calcutta, medens jeg var
der, men han lovede mig, at ville komme til mig pan Nicobarerne, saafremt jeg vilde sende ham el Skib til at tage
ham derover. Et Oieblik var jeg bestemt paa selv at hente
ham med Galathea, men da dette vilde have bevirket en
betydelig Forsinkelse i Undersogelses-Arbeiderne af de nordlige- Oer, og folgelig af det Hele, saa modtog jeg med
Glæde et Tilbud, som blev gjort mig af den danske Consul,
Hr. Mackey, om at sende en ham tilhorende lille Brig, ,,the
Patriot", Capitain Lewis, - den samme, som havde fort
Skonnerten l'Espiegle paa den seneste Expedition imellem
Nicobarerne, - til Tranquebnr, for at overfore Etatsraad
Hansen til Oerne, og satte ogsan ham Stevne i NancovryHavn til de sidste Dage af Januar.
Efter denne Plan fortsattes altsaa Arbeiderne med saamegen Kraft, som der stod i min Magt. Endeel Fornodenheder bleve anskaffede, saasom Telte, Borings-Instrumenter,
endvidere !{lædningsstykker, Toier, Tobak, Snurrepiberier
til Tuskningsmidler med de Indfodle etc.
Det vil være indlysende, at den Tid, der levnedes mig
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fra disse mangfoldige og mangeartede Forretninger, var ikke
meget stor, og dersom man derfor venter at finde mange
Oplysninger om det Land, jeg levede i, da vil man finde
sig skuffet. Alt hvad jeg kan præstere, bliver en Beskrivelse af det Indtryk, Calcutta og dens Indvaanere have
efterladt paa mig. Jeg vil fortælle, hvad jeg har seel, beskrive, hvad jeg har folt, jeg vil sige min Mening om
begge Dele, men jeg vil langtfra paastaae dens Rigtighed.
Ostindianerne kalde Calcutta med en vis Stollhed "the
city of palaces", og dette Navn kan den nok fortjene, thi
der findes virkelig, især i dens europæiske Qvarteer, en.stor
Mængde Bygninger, der vilde være sande Prydelser for enhver europæisk Hovedstad. Calcutta ligger langs Gangesflodens venstre Bredde, og er begræn<lset mod Nord og
Syd af to smaa Floder, som lobe ud i Ganges og over hvilke
tvende hængende Broer paa hver Side, den ene tæt ved
Udlobet i Ganges, den anden noget længere oppe, fore ud
i Landet nord og syd for Byen. Den hele Strækning langs
Gangesfloden er omtrent 6 engelske Mile lang. Den meget slærke, for uindtageligi antagne Fæstning Fort William ligger i det sydligste Hjorne af denne Pinds og har
saaledes Gangesfloden til sin vesllige, og en lille Flod,
hvis Navn jeg ikke erindrer, til sin sydlige Grændse. Mod
Nord og Ost skilles den ved dybe Grave og brede Volde
fra den store Plads, som findes mellem Fortet og Byen,
og som er aldeles aaben, flad og bar, næsten uden at være
beskygget af et eneste Træ. Ogsaa mod Floderne har det
stærke Befæstninger med dybe Grave og snevre Indgange.
Fortet danner en næsten regelmæssig Ottekant og det monterer
619 (12-;32pundige) I{anoner. Fæstningsværkerne ere for
den Usagkyndige intet mindre end imposante·, thi de ere
saagodtsom slet ikke ophoiede over den omgivende Slette,
og man bliver dem derfor forst vaer ved at komme ganske
nær ind under dem. Indenfor sine Volde slutter Fortet en
By for sig, der hovedsagentlig tjener til Caserner for det
Militaire og til Magasiner for den engelsk-osii11diske Armees hele Krigsmateriale. Jeg har gjennemvandret disse
Magasiner og har i Sandhed været i hoieste Grad forbausel
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over de umaadelige Masser af Alt, hvad tænkes kan til en
Armees Fornodenheder. Disse Magasiner ere for det meste
indeslutlede i selve Fæstningsmurenes Cassemater.
Arsenalbygningerne indtage et Fladeindhold af over
54000 O Fod. Krudtmagasinerne kunne rumme 5100 barrels (en barrel = 100 Lpd.) Kanonkrudt, og i Toihuset
findes 42,000 Geværer, 10,000 Pistoler og 18,400 Sabler.
Fortet er paabegyndt af Lord Clive (i 757) og har kostet
2 Millioner t Sterl. Dets Feil er dets slette Vandforsyning;
de i Udenværkerne beliggende Bronde have i den hede
Aarstid ofte brakt Vnnd, og det eneste store Vandbasin ligger paa det sydlige Fæstningsglaci. For at hjælpe paa
denne Hovedfornodenhed~ har man i den seneste Tid forsogt at grave en artesisk Brond i Fortet. · Den lille By,
Fortet omslutter, har mellem sine forskjellige Barnkker store
Gronsvær, velholdte Kjoreveie og regelmæssige Alleer,
iovrigt er den trist og neppe sund at leve i. Her findes
intet af den livlige Handelsfærdsel, som opmuntrer den store
By, der ligger udenfor; - de brede Gader ere tomme og
ode. Fæstningens Beboere have Intet at bestille paa Gaden
om Dagen, de skjule sig for Solens brændende Straaler,
som opheder det indesluttede Rum indenfor Voldene. Derfor
groer ogsaa Græsset op mellem Stenene. Kun sjeldent seer
man en Vogn, af og til en Palankin at oplive de ode
Gader.
Fort William er forresten antaget at være Regjeringens
Sæde. Gouverneuren har en Bolig her, som han dog ikke
benytter, og alle Befalinger fra Regjeringen ere daterede
Fort William. Den midt i Fortet liggende St. Peters Kirke
er en fuldkommen Miniaturmodel af Westminsterabbediet.
Kaster man Blikket over den store Plads, som skiller
Fort William fra Byen selv, saa falder Oiet strax paa Gouvernementshuset. Denne colossale Bygning, som Marquis'en
af Wellesley 1804 lod Ingenieur-Capitain Whyatt opfore
med en Bekostning af 13 Lak Rupier (over 11 Tdr. Guld),
nævnes 'af Calcuttas Beboere med Stolthed, naar Talen er
om skj on Architectur. - Jeg tilstaaer, at jeg ikke har
kunnet dele deres Beundring. En stor, fiiirkantet, forholds-
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viis lav Hovedbygning paa tre Etager, hvoraf den underste
lige med Grunden; og paa det flade Tag, midt imellem de
to sydlige Floie, istedenfor midt paa Bygningen, en Kuppel,
paa hvilken en kronet Brittannin staaer opreist, stottende sig
til et Skjold. Fra denne Hovedbygnings fire Hjorner springe
fire krumtgaaende Mellembygninger, som forene ligcsaa
mange Pavilloner af samme Bygningsart med Hovedbygningen. Det Hele er stærkt overlæsset med Vinduer, Colonader, svære Forsiringer, Carnicher, Gesimser o. a. m.
Paa Midten af den nordre Faqade gaaer en bred og meget
smukt anlagt Trappe ned fra forste Sals Etage til Jorden.
Under Trappen, der næsten aldrig bruges, da den er altfor
udsat for Sol og Regn, er en belt"cekket Indkforsel til Vestibulen. Det Hele er vel en imponerende, svær Bygning,
men synes mig at være for sammenl.rykket til at gjore nogen smuk, architectonisk Elfect. Pladsen skal imidlertid
være mesterligt benyttet, Slottets indre Indretning i enhver
Henseende afpasset efter Climaet, og da denne Pragtbygning ligger frit paa en aaben Plads, omgivet paa passende
Afstande med en smuk Grille og smukke lndkjorseler fra
alle fire Sider, udgjor den altid en Prydelse for Byen og
~ærer i hoi Grad Vidnesbyrd om den Pragt og Overdaadighed, som dens Beboere især i ældre Tider have udviklet.
Pan Slotspladsen slaae nogle mægtige Kanoner, der ere medbragte som Bylte (ra den chinesiske Krig, og paa Esplanaden osten for Gouvernementspalaiet et Monument til Ære
for General Ochterlony. For at betegne dennes Forkjærlighed
for Tilhængerne af Muhameds Tro : er Soilen, der staaer
paa en ægyptisk Sokkel, forresten op fort i reen maurisk
Stiil. Den er 165 Fod hoi, en udvendig Vindeltrappe forer
op ad den, og fra dens overste Top, hvor en kjolig Luftning vifter En imode, overskuer man den stærkt slyngede
Hooghlyflods deilige Bredder lige til Barrackpore i Nord og det
endnu fjernere Gloucesterfort i Syd. Gouvernementspaluiets
underste Stokværk indeholder alene Vestibuler og Comptoirer,
samt nogle Adjudantværelser. De ovrige Etager i Hovedbygningen indeholde de egentlige Pragtværelser, som i Sandhed erc glimrende udstyrede. I Centrum af forste Sal findes
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den af 3 store Haller sammensatte Selskabssal med Marmorgulve, stukpolerede Vægge, l\formorsoiler med Bronce, Carnicher, talrige Lysekroner og brede, hiiie Speile.
Lige
ovenover denne ligge Balsalene med indlagte Teakgulve og
forgyldte Lofter.
De egentlige Beboelsesværdser ere i
Floiene. Uagtet denne Bygnings tilsyneladende store Udstrækning et her dog ikhe Plads til l{jokkener, Stalde eller
Betjentværelser. Alt dette ' findes i en meget udstrakt Bygning udenfor Grillen paa den anden Side af den vedliggende
Gade.
Qvarteret bag ved Gouvernementhuset er det smukkeste i den egentlige By, med meget store, velbebyggede
Pladse, forfriskede med skjonne, murede Vandbasiner, hvis
gronklædte Sider ere hiiist velgjorende for Oiet. Den storste
af disse Pladse er den saakaldte "Tank-Square"; den omslutter et uhyre Vandbasin ,. som indtager et Fladerum af
en Acre Land og er 25 Fod dybt, men hvis Vand paa
Grund af Hooglilyflodens Nærhed undertiden bliver brakt.
Pladsen danner en fuldkommen Qvadrat, og dens hele nordlige Side (14-1500 Alen lang) optages af de oprindeligt
for de unge "civilians" opforte "Writers buildings", der
tilsyneladende udgjore een sammenhængende to Etager hiii
Bygning. En storre, en historisk Interesse knytter sig til
det paa "tank-square"s ostlige Side liggende Toldhuus, eller
rettere til Grunden, paa hvilken dette staaer, thi her laae
fordum den berygtede "sorte Hule" og det ældste engelske
Fort, ligesom man endnu indtil for 30 Aar siden saae en
Obelisk opreist her, der opbevarede til Efterverdenen Navnene pan de Ulykkelige, som lede en saa grusom Dod pna
dette Sted. Paa "tank-square" og i de omliggende Gader
findes ogsaa de europæiske Bazarer og alle Slags Luxusboutiker af franske og engelske Modevarer. Men underligt
nok I ingen af dem alle ere oplyste om Aftenen. Efter Kl.
7 er Alt lukket og slukket, og Hver gaaer til sit Hjem.
Kun enkelte Cafeer og Restaurationer gjore Undtagelser
herfra.
·
Paa den store Slette, som strækker sig fra Gouvernementshuset over imod og omkring Fort William findes flere
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Bassins med Springvand , hvor man seer Hinduerne foretnge deres Renselser tidligt og sildigt, idet de med :Metalkrukker ose Vand over Hoved og Krop for og efter deres
Bon. Herfra tages ogsaa Vandet til at vande de mange
macadamiserede Veie med, som omgive Gouvernementshuset
og g:jennemkrydse Plainen. Dette skeer paa en ganske
eiendommelig Maade; de hertil ansatte Folk bære i en Rem
over Skulderen et sammensyet Gedeskind under den ene
Arm, hvilket de fylde med Vand, som de da igjen udgyde
ved at trykke med Albuen paa Skindet, hvorved Vandet
kommer ud som af en Sproite, alt som de med raske Skridt
gane hen ad Veien.
En af de smuklrnste, maaskee den regelmæssig skjonneste Bygning i Calcutta er "Townhall", beliggende tæt ved
Gouvernementshuset og bestemt til Forsamlingssal , saavel
ved offentlige I.eiligheder, som til Fester, Diners, Baller o.
a. dsl. Denne Bygning er i 'sandhed saavel ved sit Udvortes, som ved den smagfulde Decoration af dens store,
velproportionerede Sale med tilstodende Gnierier og Værelser, fuldkommen værdig sin Bestemmelse. En dorisk
Soilehal, bestemt til Indkjorsel for Eqvipagerne, ligger foran
den nordlige Fac;ade, og forer ind i den hoie rummelige
Forhal; denne er prydet med Marquis'en af Cormvallis
og Marquis'en af. Wellesley's Statuer, og en pragtfuld dobbelt Trappe forer fra den op til de ovre Saloner. Hver
af Etagerne regnes ved fesllige Leiligheder at kunne rumme
800 Mennesker, og Bygningen overgaaer i Hoide endog
Gouvernementspalaiet..
Dreier man om Hjornet kort efter at have passeret
Town hall og folger langs Floden paa den livlige Kai, hvor
Tusinder af l\lennesker af alle Farver i travl Beskjæftigelse
vrimle mellem hverandre, saa vil man komme forbi en
Række af Pragtbygninger , den ene smukkere end den
anden. Her ligger Calcuttas Bank og Metcalffhall. Denne
sidste er en ganske ny Bygning, opforl til Ære for den
interimistiske Generalgouverneur, Sir Charles Metcalfl, som
gav Pressen fri; den har det dobbelte Oiemed at afgive
Locale for Indiens Agerdyrkningsselskab og for Calcuttas
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offentlige Bibliothek. Arehitecturen er laant fra Vindenes Taarn i Athen, og de rundt om liibende Siiiler give
Bygningen ganske Udseendet af et græsk Tempel. Endvidere findes her Posthuset, Marine-, Stempel-, Salt- og
Opiums-Bureauerne og andre storartede private og offentlige Bygninger.
Snart er det en Kirke, snart et Pakhuus, snart aabner sig en tværsliibende Gade, som giver Indsigt i Byens Indre med al dens Vrimmel og Travlhed: Fodgængere og Ryttere, Kjiibere og Sælgere, Baadfolk og Palan\{inbærere, Udraabere og Dragere, beslorede
Fruentimmer og niigne Mandfolk, Hinduere og Armeniere,
Persere og Chinesere, Europæere og Muselmænd, Braminer
og Parias, Alt vrimlende frem og tilbage, alle Slags Vogne,
store bepakkede med Oxer forspændte Karrer, Cabrioletter
og Karether spærre Gaden og krydse sig igjennem den.
Til venstre har man stedse Floden med dens Uendelighed af Skibe, Baade, Pramme og Gondoler i evig Travlhed
og aldrig standsende Bevægelse, og sagtner man et Oieblik sine Skridt, da er man vis paa at blive anraabt af en
halv Snees "Chittagong"-Mænd, det· kappes om at tilbyde En
deres "Dinghy's" (Baade).
Er man endelig under Betragtningen af alt dette kommen omtrent l dansk l'lliil frem langs Kaien, saa staaer
man foran Mynten. Dt>tte er en meget vidtliiflig, og efter
Kjenderes Mening en meget skji>n Bygning. Den er heelt
omgiven af Soiler, dens Hovedfavade er en Efterligning
af Minervatemplet . i Athenen. Mig forekom det Hele imidlertid at see temmeligt svært ud, og hvad jeg især bebreider denne Bygning, er at den slet ikke synes mig at svare til
den tropiske Himmel, hvorunder den staaer; dertil er den
meget for massiv. Den er bygget af nuværende Oberst
Forbes af Ingenieurerne efter hans egen Tegning. Myntens Indrntning og Maskineri er Alt hans Værk, ligesom
han stedse er Directeur for dette storartede Etablissement,
hvor alle de Penge, som circulere i de britisk-ostindiske
Colonier og i hele bengalske Bugten, blive udmyntede.
At dens Maskineri drives ved bamp behover jeg ikke
at an fore. Desuagtet ere 3 li. 400 Mennesker dagligt sysselsalte
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her, i Almindelighed fra Kl. 10 Formiddag til 4 Eftermiddag. I · denne Tid udmyntes 3 Lak eller 300,000 Rupier. Lader man Maskinen gane hele Diignet rundt, kan
den præstere 7d0,000 Rupier i 24 Timer. For at holde
Udmyntningen i Gang igjennem alle sine Stadier, udfordres
Solv til 45 Lak Roupier. Den sto1·ste Deel af Myntens
Arbeiderc ere Hinduere. J{un de overste Tilsynsmænd ere
Europæere. For at rande Bod paa de hyppige Bedragerier,
som finde Sted, har man gjort alle Arbeidere solidarisk
ansvarlige. Saasnart det mindste mangler, bl\ver Alles Lon
uden Undtagelse tilbageholdt, indtil den Skyldige melder sig,
som da i Almindelighed ikke faaer anden Straf end at maatte
erstatte det Manglende, som tilbageholdes paa hans Lon.
Det vil iovrigt være for vidtloftigt her at beskrive den hele
Proces, som Mynterne undergane, men man seer den med den stiirste Interesse, saa sindrig er dens Indretning. Det
er især en betydelig Mængde spanske Pjastre, som her omsmeltes; de komme ind fra China i Betaling for Opium, og
ere altid bedækkede med en !\'længde Stempler fra de forskjcllige Comptoircr, de have gjennemgaaet i China.
Det vilde være et ligesaa trættende som uinteressant
Arbeide, her at opregne alle de Pragtbygninger, man sti.ider
paa ved at vandre omkring i Catcuttas Gader. I hvor forskjellige de end kunne være i Architectur, have de dog Eet
tilfælles, og det er, at de alle bære Præget af at være byggede af Materialier, som ikke modstaae. Climatels og Tidens
Paavirkning, og deres Udvortes staaer derfor ofte i skarp
l\Iodsælning til Oldtidens Bygningsart, som de skulle efterligne.
En anden Betragtning, som altid har gjort sig gjældende for mig ved at see alle disse.Pragtbygninger, er den,
at Calcuttas Indvaancre selv nyde snare lidet godt deraf,
eftersom de i Grunden aldrig see dem. Dette klinger lidt
besynderligt, men er dog virkelig sandt, i det mindste hvad
Europæerne angaaer. En Ostindianer kommer aldrig ud af
sit Huus, saalænge det er lyst, uden i en lukket Vogn eller
en lukket Palankin. Hån sætter aldrig sin Fod paa Gaden,
det forbyder baade hans Magelighed og den Jern-Etikette 1
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som de Alle ere Slaver af. Allerhiiiest gJore de sig en
Ridelour om Morgenen tidligt får Solen staaer op; og om
Aftenen Kl. 5-6, just ved Solnedgang, seer man dem at
myldre ud af deres Boliger i aabne Vogne, og i strygende
Trav at kjiire op og ned ad "the Course", det er den
Promenade, som er anlagt langs Floden og laber under
Fort William's Glacier ud til Kiddaporq, hvor ·Compagniets
Marineetablissement er anlagt. Men faa Oieblikke efter at
"le beau monde" er ankommen til denne Mådeplads, falder
Miirket paa, og saasnart den Fugtighed, som altid fiilger
med Aftenluften, lader sig mærke, ile Alle bort, og i et Nu
er Corso'en tom.
Ved at befare denne Promenade vil man ikke undlade
at bemærke de tvende særdeles pragtfulde Landingstrapper
med aabne Soilehaller, som ere anlagte ved den; den ene
tværs ud for Fortet hedder Kali Ghaul* ), den anden nærmere
Byens Side: Babu Ghaut. Nær ved denne sidste staaer en
Bygning, indeholdende et stort Pompeværk, som drives ved
en Dampmaskine, og som maler Vandet fra Floden op og ind
i Byens forskjellige Qvarterer g:jennem dertil anlagte Jernrender.
,, The Course" byder altid den Fremmede et hoist interessant og morsomt Skuespil. Man gjiir sig aldeles intet Begreb
om den Vrimmel og Afvexling af Equipager og forskjellige
Kjiiretiiier, som her stilles til Skue. Karether, Calecher,
Wienervogne, Cabrioletter, Buggis, Tandem's og "four-inhand"'s af de eleganteste Former fare forbi hverandre.
Hestene ere som oftest meget smukke, altid meget vel holdte,
nogle ere hidbragte fra selve England, men de Fleste
ere dog indfodte, eller hidbragte fra det Indre, fra Persien eller Arabien, oft~ ogsaa fra Cap eller Ny-Holland;
de sumalraske og japanesiske Ponyer ere ligeledes meget
sogte. Hver Hest har sin Oppasser, som laber ved Siden
af, forsynet med en Vifte, hvormed han omhyggeligt bortvifter Fluer og Muskilter fra Hestenes fine Skind. Ved hver
Equipage er altid foruden Kudsken en saadan Staldkarl for
*)

Navnet CalcuLta hnr sin Oprindelse heraf.

Billes Jordom5'iling I.
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hver Hest, desuden en å lo Tjenere, siddende eller staaende
lrngpaa alt efter Omstændighederne. Disse Folk cre iforte
deres phantastiske osterlandskc Dragt med Turban, Shawler, Musselins-Gevandter, bare Been og Tofter. l\fon denne
Dragt bærer dog altid en dominerende Farve som lyseblaa, guul, hvid eller deslige, der antyder Eierens Livree. Hersknberne inden i Vognene ere ikke mindre værd
al lægge l\'Iærke til, thi det er langt fra, at del alene er
den europæiske Befolkning, der nyder denne Forlystelse.
Meget ofte seer man de rige Indfodte i europæiske Equipager. Det er da enten en af de Fyrster, som ere pensionerede af det ostindiske Compagni, og som have Calcutta
til deres Fængsel, der i selvskabte meget kostbare Uniform.er, besatte med Guldgaloner og brammende kostbare
Smykker, her stiller sig selv og sin Omgivelse, saavelsom
sine smukke Heste og elegante Vogn til Skue, eller det er
en eller anden riig Babu, som trækker frisk Luft efter Dagens Arbeider paa det indesluttEde Comptoir. Her kjorer
jeg forbi en moderne engelsk Coupe, hvori sidde et Par
sorte Braminer, nogne til Heltestedet, kun med Braminsnoren kastet over Skulder og Bryst; hist passerer jeg et af
disse hoist besynderlige Kjoreloier, som ikke kan beskrives,
men bor tegnes, for at give et Begreb om deres caricaturmæssige Udseende. Det er Karelhcr, saaledcs som de vel
fm forst af have været bragte fra England , men som man
nu troligt eflergjor, uden paa nogen Maade at ville forandre eller forbedre dem. De see son brostfældige, tynde
og daarlige ud , Hestene ere derlil sua magre og elendige,
at man egentlig ikke begriber, hvorledes man kan holde dem
i denne Tilstand, og Seletoiet, der ikke sjeldent forbindes
med et Aag, er, skjondt usselt og skrobeligt, dog sa11 udpyntet med Qvaster og Snore, at del er klart at Eierne ofie
ville have disse Vehikler anseele for noget overordentligt
og sætte en vis Prelension i deres Ydre. l(udslrnn er som
oftest nogen til Beltestedet, allerhoist med en Turban paa,
og stikker ved sin l\fagerhed comisk af mod de fede, grinende Ansigter, som vise sig ved Vognvinduerne.
Men , som sagt, -den hele Glæde varer kun kort; saa-
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snart det bliver morkt er hele Promenaden tom. Hver fnrt>r
alsted ad de forskjellige Veie, over den store Plaine ind i
Byen eller ud af den til Garden-reach eller Chowringheeroad, og man iler til Toilettet, for at mode Kl. 7 å 8 til
Middagsselslrnb, hvor man er indbudet.
Chowringhee er Calcuttas fashionable Qvarteer, hv-ad
en Londoner vilde kalde dets "west-end"; det begrændses
mod Vest af Chowringhee-road, en to Mile*) lang Række af
prægtige Vaaningshuse med omliggende nydelige Haver, som
vende ud mod den store Esplanade og strække sig Syd
efter, bag om Fortet, ud imod Landsbyen Alipore. Der hvor
Chowringhee's smukke Gader nu Dag for Dag vinde storre
Terrain, stod for hundrede Aar siden en uigjennemtrængelig Urskov, og hvor Fort William og Gouvernementshuset
nu bære Vidnesbyrd om Europæernes Magt, laae dengang
enkelte Klynger af indiske Hytter, omgivne af stinkende
Laguner.
Landsbyen Alipore og det igjen osten derfor
liggende Balligunge, hvor Generalgouverneuren har sin Livgarde, ere bebyggede med smukke Landsteder, hvor mange
af Calcuttas fornemste Embedsmænd og Kjobmænd have deres faste Boliger, som de kun forlade om Dagen, for at
drage til deres Forretninger inde i Byen.
Garden-reach, som strækker sig langs Flodens venstre
Bred vel omtrent 4 engelske Mile Syd efter, er ligeledes
Samlingsstedet for en Mængde af Calcuttas Aristocrater.
Her boede Sir Lawrence Peel, forste Dommer i Bengelens
Hoiesteret og en Fætter til Englands store' Statsmand. En
deilig Have med de meest udsogte Blomster og Væxthuse
omgav den smukke Villa, hvor denne hoitagtede Embedsmand levede, omgivet af sine Boger, helligende alle sine
Fritimer til sine Studier.
ImidlerLid maa man ikke troe, at hele Calcutta er
sammensat af Paladser og Pragtbygninger. Naar man trænger lidt dybere ind, finder man sig snart i de mange snevre,
stærkt befolkede Gader; hvor Handelsvirksomheden har bragt
mange lusende Mennesker til at klemme sig sammen i smaa
*) Engelske Mile.
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Voaninger og tæt paa hverandre byggede Boutiker. Her er
da de saakaldte Bazarer, hvor den osterlandske Skik, at hvert
llaandværk eller hver Handelsvare har sin Gade eller sit
Qvarteer, har gjort sig gjældende. Imidlertid er der megen
Afvexling heri, alt eftersom dm store Masse europæiske
Varer, der i de senere Aar have oversvommet det ostindiske
Marked, have fortrængt de indenlandske lndustriproducter, og
mangen Bod med engelske Bomuldstoier eller Jernkram
eller Fodemidler har trængt sig ind i de Arcader, som
forhen alene vare helligede denne eller hiin Profession.
Fortsætter man sin Vei noget videre især i nordlig
Retning, finder man sig umærkelig henbragt i den saakaldte "sorte By", som er Opholdsstedet for den egentlige
indfodte Be~ollrning. Her blive Gaderne atter bredere, men
Elendigheden Inder sig ogsaa bedre tilsyne i de daarlige,
halvaabne, slet bedækkede hinduslanske Bygninger, som
give den Nysgjerrige et altfor let Indblik til den Fattigdom,
her hersker. Dog seer man ogsaa af og til en Bolig, vidnende om Velstand og Comfort, som da gjor sig gjældende
i Lan~ets og Climatcls sande Retning. Da er Hytten eller
Huset vel stedse bygget af Bambusstokke og drolcket med
Straa, men en smuk Veranda, flettet i kunstige Forsiringer,
overskygget af Liivværk, prangende med Blomster, lober
udenom Vaaningen, Gulvet er bedækket med Malter, og en
smuk lille Græsplet ligg·e r · foran Huset, hvortil en lille, med
Smaasteen kunstigt indlagt Fodsti forer op. Af og til kneiser ogsaa mellem de lave Hytter den rige Bnbu's to Eta- ger hoie Steenhuus med Colonner til at bære Verandaerne.
Dog for at oaaskjonne disse Folks Luxus bor man trænge
ind i deres ~oliger, thi som tro~ Osterlændere bære deres
Huse intet synderligt til Skue udvendig. Kun enkelte \ 'induer aabnc Udsigt til Gade eller Torv, de fleste vende ind
til den kjolige Gaard med Springvandet i !lidten af de't
marmorlagte Gulv - og her ville vi besoge dem en anden
Gang. For dennesinde ville vi fortsætte vor Promenade
i "den sorte By". Gud veed, den er forrestrn ikke længer
behagelig. Jo mere man fjerner sig, desto modbydeligere
bliYer den. Alt vidner om Fattigdom og Elendighed
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imellem de usle Hytter seer man store Dynger af Skarn,
hvorpaa Sviin, Born og Hons vælte sig i fredeligt Samliv
med de store sorte Fugle, som til dagligt Brug kaldes Secretairer eller Adjudanter. Disse Fugle synes at have tilligemed alskens andre Aadselfugle og Pariashundene paataget sig Renovalionsvæsenet i de indiske Byer. De gjore
saaledes uendelig megen Gavn i disse Lande og navnlig i
en saa stor By som Calcutta, hvor sikkerlig Luften vilde
være ganske anderledes forpestet, der om disse Dyr ikke
sorgede for at fortære alle de Uhumskhedr.r, som kastes ud
paa offentlig Gade og Vei. De sværme over Byen i mange
Tusinder, kaste sig over deres Bytte med en magelos
Graadighed, og da den Nytte de gjore er anerkjendt ar
Alle, gaae de ogsaa med en paafaldende Dristighed midt
imellem Folkemængden, mellem Heste og Vogne, vigende
knap et Skridt tilside, naar man kommer dem nær. Ved
Solnedgang seer man dem tage Nalteqvarteer paa _de boie
Tage af den elegante Deel af Byen, navnlig have de udsogt Gouvernemenlshusets Kuppel og Balustrader til deres
Hovedqvarteer. I en endnu langt utroligere Mængde seer
man disse Aadselfugle Dag og Nat bedække en hoi lHuurtind ved Siden af Gangesfloden i den nordlige Dee! af den
"sorte By". Dod og Vederstyggelighed have her deres
Bolig, og vender man Blikket til den ode Phuls indenfor,
da kaster den matte Flamme af et eller andet udbrændt
Baal sit Skjær hen over den rige Hindus Liig, som det har
stegt eller· halv forkullet, inden det overgives til Ganges's
Vande. Ved Flodbredden, ikke _langt fra dette uhyggelige
Sted, har den obscene Bramalære bygget en heel Række
smaa Templer, der ere viede Lingamsdyrkelsen*). Af Pagoder, navnlig gamle beromle Pagoder, har Calcutta i det
Hele overmaade faa, dog finder man nogle af de betydeligste i den nordlige Dee! af den "sorte By", nedad mod
Floden. Fortsætter man denne Vandring noget længer,
•) Lingamsdyrkelsen svarer til Priaps- og til den ægyptiske Phallusdyrkelse
Lingamspræstinderne aflægge, ligesom fordum Vestatinderne, Kydskhedslofte under Dlldsstraf ifald de bryde det.
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saa passerer man endelig pan en Hængebro den lille tværslobenile Flod, som jeg alt har omtalt, og man befinder sig
nu udenfor Byens Enemærker. En bred og skyggefuld Allee
af Mandel-, Oliven-, 'famarinlh-, Teak- og Yam-Træer forer igjennem en stor Mængde Landsbyer, omgivne med
Riismarker og Frugthaver, forbi adskillige smukke Landsteder og nogle Fabrikanlæg, Sukkerkogerier o. a dsl., stedse
gjennem et stærkt befolket Land, ofte passerende smaa Floder og Bække, og bringer saaledes den Reisende paa en
behagelig Maade ener et Par Timers Kjorsel til Barakpore,
beliggende fire Mile fra Calcutta ved Ganges's venstre
Flodbred.
Barakpore, fra Begyndelsen af en indisk Landsby, er nu
bleven til en em·opæisk By, dog meest dannet ved de der
beliggende Barakker for 4 Regimenter Infanteri, som ogsaa
have givet Stedet dels Navn. Det er paa Grund at dets lave
Beliggenhed .usundt, og Englænderne have derfor flere
Gange tænkt paa at opgive Pladsen som militair Station.
Men har den i saa Henseende meget imod sig, saa er den
paa den anden Side henrivende deilig. Officerernes Telte
og Bungaloer have Tid ener anden taget Skikkelse af elegante Huse og Villaer omgivne af Haver, som udfolde en
riig Blomsterflor, og da nu Generalgouvcrneuren byggede
sit Landsted herude, reistc sig snart rundt omkring mange
andre Vaaningshuse for hans Omgivelser og for Bengalens
fornemste Embedsmænd. Gouverncurens Sommerpalads er
en meget smuk Pragtbygning, beliggentle paa en Terrasse
tæt ved Flodbredden midt i en meget stor, særdeles smukt
anlagt Park af de herligste, skyggerigeste Træer. Vegetationen har her noget ganske europæisk. Det er virkeligt
lykkedes at efterligne en sand engelsk Park, og de skjonne
Iysegronne Bowlinggreens vedligeholdes med Held selv i
den torreste Aarstid, naturligviis ikke uden uhyre Bekostning.
Til den Vice-Kongelige Herlighed horer ogsaa et Menageri,
som findes i en Afdeling af denne Park. De fleste Dyr gaae
saa godt som frie omkring, kun omgivne af store Indhegnin:
ger. Indenfor e_n af disse saae jeg saaledes 4-5 Antiloper
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og en nyhollandsk Struds, samlede med en Kænguruh og to
Giraffer. De sidste, af hvilke den storste var 7 a 8 Alen
hoi, fulgfos ad i en rolig Pasgang, medens Hovedet ludede
langomt frem og tilbage paa den lange Hals. Men endnu
morsommere tog det sig ud, da denne hele Gruppe af
Dyr sattes i en rask Galop; Kænguruhen brugte nu kun
sine lange Bagbeen, men Girafferne vidste ikke hvor de
skulde gjore af deres formidable Hals og kastede Hoved og
Krop paa det voldsomste til den ene og den anden Side,
for at_ holde Balance. To Kongetigre vare indesluttede
hver for sig; uden at see sig om til nogen af Siderne gik
de uafladelig frem og lilbage i deres store Bure og brummede i en frygtelig Bas. Et Par mægtige Bjurne krobe ved
Hjelp af en Slige, der var stillet op mod Stammen af et
Træ, op fra deres underjordiske Hule. Længer hen saaes
Leoparder, Dovendyr, en uendelig Masse Aber, en broget
Vrimmel af Fugle i store 1Volierer; i det Fjerne gik en
Rhinoceros og ved Siden af den flere Bofler frit om paa
Sletten. Forresten indvirker naturligviis vedkommende Generalgouverneurs Smag paa den storre eller mindre Grad
af Fuldkommenhed, hvori Menageriet holdes. Hverken den
sidst afgangne Lord Ellenborough eller den nærværende
Sir Henry Hardinge, var synderligt bekjendte for Liebhaveri
i denne Retning, OIJ Folgen var ogsaa, at en stor Deel af
de prægtige Bure stode tomme.
Man bor ikke forlade Barakpore, uden at have .seet
Elephantstaldene og disses kæmpemæssige Beboere. Da
jeg var der, vare desværre kun faa af dem l1jemme, idet
Sir Henry Hardinge havde taget en Deel af dem med sig
op i det Indre af Landet; men der var dog en 7- 8Stykker tilbage, hvilket for en nyankommen Europæer altid er
en ganske antagelig Slump at see paa een Plet. Da de æde
et anseeligt Foer, maa de selv hente det hjem, og paa
Tilbageveien til Calcutta om Aftenen modte jeg derfor
4-5 af dem, belæssede med Foer- og Riissække, imellem
hvilke den nogne Rytter (Mahout) sad nok saa strunk og
styrede Elephanten ved med en Pike at stikke den i det
paa Halsen anbragte aabne Saar.
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Parken tjener Barakpores beau-monde til Promenade; om
Eftermiddagen lidt for Solnedgang seer man den gjennemkrydset af en stor Mængde elegante Eqvipager, og Veien
langs Floden er særdeles behagelig. Glandspunktet i den
Udsigt, man her nyder, er imidlertid maaskee mere tiltrækkende her for den Danske end for enhver Anden. Hist
ovre paa den anden Flodbred liggrr en nydelig lille By;
den vinker saa smukt, saa fredeligt, saa venligt med sine
hvide Huse, sit spidse Kirkclaarn, sin gronne Omgivelse.
Det er Scramporr. Indtil for kort siden veiede her endnu
det os saa kjære danske Flag. Nu har det veget Pladsen
for det mægtige Englands spraglede Union.. Ak! hvem betvivler Rigtigheden af den tagne Forholdsregel? Hvem vilde
kunne forsvare, ikke at bortskjære den golde Green , for
at Moderstammens SaOer ikke skulle fortæres til Unytte?
Men bar Grenen engang gyldne Frugter, saa mindes man
den dog med veemodig Taknemmelighed, naar man seer
den ligge afhugget ved Træets Fod, og længe vil man
savne dens gronnc Lov paa den lemlæstede Stamme. Og
derfor vil enhver Dansk, som bcsoger disse Lande, med
Veemod fæste Blikket paa det sl<jonne Serampore. Hist nede
paa Floden Iaae de danske Ostfarere og ventede pua deres
Ladning*). Derovre i de store Pakhuse laae Compagniets
Varer henstuvede; i hiin vnkkre Bygnings Indhegning boede
den danske Regjerings Chef og hans underlrnvende Embedsmænd; der staaer den danske og den engelske Kirke; der,
i de reenlige, snorlige Gader med de velvedligeholdte Huse
boer den glade Befolkning, der folte sig lykkelig og tilfreds under det danske Scepters milde Styrelse; der spadserede paa det lille Batteries Mure Sipoierne, stolte af deres rode Uniformer, men især glade ved deres magelige,
velbetalte Tjeneste i Sammenligning med deres Gjenboercs
i Barakpore, som hvert Oieblik vexle Qvarteer og sendes
i Kamp mod Lands~ænd eller mod dem ukjendte Fjender,
*)Flodsengener siden lraadt betydeligt tilbage og Sandbankerne have
taget til; hvor HjOreveien nu laber langs Flodbredden, seilede mnn
endnu for 20 Aer siden, og hvor de sllirste Compagniskibe lob op i
Krigens Tid, der er nu kun 6 -8 Fods Dybde.
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Tusender af Mile bort fra deres Hjem. Nu er nlt dette
forsv.unden. Da Skibene udebleve, bleve Pakhusene tomme,
og dermed sank Serampore ned til e_n unyttig Stad - og
blev en Byrde for Moderlandet. Retten til at modtage engelske Fallenter, hvilket udgjorde en ikke ringe Indtægtskilde for Seramporc, opgaves af den danske Regjering
i830; Opiums- og Salpetermonopolet faldt bort, da Compagnict oplostes. Forgjæves gjordes Indskrænkninger, tilsidst vu1· der kun to danske Embedsmænd, kun 24 Sipois;
- det kostede utrolig lidet, men det kostede dog altid for
meget - da sank det danske Flag for aldrig meer at heises der, og med det sank Serampore ned til det Samme,
som saamange andre smaa Stæder langs Ganges's Bredder,
til en lille ubetydelig Plads, der Yil forsvinde som et Atom
i det uhyre brittisk-ostindiskc Riges Favn.
Jeg besogte Serampore og saac med Beundring denne
lille Byes Skjonhed, Reenlighed og Orden, og maatte i
Sandhed forundre mig over den Velstand og Tilfredshed,
her herskede. Men Alle, Hvide og Sorte, Hinduer og l\'luselmænd vare censtemmige i at udtrykke Sorgen over at
deres kjære Flag var stroget.
Serampore ligger sundt, hoit og har en Fjerdingveis
Udstrækning langs Floden; den talte i834 ii,i87 Indvaanere, hvoriblandt 80 Europæere og i500 Muselmænd, Resten
Hinduere. Iblandt disse lndfodle findes -meget rige Folk.
Silkevævene i Serampore sætte 3-400 Mennesker i Virksomhed; en Papiirsmolle som drh es ved Damp, en Trykkerpresse, en Rom- og Sukkerfabrik er forresten det, der
meest udmærker Byen i industriel Henseende; den har forskjellige Skoler, et 1836 anlagt Hospital og en privat botanisk Have.
I Scrampore have Baplistmissionuirerne virket med
Udholdenhed og Kraft for Christendommens Udbredelse.
Baptistmissionairerne, do forste som nedsatte sig, da
Serampore blev grundlagt, vare Dr. Carey, Dr. l\farshman
og Ward i Aaret 1792. l\Ieest udmærket var Dr. Carcy,
som ved Flid og Talent lidt efter lidt opsvang sig fra
Skomagersvend til Doctor i Theologieu. Da den engelske
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Regjering var dem meget imod og ansaae dem for farlige
Folk, der let kunde afstedkomme Opror, begave de sig
over paa det danske Gebet til Serampore. Efter flere Aars
frugteslose Arbeide bleve fra 1804-1806, 35 Hinduere
dobte.
l\1issiona1rernes Antal var voxet til 14, og flere
Kirker blevc byggede. Særdeles Fortjeneste erhvervede
Mis5ionen sig ved sine literaire Arbei<ler. Lidt efter lidt
bleve 25 Sprog bearbeidede og i alle disse Sprog den hellige Skrin og utallige Afhandlinger oversatte og trykte,
derhos ogsaa Ordboger og Grammatiker skrevne. I et
Seminarium bleve bestandig 30-40 Hinduynglinge opdragne, og vidt og bredt udsendte man indfodte Lærere
og Prædilrnntcr, saa at tilsidst 20 Stationer hang sammen
med Serampore, og i 54 Landsbyer bleve indtil 1837
1500 Hinduere doble. Meget blev udrettet for Skolevæsenet, og da Carey gik ud fra den Grundsætning, at alene en
rigtig ydre Dannelse kunde afgive en Forskole for Christendommen, saa siigte han ogsaa at fremme gode Skoler
blandt de hedenske Hinduere. Til dette Oiemed bleve
eiendommelige Skoletabeller udfærdigede, ved hvilke i kort
-Tid de n6dvendigste Kundskaber i forskjellige Fag kunde
bibringes Disciplene. Normalskolen i Serampore fandt Bifald; den ene Landsby ener den anden sendte Lærere derhen for derved at faac lignende Skoler, og i en Omkreds
af 10 Mile reiste sig snart 92. Over dette smukke Rrsultat maa man saamegct mere undre sig, naar man betænker,
at 1812 det hele Bogtrykkeri til en Værdi af 120,000 Gylden afbrændte, og ot endnu bestandig 1816 den engelske
Regjering formelig forbod Dr. Carey og hans Colleger al
Missionsvirksomhed paa engelsk Territorium. Men indsiglstulde Christnes Rost fik dog tilsidst Overhaond. Word dode
1823, Carey 1834 og Morshman 1837. Indtil den Tid bare
l\fissionairerne en stor Deel af Udgificrne selv; men i Aaret
1837 bleve de ganske aftraa<lte til det engelske Baptistselskab, saa at de ikke mere fore Navnet Seramporemissionairerne.
Marsbmans Son boer endnu i Serumpore og er Redacteur af "the fricnd of India", det meest agtede Ugeblad i
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britlisk Ostindien. Det er en yderst godmodig, livlig, or1g1nal Englænder. Hans Soster var Enke efter vor nylig afdode lærde Landsmand Dr. Voigt, Læge ved Serampore
Garnison, en udmærket Botaniker og Bestyrer af den ovenomtalte botaniske Have, der havde tilhort Dr. Carey. Han
udarbeidede et Værk under Titel af "Catalog over Calcutta's botaniske Haves Planter", som efter Dr. Wallichs
Bedommelse har stor Fortjeneste; men da han i 1843 dode
paa en Rcise til Danmark, forinden Værket var blevet trykt,
og en Dr. Griffith, som derefter overtog Udgivelsen, blev
forsat til l\Ialacca og dode der, saa paatog den unge Enke
sig Udgivelsen af sin Mands Arbeider, og skal selv have
lagt sidste Haand paa dette lærde Værk.
Jeg kan ikke undlade her at aflægge et Vidnesbyrd,
som jeg modtog fra den engelske Gouverneur i Cnlcuttn,
Sir Herbert Maddock, og som han udtrykkelig ann\odede mig
om at indberette til min Regjering. Han sagde mig, at
alle de Rapporter, han havde modtaget over Serampore,
efterat dette Sted var overleveret, stemmede overeens i at
omtale den ypperlige Administration, der havde hersket,
hvorom da ogsaa Indvaanernes Velstand og Tilfredshed, den
gode Orden i alle Grene, det gode Politi, Byens Reenlighed, de Fattiges Forsorgelse, Retspleien, kort alt, hvad
der Iaae under Regjeringens Ressort, noksom bar Vidne, og
at en saadan Administration gjorde vedkommende Embedsmænd den storste Ære.
.
Omtrent 4 engelske Mile fra · Calcutta ligger Cassipore,
hvor der findes et Kanonstoberi for det engelsk-ostindiske
Artilleris Behov. Depotet for dette Corps er i Dumdum, en
anden Landsby temmelig nær Calcutta, hvor der er et Artilleriarsenal og en Knalhættefobrik. Disse Fabriker, Depots, Arsenaler og Caserner ere alle anlagte i en stor Stiil
og med engelsk Luxus. Fabrikerne dl"ives ved Damp og
og ere særdeles sindrige i deres Enkeltheder, ligesom de
ere storartede i deres Anlæg. I Cassipore saae jeg dem
stobe 6.- 9 it's Metalkanoner paa eengang. Jeg tor ikke
nævne Antallet af Millioner Knalhætter, som forfærdiges i
Dundmn-Fabrik om Ugen, thi jeg erindrer det ikke noie;
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men jeg veed, at det klang aldeles utroligt. Man viste
os paa Paradepladsen i Dundum adskillige meget smukt forarbeidede Kanoner med hindostanske og andre osterlandske lnscriptionm· og Ornamenter; det var Erobringer fra
de forskjellige Krige i det Indre. Hver Kanon bar Vidne
om nye blodige Seire.
Et af de smukkeste Punkter i Nærheden af Calcutta er
unægteligt den botaniske Have. Som allerede forhen bemærket er den beliggende paa Ganges hoire Bred, omtrent
2 Fjerdingvei Syd for Calcutta. Den har 4 engelske Miles
Omkreds og indeslutter i sin Favn en meget smuk Bolig
for Directeuren, og desudeu adskillige Pavilloner, Væxthuse og Boliger for Betjente. Den Grund, paa hvilken den
botaniske Have ligger, er oprindelig foræret til General
Kyd af den daværende bengalske Subadar. Det Hele var
imidlertid ·dengang en uigjennemtrængelig Skov; Kyd rensede den, oplærte Gartnere, indforte fremmede, ostindiske
og ehinesiskc Planter og forærede 1793 Alt til Gouvernemeutet, men under den udtrykkelige Betingelse, at det
stedse skulde vedblive at være en olTenllig l1otanisk Have.
Compagniet ansatte den beromte Dr. Roxburgh som Direcleur, han forblev i Posten til han dode 1813. Saavel for.
ham som for General Kyd er opreist et l\fonument i Haven;
det sidste er af Sonnen for nogle Aar tilbage overbygget
med et græsk Tempel. Ikke længe efter Dr. Roxburghs Dod
erholdt vor udmærkede Landsmand Dr. Wallich, Forfatteren til "Planta asiaticæ rariores", denne Post. Haven~ der,
foruden at afgive et Forlystelsessled for Calcuttas lndvaanere, har den Hovedhensigt at gavne Landbrugen, Handelen, Techniken og Medicinen ved at dyrke og udbrede indiske saavelsom fremmede Planter, skylder Wallich sin nuværende Skjonhed, Uddannelse og gode Vedligeholdelse.
Som Beviis paa den · store Masse ei blot af Frosorter, men
ogsaa Planter, der fra denne Have aarligt uddeles gratis til
lndfodtc saavelsom til Englændere, behover jeg vel kun at
nævne, at der fra Juni 1835 til Juni 1836 saaledes uddeeltes 1.6,000 Planter uden at regne 42,000 især til Assam
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bestemte, chinesiske Theplanter, som ligeledes opelskedes
Haven.
Den botanfske Have var mit Sondagslilflugtsted. Paa
denne Dag er Calcutta ligesaa tom og kjedsommelig for
den Fremmede, som alle andre engelske Byer. Jeg tyede
da, ifolge vor. Aflale, over Floden under min gamle Vens
gjæstfrie Tag, og tilbragte her nogle Mist behagelige Timer
i hans og hans udsogte Venners Selslrnb. Jeg laae der
om Natten og nod den næste Morgen ved en Spadseregang
i den kjolige Morgenstund. Min Gang var langs Floden,
saalangt som til "Bishops College Park", og jeg nod da ret
i uforstyrret Ro det herlige Skuespil af Calcutta's Rhed
med sin uendelige Mangfoldighed af Skibe og Baade og det
Liv og den travle Virksomhed, som fremkaldtes ved den
opgaaende Sol saavel hist inde paa Floden, som herude
i Naturens stille rolige Favn. Saa boiede jeg ind efler, gik
Haven rundt, betragtede alle de herlige Planter, som med
deres yppige Blomsterpragt spillede i Morgensolens Siranier,
behængte med Nattens Dugdraaber, der havde udbredt som
et Hav af Juveler og Perler over det hele Landskab. Jeg
spadserede i Skyggen af de hoie Laurbær-, Tamarinth- og
Mahognitræer, og saae Schakalerne nysgjerrig titte- frem
bag de mægtige Stammer; - jeg standsede ved den lovrige Ficus infectoria, dette mærkelige Træ, der paa 14 Dage
kaster alt sit Lov og springer frisk og fyldig ud igjen; jeg stak inin Kniv ind i Stammen paa det bekjendte "arbre
des voyageµrs" og opfangede Vandstraalen, der sprang ud
som af det klareste Kildevæld; - jeg glædede mig ved
Phonixpalmens og Pandanussens frodige Væxt og saae forundret paa drn forkroblede Daddelpalme, der ikke kunde
trives i dette yppige Clima. Snart fandt jeg mig da paa
mit Yndlingssted under det store Banianlræ*J, der vist mange
*) I 1786 var det kun lille endnu, det skjonnedes da at være 30 Aer gammelt og on•fattede et Tladdeltrre. I 1819 havde Træet 43 Stammer,
dets storste Hllide ,·ar 69 Fod, Diametren 196 Fod, Peripherien 648
Fod, Hovedstammernes Peripherie 38 Fod. Da ,·i opholdt os i Calcutta (1845) var hele Træets Pcripherie kun omtrent 30 Fod slil1Te
end i 1819.
•
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Steiler har sin Lige i Stiirrelse i disse tropiske Landf', men
ingensteds findes saa vel vedligeholdt og omhyggeligt fredet. Baniantræet er et ganske mærkeligt Træ: der er aldeles ingen Grund for, at det ikke engang i Tiden skal
udbrede sig milevidt. Det forplanter sig nemlig selv stedse
videre og videre. Fra l\loderstammen skyde Grenene sig
horizontale ud, og fra disse fælde sig da atter lodrette
· Stammer ned; som fæste Rod og give nyt Liv og ny Kran
til de videregaaende horizontale Grene. Pna denne Mande
danner sandnnt et Træ en Skov for sig, der kan blive saa
stor det skal være. Jeg hanber man vil tilgive denne Lægmands Fortælling, der kun er Udtrykket af den Beundring,
jeg var i, hvergang jeg saae dette Træ. Sandsynligviis ville
Botanikerne vide bedre at lioskrive det. Jeg har onere
soet Baniantræet, navnlig paa Nicobarerne og paa Penang,
hvor det stod i Urskovene og voxede saaledes som Naturen
bod det. Her i den botaniske Have blev det fredet med
~tor Omsorg. De unge nedadgaacnde Skud bleve indfredede
i Bambus-Hylstre for at holdes lodret ned; Grunden, saavidt dets brede Krone strakte sig, var holdt ryddelig, og
pæne Bænke vare salte derind, og uudsigelig herlig og velgjorende var den Lun, man nod i dels Skygge*). Men saa
kaldte min gamle Ven mig til sit Frokostbord, og derefter
maatte jeg atter tilbage til Calcutta og lil mit Skib.
Vi satte da gjerno over Floden og kjorte son ad den
smukke Vei, som forer bag om alle Landstederne, der ligge
ved Flodens venstre Bred og danne Gardon-rcach. Man·
seer her den ene Villa Jose den anden af. Nærmest inde
ved Calcutta, men forinden man passerer den oveno~taltc
'') Irolge Dumont d'Ul'ville (voyage autour du monde, 1ste Bind p.159)
findes det still'ste Baniantl'æ i Indien i l'roviudsen Gazurotn og kal des Cobis hnl'. lfiilge Folks U,Jsagn d01· i Egnen skal delle Trre vrerr.
o, er 3000 Aar gommelt. Det skul have 2000 Fo1I i Omkreds oml1ring
dets nedgaaende Hovedstammer, som alle skulle ncre tykkere
end vore Biigetrreer. Den beromte Reisende. mener hermed Bilgetrroerne i Frankrig. De danske Boge har bon vel neppo kjendt.
Imidlel'tid kan jeg bevidne, at Bnniantrrects mange Stammer nitid
have forekommet mig of Tykkelse som almindelige Træers Stammer
i vm·o Skol'C.
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Hængebro, kommer man til Kiddapore, egentlig en Forstad
til Calcutta, hvor Compagniets Marinearsenal findes. Her
bygges og repareres endeel storre og mindre Skibe. Dampskibet Ganges var bygget her. Compagniets J\farine indskrænker sig iovrigt til et meget. lille Ania! Seil- og Dampskibe*), som forrette Lodsfarliiis-Tjeneste og Pakclfart
mellem de forskjellige Havne i den bengalske Bugt og ned Ul
Malaccastrædet, hvor eet å to Dampskibe jhave Station.
Compagniet indlader sig ikke paa stiirre Bekostninger i denne
Retning, vel vidende, at dersom Omstændighederne skulde
udkræve det, have de Moderlandets mægtige Flaade til Beskyttelse af deres vidtudstrallte Kyster. Imidlertid har det
undret mig under mit hele Ophold i Ostindien, ikke at
træffe en eneste engelsk Regjerings - Orlogsmand. Forst i
Singapore modte jeg en Corvet paa 20 Kanoner.
Ved Kiddnpore lægge de store Damppaketter an, som
fare paa Suez over Madras, Ceylon og Bombay. :Qet er
Skibe paa 4 å 500 Hestes Kratl. Det vilde være for vidtloftigt her at indlade sig paa deres Beskrivelse. Jeg skal
blot anfiire, at det Indtryk, de gjorde paa mig, da jeg besaae deres Indre , var aldeles at udslette Begrebet om et
Skib, og isledet derfor al sæUe Billedet af et Hotel garni
med alt hvad dertil horer, qg det er bogstaveligt sandt,
nt da jeg kom op paa Dækket efter at have gjennemvan<lret
denne lille Verden i sin Detail, vidste jeg ikke, om jeg
var for eller agter i Skibet. - l\fan maa iovrigt ingenlunde
troe, at disse Paketter l1ave tilintetgjort eller blot virket
") I Ganges l\lunding og pan selve Floden ligge 12 sliirre Lodsbrigger,
i Bombay en Fregat, en halv Snees Orlogscorvetler og Brigger, desuden pnn disse lo Steder og pnn lndusfloden tilsammen el omtrent
ligesan slorl Antal Dampskibe. :Mod1·as er aldeles ikke Station for
Orlogsmænd. Gompagniels Orlogsmarine, hvis fiirste Begyndelse ikke
er mere end 50 Anr gammel, og som dengang kun bestod af nogle
lfrydsere, der sendtes mod Siirih•erne, ombyttede under William IV.
sil Narn "Bombay marine" med nlndin navy" og fik en Officeer nf den
bri ttiskc Flnadc til iivcrstc Befalingsmand. Den hnr nu omt1·cnl 150
Officerer, 6 Capitainer, 12 Commandcrs, 48 LieutenMler, Reslen males og mid'shipmcn.
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skadeligt paa Pnssageerlransporten med de store engelske
Ostfarere, som ere Seilskibe og som aarlig komme i flere
Snese fra London og Englands andre storre Sohavne til
Ostindien. Tverlimod , Erfaringen har aller her godtgjort den statsoconomiske Grundsætnings Rigtighed, at Concurrence foroger Consumationen og forbedrer Produetionerne. Aldrig have disse Skibe været bedre i sig selv,
cleganlere udstyrede, aldrig Bord og Beværtning og Omgang og i det hele Behandlingen af Passagerern .J været sna
ypperlig som nu. Det er ogsaa indlysende, al der maa gives en stor Mængde Reisendf', som ville foretrække at gjore
Hjem- og Udfarten med Seilskibene, hvor de kunne indskibe sig ved Udgangspunktet med Familie og al deres
Bagage, inclusive Meubler o. a. m., og· blive ombord i Mag
og Ro, indtil de blive landsatte ved deres Bestemmelsessted,
istedenfor den bestandige Ud- og Indskibning, som folgcr
med den combinerede Land- og Soreise over Middelhavet
og Suez, ikke at tale om, at Reisen med Dampskibet er
langt belwsteligere. Passagen er alene 143 E Sterl.
Det var just i den Tid, da Galathea laae ved Calcutta,
at alle de store Ostfarere kom ind for at indtage Ladning
og alter vende tilbage i Januar, Februar, senest Marts l\1aaned. Jeg har aldl'ig seet en sl<jonnere Colfardiflaade end den
her laae; flere af disse Skibe v.are regelmæssige Fregatter,
som kunde fore 14 Kanoner i Laget, naa1· det behovedes.
Vcd denne Masse af Skibe var Floden i hoi Grad oplivet,
men man Inac ogsaa temmelig tæt forloiet ved Siden af hinanden, og Faren for at odelægge hverandre, dersom en alvorlig "Boar" kom paa, var saa meget storre.
Naar vedholdende nordlige Vinde og stærk Regn oppe
i Landet har bevirket en længere vedholdende Ebbe end
sædvanlig, da vil Floden, naar den faner Overhaund, gjore
sig Plads og sætte ind med foroget Voldsomhed. Træffer
det ovcnikjtibet ind med Ny- og Fuldmaane, hvor nitid Floden lober med stor Kraft og Hurtighed, da seer man Bolgen at reise sig lodret i Veiret og saaledes komme med
en piilsnar Fart opad Floden. Med voldsomt Bulder vælter
den sig da over de ved den lange Ebbe næsten torre Sand-
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banker , tager Alling med sig i sin Flugt og kommer saaledes
ofte med 7 å 8 l\liles Fart op ad Floden forbi Calcutta.
Under saadanne Omstændigheder kan den anrette betydelig
Skade imellem Skibene paa Rheden, og rager blot eet Skib
i Drift, er det nok for at tage mange andre med sig paa
sin Vei.
Vi oplevede en lille Boar, medens vi Iaae her; vore
Ankere holdt, men Ganges og et Par Andre kom i Drift dog skeie ingen videre Skade.
l\len idet jeg beskriver et syv Ugers Ophold paa Ganges, hvor skulde jeg da kunne undlade at omtale den i
alle sine Vildfarelser mærkelige Religion, der er saa vidunderlig knyltet til denne hellige Flod, eller det hinduiske
Folk selv, der skylder sin Styrke som sin Svaghed til denne
religiose Tro. Skal jeg i faa Ord sammenfatte et Billede af
Hinduens Ydre, da har han en rank Væxt, en let Gang og en
fri Holdning, et Væsen fuldt af Alvor og Anstand. Hans
regelmæssige Profil og ovale Ansigtsform, hans fyrige brune
Oie, hans sorte blanke svagt lokkede, men aldrig uldne
Haar *), hans svage Muskelsystem, hans spinkle Knokkelbygning, tyde paa, at han tilhi.irer en ædel, men effeminat,
blodagtig Menneskestamme. Med en glodende Phantasie og
lys Aand forbinder han en mi.irk trosteslos Religionsfanalisme; med haanlig Stolthed seer han ned paa den Lavkastede og den fremmede Religionsbekjender, med Kleinmodighed bærer han Undertrykkernes Aag og lyder blindt
den Magt, han troer det unyttigt at sætte sig op imod.
Ha1f tæres hen af en li.inlig Sorg, og kun sjeldent farer et
flygtigt Smiil hen over hans lidende Kinder; han Ieier
Templets Tjenerinder for at adsprede sig og Sine ved
Dands og Sang, som han vilde ansee det for syndigt selv
at hengive sig til, og ligesom han selv skinsyg og ængstelig
•) nen hinduiske Religionsbckjcndcr arrngcr i Reglen alt Hovedbaar paø
en lille Tot nær, som han ladc1· slnae paa Issen. Han har stærkt
Skjæg, men borttage1· for det !\lcste ogsaa dette pa l{nebelsbarterne
nær, Hinduens Hudfarve er meget forskjellig, \igefra lysebruun til
negersort; de frie l{aster udmærke sig Ycd ilercs lyse Fnn e.
Bill•• Jordomsoiliur . I.
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vanger over Qvinden, som den Gjerrige, der ruger over
sin Skat, saaledes maa Europæerinden forekomme ham fræk
og usædelig, og han betragter hende med dyb Foragt. Han
er forresten tarvelig, blid, godmodig og fredsommelig, men
tillige lognagtig, underfundig, fulsk og feig. Og dog hvor
lidt kan Detle, der er et Billcd af Hinduen paa Coromandelog den bengalske Kyst, siges at gjeldc om alle Grene af den
store hinduiske Stamme. Allerede de i Calcutta tjenende
Sipois, Hiiilændere fra Himalayabjergene, folde i Oinene ved
deres kraftigere Legeme og kjække dristige Væsen; den
adelige slaalpandsrede Raiput *) lever paa sit Ridderslot,
omgiven af Vasaller som fordum hos os Middrlalderens
Lehnsherr~r; Seikhen ligefra Hovdingen til den simple Mand
er Soldat og Landmand lillige, han er krigerisk og arbeidsom, hans Had imod .Muselmanden uudslukkeligt; Pindarerne udgjorde endnu i Begyndelsen af delte Aarhundrede
een uhyre Roverbande; .Mahralterne havde intet Hjem uden
Hesten, paa hvilken de piilsnare foer hen over SleUen; om
deres Fyrster hed det, at deres Throne var Hestens Ryg,
deres Scepter Sværdet og deres Rige hvert Land de kunde
erobre. - Saa store Forskjellighedcr har en forskj ellig historisk Udvikling·, NalUl'en og Climaet i det udslrallle ostindiske Rige paatrykt Bekjenderne af den samme b1·aminske
'J'ro.
Den ældste Cultur i Verden synes at have huvt sit Sæde
i Indien eller i Laudet osten derfor. Kunst og Videnskab *i:)
stode paa et hoit Trin allerede paa den Tid da Bhrim flere
lusende Aar for Christi Fodscl skrev Yeclns, Bramatilbedernes hellige Skrift. Qvinden var i Oldtiden hoitagtet i Indien, og l\fonogamie en af Folkets ældsle og belligsle Forskrifter, Ligeledes var den braminske Gudelære i sin op*) Bj ii r ns tj e rn a: Das brittische Heich in Ostindien.
*~) Astm11om1e, Geometrie, Ai-chitcclur (Templerne i Elloraog Elephnuta) ,
den dr.imati slrn Digtekunst o. s. v. stode allerede tidlig meget hiiit.
Af senere Digtninge•· vil jeg kun nævne nTusind og een Not", der op1·indelig er skreven i Snnskl'it og filrst derf.-n onrsal i Persisk og
Arnbisk.
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rindelige Skikkelse en reen Monotheisme, og forst ved Treenighedsdogmet (Trimurtis), ved Vischnu's og Siva's to Incarnationer CA. vatarer), endelig ved at personificere de
forskjelligste Naturkræfter og menneskelige Egenskaber, er
Bramin ismen lidt eller lidt udartet til et Afguderie, der nu
tæller over tre Millioner Guder. Læren om Kas tev res ene t
derimod, denne forste Spire til Hinduens Fornedrelse, denne
Forbandelse over Folket, som ikke engang Muhamedanismen
i Ostindien har kunnet holde sig fri for, findes allerede udtalt i Vedas, ifolge hvilke Brama skabte fire Slags l\Iennesker. Af sit Hoved dannede han Bra minere, de ypperste af dem ere Præster, de Andre udiive Lægekunsten,
Retspleien og Underviisningen , ligesom det ogsaa er dem
tilladt at bære Vaaben og drive Hand el, hvilket udgjor de
to folgende Kasters Forretninger. Braminen er skattefri,
og der kan ikke paalægges ham nogen legemlig Straf; men
paa den anden Side gjiir hans Fornemhed ham Livet til en
Plage; han kan ikke sidde tilbords selv med Fyrster og
Konger, han er stedse ængstelig og paa sin Post for ikke
at blive gjort ureen, · og hans Dag gaaer hen med Renselser,
Bodsovelser og Bonner. Paria'en, der seer ham komme
langt borte, maa dreie af fra sin Vei og ved advarende Raab
underrette ham om sin Nærhed; og Paria'ens Berorelse ja
Skygge er nok til at paadrage ham en Besmittelse, som
tvinger kam til at skifte sin Braminsnor, og som han kun
igjen kan afvaske i den hellige Ganges. Af sin Arm dannede Brama dem, der skulle forsvare Menneskene, Ket ris
eller Krigerkasten; den indbefatter næsten alle Indiens
Konger og Hovdinger; de tor læse, men ikke fortolke den
hellige Skrift. Af sin Mave dannede han V ais i as eller
dem, der skulle ernære Menneskene : de Handlende, Haandværkerne og Apothekerne. Af sine Fodder: Su dras, den
tjenende Kaste, eller som de ogsaa kaldes de Eengangfodte, i Modsætning til Menus (de Gjenfodte): etFællesnavn for de tre ovre Kaster, som have Lov til at anlægge Snorer (Zenar). - Hver af disse fire Hovedkaster,
men især Vaisias, har igjen talrige Underafdelinger: hver
l(unst, hvert Hnandværk, jn man kan næsten sige hver men14•
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neskelig Forretning repræsenteres af sin egen Kaste, og at
blive udstiidt af den, (,,nt tabe sin Kaste", som det hedder)
er den sliirste Forbandelse, der kan rnmme Hinduen her og
hisset. Ikke alene virkelige Forbrydelser, navnlig Helligbriide, kan gjiire ham kaslelos, men ogsua Spedalskhed og lignende Sygdomme , Ægteskab navnlig frn
Fruentimmerets Side ind i en lav Kaste, Udforeisen af et
for hnm nedværdigende ArLeide true ham med denne frygtelelige Straf. Det samme Levebtod gaaer derfo1· i Arv fra Fader til Son, denne kan ikke blive Skrædder nnar hiin var
Skomager, Guldsmed nnar hiin var Væver, Barbeer nanr
hiin var Pottemager, Lastdrager nanr hiin var Vndskerrnnnd, Færgemand nnar hiin var Palakinbærer o. s. v., men
han er trællmnden til at hungre ihjel i sin egen Pro fes • ion
heller end at Inde sig forlokke til nt guue ind i en anden
Vei, der mnnske lmndc anbne hum Adgang til Lyltke og
Velstand.
Hvormeget ogsaa Europæerne maae lide under disse
Kastefordomme er let at begribe, og skjondt for endeel en
Folge af den engelske Luxus, er det dog fremfor nit dette
lfosle-Uvæsen *J, som tvinger dem til at holde et saa uhyre
Tjenerskab, nt over Halvdelen af Calcuttas indfodle Befolkning**) paa en eller anden Maade staner i Europæernes
·lf) Som BeYiis paa Kns!es!ol!heden vil jeg anfilre en llislol'ie, jeg i:cl \'
rnr Vidne til hos en r>nnsk i Culcuttn. 111111 gnv sin Tjener en ~ledicinOnske for at hente sig noget fra Apotheket. l)ennc nnsnne sig
imidlertid for god hertil og han gik forst derhen, cftcrnl hn,·c Jeieteu
J(u)i (Lastdrager), der hai· den tomme Flaske fornn hnm.
**) Ca I cut t a hnr efter Folketællingen 1837: 229,705 (ikke, som tidli gere fciloglig nngn\'es, ½lllillion) lndvanncre. Dernf ere;
137,651 Hinduer,
58,744 Muhnmednnel'C,
19,084 nf lave Kaster,
49 (!) indfodle Christue,
,J,746 Eurnsinns (:i: Folk af hvide Fædre og indfOdte ;\ltidre,
især brugte som Sk,·i\'erc) ,
3,181 Portugisere (l{johmænd, Skriverr, !fokke o. s, v.),
il,138 Englændere.
Desuden nogle nndre Enl'Oprecrc, Armeniere (mr.s t rnllm1·emle l(jllh-
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Tjeneste. Det undrede mig meget, da jeg i Calcutta fiirste
Gang borte en ung tydsk Kjobmand og hans Associe, der
forte Huusholdning sammen og levede som Ungkarle, fortælle, at de, efierat have indfort den strængeste Sparsommelighed, alligevel ikke havde kunnet foae Tjenerskabet reduceret til
færre end 32. Men naar man kjender noget til Forholdene,
bliver Tingen meget let forklarlig. Climaet forer det med
sig som en Nodvendighed, at selv den ikke egentlig Formuende holder Palankin saavelsom Heste og Vogn. Til den
forste man han have 4- 6 Bærere, der nat.urligviis ikke
paatage sig nogetsomhelst andet Arbeide; for at holde
Equipage maa han foruden Kudsk og Tjenere tillige have
nn Staldkarl til hver Hest. Men heller ikke dermed er dot
gjort, thi ligesom den, der sidder paa Bukken, ikke vil
strigle Hestene og lægge Seletoiet paa dem, saaledes vil
den, der giver dem Foer, ikke selv gaae ud og skjærc
Græsset af; delte udfordrer nltsaa igjen nye Folk. Og nu
Husets egentlige Tjenerskab! Formanden herfor er i de
storste Huse en Sirknr eller Bnbu, som har Kassen under
sine Hænder og faner Procenter af alle Indkjob; han m·
ofte mere formuende end Herren selv, og ikke sjelden er
denne hans Debitor. Hvor han mangler er det Cansamaren,
der har Overopsynet over Tjenerskabet og Kjokkenet. Kitmudgaren dækker Bordet, bringer Maden ind, varter op og
har Solv, Porcellain, Glas, Dækkeloi o. dsl. under sin Varetægt. Sirdaren er Formand for Pnlankinbærerne og tillige
et Slags J{ammertjener; han pudser Herrens Ti:ii og reder
hans Seng, visker Meublerne af, seer Lys og Lamper efter
o. s. v.; han pleier at have en Medhjælper til sit Arbeide.
Pionen ganer med Breve og Ærinder, staaer bag paa Vognen og er et Slags Politi i Privatmandens Tjeneste. Endvidere findes en Durwan eller Portner; en Bobbertschi eller
Kok og hans Medhjælper; en Musaltschi, der vasker Glas
og Tallerkener af, pudser Knive og rækker Maden ind til
mænd), Arabere (isærlfostehundlcre), Ohincscre (fortrins,;is Skomngere og Ti!mrere), Persere (Handlende, Skibsbyggere, Dokkeeiere)
o. s. v.
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l{itmuclgaren; en Biisli eller V.anclbærcr; en Dobi eller
Vaskermand; en Durzi eller Skrædder, der syer sammen
igjen, bvad Vaskermanden har slaaet i Stykker; en Hukaburdar, hvis hele Forretning bestaaer i at have Tilsyn med
Herrens Huka; endelig en Mæter*), der feier Gulvet og
gjor alt skident Arbeide i Huset. Pnn Landstedet bruges
desuden Havefolk o. s. v.; er der en Frue i Huset. da
gjo1· i\Iæterens Kone gjerne reent i hendes Soveværelse, og
en Portugiserinde er hendes Aja eller Kammerjomfru. Enhver Fremmed mna vist.nok forbnuses over et saa uhyre
Tros ·nf Tjenerskab.
Men iklrn mindre end Europæeren generes selve Hinduen af sine Kasleindrelninger og den dermed noie forenede Lære om Alt, hvad der er ureent; og nnur vi betragte ham i en eller anden bestemt Stilling i Livet - vi
kunne sanledes f. Ex. tænke os ham ved hans daglige Mnaltid - vil dette snart praktisk vise sig. Det maa være mig
tilladt her at fortælle en lille Historie, vi oplevede i Dampsldbet Ganges und<'r vort Ophold ved Nicobnroerne. Den
angaaer en syg Lascar, som Lægen havde befalet at blive nede

*) Mretcrcn c1· en Knsteliis (,,oulcnst"), det Europæerne kalde en Paria.
llnn er sna nreen, nt selv Enroprocren mna Yogte sig for al brriire
hum; jeg glcrnmrr f. Ex. ikkr, hYol'lcdcs jeg engang Yildc tælll'
nogle Pr.nge i Haandcn pan en l\lætcr, dn Herren i llusct hurtig rnohlc
til mig: ,,For Guds Skylcl gjor det ikke, thi alle mine Tjenere ,·illc
ellers Oye Dem som Pesten; læg !'engene hen pan Bordet og lod hnm
snn gane hen og tage dem der!" Pnrias er oprindelig en Fordrcielse
nf "Pahnris", NaYnet pna et for sin Drikfældighed be1-ygtet, lmlnildt
Iljergfolk fra Bhnugulporc, et Folk uden Skrifttegn, mlen Tidsreguing, og, med Undtngelsc nf nt de ansee sig for aboriginr.s, uden
historiske Traditioner. i\len nu bur "Parias" faaet en gnnslrn noden
og langt nlmindeligcrc Betydning; det bruges om de foragtede, lrn øtel6sc
Sknbningcr, der, udst6dte nf Samfundet, mane boe i fjerntliggende
llusc eller selv ndeufor Byerne, og hvis Lod det er nt henrette Forhryderne, nt snnile Liig og Andslr.r og skaffe dem bort, ug endelig nt
j!jlirc nit Slngs ureent Arbeidr. Der kan Ycl ikke gives noget slurrc
BeYiis for deres Elendighed, end nt deres stiirste anrligc l,eie ganer
op til 10 å 11 .Mk. dansk.
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i Skibet, men som Dagen ener, mat og elendig, som hun
folle sig, var krobet op paa Dækket igjen. Lægen bebreidede ham det, men hnn svarede grædefærdig: ,,Iganr fik
jeg hele Dagen lnlct at spise, og- skal jeg fremdeles lystre,
saa man jeg doe en langsom Ilungersdod; thi der er kun
een af Lascarerne her ombord, som er lavlrnstet nok til at
lllve og bringe mig Mad, og naar han har tillavet den, tor
jeg ikke spise den". l\Ied andre Ord, Hinduen er nodt til
at have en Kok, del' tilhorer samme Kaste som han selv.
}Jen helJer ikke det. Kar, hvori Maden er lavet, tor være
brugt af Nogen, der horer en anden Kaste til; hans Spisetid maa falde for Solens Opgang og ener dens Nedgang;
det Vand han drikker til Maden maa som i Catcutla være
Gangesvand; saagodt som al Kjodspise er navnlig den Hoikastcdc strængt forbudt*); de Folk, han spiser sammen med,
maae være hans Lige, og hans egen Kone maa derfor,
cfterat have vartet ham op ved Bordet og rakt ham Hukaen,
gane ud for selv at spise Levningerne med de mindre Born.
Spiisningen betragtes endelig som en Andagtshandling, hvori
han nodig lader sig forstyrre, men besmittes Maden ved
ureen Beroring eller paa anden Mande, da sulter han heller ihjel, end at han skulde tage denne Gift til sig. Sanledes hændle det en Dag i Yort ovennævnte Dampskib, al
et Svinehaar ulykkeligviis faldt ned i Riisfadet, som endeel
Lnscarer allerede vare samlede omkring; de havde endnu
ikke begyndt at spise, o_g havde drrfor vistnok den onske~
ligste Appetit, men deres Beslutning var strax tagen, de
kastede hele Riisrationen overbord og foretrak at sulte
den Dag.
Hvad Fruentimmernes Stilling i Indien angaaer, da er
den hoist beklagelig. Elleve, tolv Aar gammel gifter hun

•) Muhamedanerne holde sig naturligviis denne Forskrift langt mindre efterrettelig; alligovcl ,•nre l10 rt fllr vor Ankomst til Ostindien i
en Landsby nær Calcutta, hvor Hinduerne havde den pl1ysisko O,·crvmgt, disse blcvne saa forbittrcde, fordi en l\lussclmand i Byen spiste
Oxckjlld, at de stegte ham levende til Straf.
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sig med en Mand, som seer hende for forste Gang, idet
hun paa Bryllupsdagen liJfier Brudesloret tilside, og som
væmmes for hende, saasnart hun træder ind i en noget
modnere Alder. Indesluttet i Haremet*) foaer intet !\landfolk mere Lov til at sce hende, uden han skulde være af en
saa lav og foragtelig Kaste, at Ægtemanden ikke bryder sig
derom; og bliver hun Enke, kan hun ikke gifte sig igjen **)'}
ja i forrige Tider maatte hun endog folge den l\fand paa
Baalet, som i levende Live hverken havde elsket eller agteL
hende, en Skik, som dog lidt efter lidt har maattet vige
for Englændernes Bestræbelser.
Jeg har omtalt, at Konen ikke engang holdes for god
nok til at spise med Manden, og endnu mere forbausende
er. den Skildring, Warren giver af omvankende Hindufamilier, som han modte pan sine Reiser. Skjondt fat.lige, usle,
udhungrede Folk, gik Ægtemanden altid taus og stolt foran,
uden nogensinde at bære paa andet end sin Reisestok;
lfon en fulgte nogle Skridt bngefier, og var ofte nærved at
segne under sin Byrde. Vandrede hele Selskaber sammen, da
fulgtes alle Mændene ad, og Konerne gik samlede i en ærbodig Afstand bagefter.
Og dog er Fruentimmerets Fornedrelse kun en af de
mange store Skyggesider, der klæbe ved Braminismen, kun
en af de mange sorgelige Afveie, hvorpaa Hinduen ledes
af denne Læres morke og fanatiske Overtro.
Det er den
samme, som i Troen til Gangesilodens vidunderlige l{rafl,
lader ham gjore den lange Pilgrimsfart til Gangolri, for at
fylde nogle Flasker af denne Flods hellige Vand, for at stige

") l' o I y gy ni e er nemlig udbredt ornr næsten hele Indien, sl1jilndt iklrn
uden Undtagelse; hos de fra llimnlnynbjergene til l\lnlabarkysten ned,•andrede Stammer herslier Po I y and ri e, saaledcs at navnlig Fruentimmeret ved at gifte sig betrngtcs som gift med alle l\lnndens Brildre tillige.
~") Besmittelsen, der klæber ved en Enke, er i Hinduens Oine sna stor,
at Englænderne forgjævcs i ' alcutta haYdc udbudt en Præmie af
10,000 Rupier for den filrste Hindu, som Yilde Inge en Enke til Ægte.
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ned i <len og ncd!Jcdc Spaadomsgaven over sig , -eller
for uf Dyndet at ælte nogle Kugler sammen, der skulle
tjene som Sonolfre for hans hensovede Forfædre. Det
er denne Overtro, som ved den aarlige Messe i Hurdwar *) lader Tusender trænges om at fylde den store
Flodtrappe, for i det Oieblik Braminen studer i sin Muslingskal Alle paa eengang at dukke under i <len hellige
Strom og maaskee frivillig soge Doden i den. Det er den,
som lader Hinduen olfre Aar af sit Liv til med sit udstrakte
Legeme at maale Veien fra det fjerne Hjem til Jaggernauthtemplet, og som, naar han har naaet l\faalet for sin lange
Vandring, lader ham kaste sig hen for at knuses under
Hjulene af den store Pagodevogn. Det er den, som lader
Faderen bringe sin spæde Datter til Templet som Bajadere
og Skjoge for Templets Braminer. Det er den, som lader
Mængden med hellig Ærbodighed see op til de ligesaa
ynkværdige som modbydelige Joghis og Fakirer (Tiggermunke), elendige, nogne, med Gangesdynd, Komog og
Aske paa det Frygteligste lilsmurte Mennesker, hvis Hovedfode er Frugter og Rodd er, Iivis Bolig n den tætteste Urskov eller en forfalden Ruin paa den alfare Landevei , og
hvis Gudsfrygt beslaaer i at pnalægge sig de frygteligste
Piinsler, i at knytte Hannden indtil Neglene groe ind i den,
i at lukke Oinene indtil ingen menneskelig Lægedom kan
aabne Oielaagene igjen, i at holde Armen saa længe i een
best~mt Stilling, til den vissen og stiv ikke kan bringes
ud af den mere, i at ligge hele Aar paa stumpe Jernpigge
eller begrave sig levende indtil Brystet og kun nyde, hvad
Andres Barmhjertighed rækker dem i deres frygtelige Stilling. Det er den, som lige indtil den sidste Tid bar ladet
Enken fast og rolig gaae Baalets Dod imode. Det er den

*) Arabere, Ceilonesere, Persere, Tartarer, Seikker og Folk fra alle In-

diens Provindser samles paa dette uhyre Marked, decls som Gji!glerc , Slangetæmmere, Taskenspillere o. ø. v., deels for at falb yde
deres forskjellignrtede Varer : Heste, Kameler, Elephantcr, Hornqvæg,
Sbawler og Ti!ier fra Kaschimir og Thibet; Glimmer og Ædelstene,
1mgelske Ti!ier og franske Parfumerier.
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som gJol', aL Hinduen ikke maa doe i Ro, men al hun ar
sine Nærmeste bringes ned til Flodbredden inden han lukker sine Oine, at de standse hans sidste tunge Aandedræt
og qvæle hans mageskrig ved at §toppe Næse og Mund til
paa ham med Dynd, for derpaa at lade det halvdode Legeme bortsl,ylles med indtrædende Hoivande. Det er den
som forklarer Hinduerindens Grusomhed imod sit syge, nyfodte Barn, - delle Barn, som hun hænger ved med sin
hele Moderkjærlighed, - -naar hun, i den Tro at det staaer
under en ond Aands Indflydelse, lægger det i en Kuni,
hænger den op i et Træ, og forst tager Barnet ned pan 3die
Dag, uaar ikke Hunger, Rovfogle og Myrer have dræbt
det forinden. Det er den som gjor Raiputens Huus til en
Sorgens Bolig, naar der fodes ham en Pige, og som bringer Faderen til at række sin 12aarige Datter Giftbægeret,
for ikke at opleve den Skjændsel at hun skulde gines under sin Stand*). Det er endelig den, som har avlet af sit
Skjod de berygtede "Thugs" , en af de frygteligste Aflodninger af menneskelig Vildfarelse. Disse "Thugs" eller
,,Phansigars" (af "phansa" strangulere) udgjore . efter Warren et over Indien vidtforgrenet hemmeligt Sels kab, som i
Alder naaer op til de ældste Tider, skjondt det indtil for
40 Aar siden var ukjendt selv · af de indiske Regjeringer,
og det forst siden 1830, da en af dens Hovdinger ved aL
blive Angiver reddede sig fra Slrnfotlct, er blevet Gjenstand
for det briltiske Gouvcrnements Forfolgelse. Selskabet er
en Dyrlrnlse af Guddommen Bowani, der afskyer l\rcnncskeslægten og arbeidcr paa dens Udryddelse ; Thug'cn dræber
Enhver uden Forskjel: Fruent.immer, Oldinger og Born;
Byttet 01· en Biting, Menneskejagten, der spænder alle Sjælens Evner og Lid~nskaber, hans storste Glæde, og skulde
hans Haandtering endogsaa fore ham paa Skafottet, da doer

") At fane hende 1mssendc gift er saa meget vanskeligere, du ingen
\}vinde i Rajasthan man rogtc en Mand ni' sin egen Stamme. Til BeYiis pan, i h,·i111en Udstrækning de o\'ennreYnlo !\lord begeaea, kan
det tjene, et der i 1818 i Cutseh paa 12000 l\lennrsker kun \'ar 3ll
QYinder.
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han i den Overl.Jeviisning at falde som l\fartyr for den gode
Sag. Alle Thugs kjende hinanden paR visse Frimurertegn,
deres Drubsmaude er Strangulation ved Hjælp af et Lommetorklæde med en Steen i den ene Ende, som de ka.s te efter
deres Offer i flere Skridts Afstand. En Hiivding for denne
Sect angav for Retten, at have for sin Person dræbt 7i 9
1\fennesker og beklagede kun, at man ved at holde bom
10 Aar indespærret i et Fængsel, havde hindret ham i at
gjore Tusendet fuldtalligt I Slorstedclen af Skatteindkræverne
og CommunalauU1oriteterne i Landsbyerne have i Aarhundreder slaaet i Ledetog med disse Thugs, fort Reisende i
deres Snarer, givet Phansigarerne mangen Underretning,
beskyttet dem og deelt Bytte med dem; ogsaa Tiggermunkene ere for en .stor Deel Spridr.re· i deres Tjeneste. Lord
Bentinck nedsatte en Undersogelsescomitee af 18 Officerer
over dem, den anslog Antallet af regulært organiserede
Mordere til over 50,000 ! I det lave Bengalen ere de meget hyppige, især · blandt Færgemændene .
Der er vel i1tgen Frrmmed, som ikke længes eller at
see den l\foade og de Ceremonier, hvorunder Dramalilbe_deren dyrker sin Gud. I denne Hensigt at trænge ind i en
Pagode, vilde imidlertid ikke blot være et frugteslost Fors og, men en halslos Gjerning, og man maa derfor uoies
med at være Vidne til den Gudstjeneste, der foregaaer under aaben Himmel. Det var saoledes, at vi oftere saae det
hellige Figcntræes skyggefulde Krone danne den 'l'empelhvælving, hvorunder Braminen tilbad sin Gud, medens Pagoden, om jeg tor kalde den saa, der laae ved Siden af,
ikke var storre end et Hundehuus. l\fen endnu langt hyppigere, ja hver Dag, kunde vi fra Skibet af see Hinduerne
holde deres Andagtsiive·lser ved den skraas overfor liggende store Landingstrappe Babu Ghaut og langs Flodbredden ved Siden · af den. Og det var ikke alene imod Solens Nedgang, hvor de i hundredeviis stode næsten til Halsen i Vandet, medens deres forunderlige Bevægelser og de
uforslaaclige Bonncr de fremmumlede mellem Tænderne,
ledsagedes af den os noksom bekjemlle skingrende _Hindumusik. Men ogsaa allerede om Morgenen, naar vi gik i

\

220
Lund: saddc de pna Hug i store J{lynger paa Flodbredden, andægtig samlede om en Bramin, indgnede Legemet
med Olie og bemalede Pande, Oren o. s. v. med de forskj clligt farvede Mærker, lodrette eller Tværstreger, en
rund Plet eller lignende, som Enhver bærer paa sin l\laade,
11lt efter den I{aste hnn horer til, og som udfores med en
saadan Accuratesse, at han ofte· sidder halve Timer for
Spcilet og retter paa sin Tegning, for den tilfredsstiller ham
ganslrn. I deres Midte sad en Bramin, og paa det foran
ham udbredte Teppe laae hans forskjellige Apparater: Offrene, saasom Lotussen, Riis, Bananer o. s. v., Messingkar
fyldte med Gangesvand, l\Jetal-Talerlrnner og Skeer, en
mokke, hvis Greb forestillede et neppc kjendeligt Gudebillede, et lille Speil, en Sandeltræes Æske med F11rver i
osv. Efterat have gjort Trgn og underlige Kunster over
alle disse Ting, cflerat have Lillavet de forskjellige Retter
til Guden, og af en Klump Gangesdynd at have formet et
eller andet kluntet Gudebillede, gik Braminen ned til Floden
med Klokken og Offrene i Haanden, ringede forst stærkt
ligesom for at paakalde Guddommen, holdt som det syntes
en inderlig Bon til den, og skyllede Offrene ud i Floden,
hvormed denne Gudstjeneste da endtes. - Idet vor Vei
derpaa forte os gjennem Byen, sone vi overalt Hinduerne
sidde paa Randene af de store Vandbasins, overosende sig
med Vand, vaskende deres Fodder eller skyllende deres
Mund, og kom vi ind i en eller anden Bazar, da saae vi
dem med hellig Ærbodigh.ed offt·e Riis, Penge og andre
Gaver til rodtldædte Braminer - jeg troer Emissaircr af
Religionsreformatorcn Govind Sings Sect - eller til hine
·modbydelige, askegraae, nogne og udhungrede Skikkelser,
hvilke vi ullerede ovenfor have lært at kjende som l\lartyror og Tiggermunke. Ogsan en af de store religiose Fester
faldt i den Tid vi opholdt os v~d Calcutta. De i Ostindien
bosiddende Englændere ere imidlcrt.id for ligegyldige for
Hinduernes Religion, saavelsom Sæder og Skikke, til at vi
hos dem kunde fane nogen fyldestgjorl'nde Oplysning om
Betydnii:igen af det Afgudsbillede - en Gud med 4 Arme,
siddende paa en Love, denne igjen paa en Elephant - som
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i hundredeviis bares gjennem Gaderne ned til Kaien og
derpaa kasledes i Floden, - eller af de utallige brændende
Lys, der om Natten i smaa Leerskanle flode hen ad Vandet, som ligesaa mange Onsker og FQrhaabninger, der opretholdtes eller slukkedes i den rivende Strom. Men ogsaa
et uhyggeligt, ja et yderst modbydeligt Syn maa jeg her
omtale, som man daglig er Vidne til paa den hellige Flod,
og det er de mange dode Legemer, som flyde forbi, eller
som hænge fast ved Falderebstrapper, Fortoiningskjæder,
Dampskibshjul o. s. v., saa at man maa sælte af paa dem
for nt faae dem til at drive videre med Strommen. Ikke
sjelden seer man Aadselgribbene hakke deres Oine ud, hale
Tarmene alenlangt i Veiret, eller slide i Tungen saa at den
Dode ligesom endnu tilnikkrr En sit sidste Fan·el, idet han
flyder forbi Skibet; men endnu gyseligere end Alt dette er
den Tanke, at der stundom i et af disse Legemer endnu
kan ulme en svag Gnist af Liv, og at den Ulykkelige ikke
engang kan onske at reddes fra sit rædsomme Endeligt,
eft.erat han, selv om han ved en medlidende Europæers
Hjelp blev kaldt tillive igjen, er erklæret af sine Troesbrodre for aandelig dod, og dermed for evig stodt ud af
sin Kaste.
Der paatrænger sig En uvilkaarligt det Sporgsmanl :
,,Hvorledes forholder det briU.iske Gouvernement sig ligeoverfor den braminske Lære?" og medens man da maa
indriimme, at det pan en baade kraftig og mandeholdende
Maade har modarbeidet og tildeels udryddet saadanne Grusomheder, som de foromtalte "Suttis" (Enkernes Olferdiid
paa Baalet), lUenneskeolfrcne, Thugscorporutionens Ugjerninger o. s. v. - ja medens det endog, uagtet en Bestelilmelse i Chartet udtrykkeligt forbyder det paa nogensomhelst Mande at forurolige de Indfodtes frie Religionsdyrkelse, har udstedt en Lov, ifolge hvilken Hinduere, der
gaae over til Christendommen, ikke maae have deres Arv
forbrudt - saa er den briltiske Regjerings Stilling ligeoverfor Braminismen alligevel i andre Hensender temmelig
tvetydig. Da Englænderne fra forst af fæstede Fod i Indien, oplraadte de som dens erklærede Forsvarere imorl
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l\luhameds Lære, og skjondt Tingene siden den Tid betydeligt have forandret Udseende, er deres Iver for Christendommens Udbredelse dog ikke sti.irre, end at de samme
Skibe, der bringe protestantiske Missionairer ud til Indien,
have Tusender af hinduiske Afgudsbilleder stuvede i deres
Lastrum; Generalgouvemeuren, Lord Ellenborough, lod med
uhyre Bekostninger de umaadelige Porte af en beroml
gammel Pagode slæbe fra Afghanistan til Calcutta, blot for
at smigre Bra mas Dyrkere; Lord Awkland olfrede Gaver
til et Afgudsalter; og Fort Williams Kanoner istemme med
en tordnende Salut den aarlige Fest til Ære for Kali, Grusomhedens og Vellyslens ~udinde.
Den engelske Hoikirke ·egner sig ikke til at gjore talrige Proselyler blandt et Folk, fuldt af Lidenskaber og begavet med en glodende Phantasie. Deres Gudshuus bærer
Præg af en Tomhed og Simplicitet, der ikke er imposant, men
derimod smaglos; intet Crucifix, intetAllerbillede, ingen Kalk,
Intet som kunde danne et Hvilepunkt for Oiet og gjennem
Sandserne oplofte Sjælen til Andagt. Deres Gudstjeneste
bestaaer for storste Delen i en trællende Gjentagelse af en
l\1ængde Steder (Dagens Text og Collect, det apostoliske
Symbolum, de ti Bud, gjentagne Fade1·vor, Steder af
Davids Psalmer o. s. v,) som læses op af den authoriserede
Bt",nnebog i en slæbende og snovlende Tone, snart af Præsten alene, snart af den bag et Bord under Prædikestolen
slaaende Degn, snart i Forening med den samlede l\'Ienighed. Psalmerne synges smukt, men l\fenigheden tager ikke
Dee! deri; Prædikenen endelig, til hvis Roes man kun kan
sige, at den er kort, tor ikke andet end læses op af Papiret. Hiiikirkens Lære kan heller ikke have noget Tillokkende for Hinduen, den er stræng og intolerant i sine Forskrifter, uden at oande Varme eller Begeislring.
Alligevel er der foruden den engelske Kirkes isnende
Kulde og Hinduens religiose Fanatisme en anden Grund,
der ligesaa væsentlig bidrager til at ikke flere Indfodte (af
Calcuttas 220,000 Indvaanere kun 49) gaae over til den
protestantiske Tro. Naar man lægget· !\lærke til, hvor langt
heldigere de catholskc l\lissionaircr have været i deres Om-
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vendelsesforsiig, vil denne Aarsag snart springe i Oinene.
De engelske Geisllige have store, tildeels endog colossale Indtægter; de ere gifte, de holde Eqvipage, Ridehrst,
talrige Domestiker, de boe i Paladser og leve som store
Herrer, de holde sig fjernt fra de Indfiidte og see med
umiskjendellg Ringeagt ned paa Euhver, der blot har det
svageste Spor af en miirk Hudfarve. De kunne saaledes
ikke indgyde Hinduen stor Tillid til den Tro, de forkynde
som en Kjærlighedens og Ydmyghedens Lære, og naar det
rngang lykkes En af dem at omvende en Hindu til Christendommen, da er dot gjerne en Paria, som ikke modte
uden Krænkelsc-r og Foragt blandt sine egne Troesbrodrc,
og som i en moden Alder igjen vender tilbage til sine Fædres
Tro*). Hvor forskjcllige fra disse protestantiske l\1issionairer er ikke den romerske Propagandas Udsendinge, der
fornegtc sig hver Livets Beqvemmelighed og som Aposller
vandre barfodede gjenr1em Landet. Fontanier fortæller saaledes, at den katholske Biskop i Bombay, Don Pedro d'Alcantara, en l\land, som havde virket 50 Aar i sit byrdefulde Kald, fik en Forespiirgsel fra det brittiske Gouvernement, hvormeget han onskede til sit Underhold. Han var
l\lissionens ov~rste Geisllige og en i\land, udsprungen fra
en af Italiens fornemste Slægter; han svarede imidlertid, at
han taknemmelig vilde paaskjiinne, naar man gav ham 30
Rupier maanedlig; og da Gouvernemenlet troede, at hans
beskedne Fordring (ikke synderlig mere enll Halvdelen af

") En uhyre Opsigt gjorde det derfor i Colcuttn, da en Bramin, Kristna
Banicl'ju omvendtcs til Christendommen. Hun har gjennemgaaet sin
Dannelse i Dishops college, Gou,·crnementct siil'ger for hons Udkomme
og er ifærd med at opbygge en Kirke, som skal bære hans Nnrn.
Hau var som alle hnnø l,ondsmrend fro den tidlige Barndom ar forlovet med en Hinduerinde, men da han blev Christen, erklærede hrudes Forældre Forbindcl~cn for oplusl. ]Jun \"ilde imidlertid ikke ta:re
sit Lilftc tilbage, og Gouverncmcntct hor virkelig sat deres Giftermnal igjennem. Hun lrnmmcr nu i de filrstc engelske Huse, hun c1·
europæisk klædt, lille, megel sort og ikke smuk, men comporterel'
siic o,•e1·moade ml, Han er en ung, hiii, slnnk l\lnnd med et ædelt
Hond; hnn hor bihr.holilt sin hinduiske Drngt.
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en l\lidshipman's Gage), beroede paa en Vildfarelse, erklærede han dem engang endnu, at det vilde være ham
fuldkommen tilstrækkeligt til hans tarvelige Celleliv. Men
medens den engelske Doctor Wilson, en iovrigt hekjendt
Lærd, gjorde to Proselyter, havde Don Pedro's Coadjutor
Fra Luigi alene omvendt COOO; de Jndfodte standsede ham
overalt paa Gaden, sogte Raad og 'frost hos ham i hans
Hjem og sendte Dud efter h , om Natten, for at han ·
skulde give deres doende Slægtninge Alterets Sakramente.
Idet jeg nævner, hvad der skeer for Christendommens
Fremme, lrnn jeg iklrn lade uomtalt, hvad de gifte engelske
Damer i Calcutta virke som Bestyrerinder og Protectricer
for Asyler og Almueskoler. Qvindens 1rnturligste Virkekreds er hende i delle Land for en stor Dcel afskaaret,
lluuslighed kan ikke trives i delte Clima, "al gane i Huset"
vilde i Indien være en Uting, Bornene mane, for ikke legemligt og aandeligt at gaae tilgrunde, allerede i en tidlig Alder
sendes til Europa, og naa1· ikke, som forresten ofte skeer,
Moderen folger med dem til denne fjerne Ve1·densdeel, da
staaer kun et tomt glædelost Liv tilbage for hende, og hun
vil ved den hos Englænderinderne fremherskende Religiositet
dobbelt henvises til den ovennævnte smuklrn Virksomhed. Et af
de bel,jendteste blandt Pigeasylerne er den store "<:en tra Is c h o o I", en alene ved privat Gavmildhed bestaaende Anstalt
for Dorn fra 2 til 7 Aar. En anden formelig Pensionsanstalt er det"' for omtrent 50 forældreluse christne Piger
indrettede "European female orphan asyle". Den
har en maanedlig Udgift af omtrent 1000 Rupier, hvoraf
de 800 ere private Indslmd, medens de 200 R. gives af
Gouvernementet, imod at dette belægger et vist Antal Pladser med Soldaterhorn, for hvem Anstalten oprindelig er
stiftet. Deu giver Pigerne en fuldstændig Opdragelse, navnlig i Hunsholdning og qvindelige Arbeider, den holder dem
til Gudsfrygt og oplærer dem i den engelske Kirke. Saa
længe de ere i Asylet ere de indelukkede som Nonner
i et moster, og de mane i Reglen kun eengang maanedlig tage mod Bestig. Mrs. Deall.ry, Erkediakonens Frue,
havde, da vi varn i Calcutta, Overbestyrelsen af dette Asyl.
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En li gnende Stiftelse er "La Mart in i er e" ( opkaldt efter
Test~ t oren General l\Jarlin), som har to strængt afsondrede
Afde1,.inger : en for Drenge og en for Piger. Den har et
dobl> e lt Oiemed; deels giver den imod en bestemt maanedlig 13 .etaling en hoiere Underviisning til Drenge, som ere
fodtø under gunstigere Livsforhold, ligesom den ogsaa, om
onsk: e s, tillige op lager dem i Opdragelsesanstalten; deels,
• og de t er dens Hovedoiemed, giver den et vist Antal trænende christne Born - som ikke hore til den allerlaveste
ilasse af Folket, men forreslen af begge l(jon og af alle
cliri st ne Secter - fri Underviisning, Kost, Logi o. s. v. Den
iver Drengene, som optages i en Alder mellem 4 og 10
ler og ikke kunne blive i Stiftelsen længere end til deres
fyldte 18de Aer, de Forkundskaber , der ere dem tjenlige,
·a c)e fortrinsviis Begavede danner den endog til engang
Jat kuone indtage en hoiere Slilling i Samfundet. Pigerne, som,
naar de ikke blive gille eller foae en Condition, kunne
blive hel~ deres Liv igjennem i Anstalten, giver den ligeledes en for deres Kald passende Opdragelse og Underviisning. - Endelig maa jeg blandt de mange Almueskoler
endnll nævne den af Dissentcrne eller den frie Kirke stiftede "United scotch chl!rch school", en Skole for
1.05 0 alterede noget ældre Drenge, -af hvilke kun 12 vare
Christne, medens Underviisningen, skjondt Religion var udelukket som et eget Lærefng, dog havde det skjulte Oiemed
at indplante dem Christendommen, for engang i Tiden ut
danne rlem til Missionairer.
Calcutta har ogsna to, og del i en storartet Stiil anlagte H ii is 1{ o 1er for Indfodte: "Hindoo-college", for Hinduerne, og "Mndrussa" for 1\fuselmændene. Mr. Torrens,
en Mand, der er bekjendt som Orientalist og Secretair for
Asiatic society" *), var saa god at fore os ind i dem begge.

--"

*) i\9intic øocicty, Calcutta's "Vidensknbernes Selskab", holder yidenskabelige !\!lider cengang om lllnnneden. Dets Bygning indeslutte,· et
stort Bibiblothek, en zoologisk og osteologlsk ligesom ogsan en l\li11rral- og l<'ossiliesamling, en !\længde indiske, naYnlig buddhaistiske
skulpturfragmenter, reldgnmle Stene med Inscriptioner , endelig en
Bill•• Jordom,eili11g-. h
-15

•
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:f)en forste Plan til Hindoo-college lagdes 1815
af I ) ~ vid Hare, og Forslaget optoges snart efter af Sir
Edwø.rd Hyde East, forste Dommer i Calculla's Hiiiesle-Ret.
Skole J1 aabnedes 18 t 7, og et "sanscrit-college" forbandtes
senere dermed. Den nuværende Bygning blev færdig -1 827;
den er i hoi Grad imposant., en herlig· slor Trappe og PorLicus
danne mod Nord Hovedindgangen, og Soilerne saavcl b er som paa Siderne af den store fiirlrnnte<le Gaard erc
oprc,rte i jonisk Sliil. Den engelske Skole, der har s in
særsI-dile Dee! af Bygningen, ligesom den i det Hele er
skarpt adskilt fra Sanskrit-Skolen, har en ældre og en
-yngi•ø Afdeling (senior and junior departrnent), der igjcn
hver dele sig i 6-7 masser. Skolen har endeel Gratister og
Stipendiarier, for de Ovrige er Betalingen 5 -8 Rupier maanedlig- Disciplenes Antal, der i 1834 beliib sig til 346,
til tog Aar for Aar, saa at det 1841 var steget til 550, og
skjondt lrnrt derpaa en Begivenhed, jeg strax nærmere skal
omtale, formindskede Tilgangen i en meget betydelig
Grad, talte Skolen, da vi besiigte den, igjen 650 Elever.
l{un n1eget faa af Lærerne - deriblandt Forstanderen J\Ir.
I{err - ere Enghcndcre, de fleste derimod lndfodte. I
llcligion undervises aldeles ikke, da enhver BeslræLelse
paa at omstyrte ell.rr angribe den brmninske Lære er strængt
forbudt. Virk.eligen eller lilsyneladendc Brud hcrpaa have
allerede gjcntagne Gange givet Anledning til alvorlige Rivninger. I i830 bcsltyldtcs saaledes en af Lærerne, Derozi(?,
for at bibringe Disciplene atheisliske Grundsætninger og
lattcrligjiire den hinduiske Religion for dem; Skolebestyrelsen ansaae Beskyldningen for falsk og ugmndet, men var
nodt til at give efter for den ahnindelige l\lening, og rnaalle
afskedige ham. I 1831 ansatte Bestyrelsen en protestnnlisk præst som "professor of law and moral philosophy",

-

stol' Dlas~e indiske og Sydhn n -Vnnben, musikalske Instrumenter og
"curiosilies·•. Plan og Orden er just ikke det, der udmærkl'r
delle righoldige 1\lusænm; mellem et riidmnlct Nicobnrcrnnium og en
ud, toppel Ornngut nng øaac jeg snalcdr.s Jiggl' cl Hna1· nf Sesosh·is's

110 drc
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men de indftidte Bestyrere vilde ikke give deres Samtykke
hertil. Bestemmelsen maaUe derfor forrmdres, og istedentor
ansattes en Advocat som Lærer :,On law and politieal economy". I 1842 eller 43 sogle en Forening· af engelske og
amerikanske l\'.lissionairer underfunc!_igen at indsmugle den
christne Religion i Hindoo-college ved at opbygge et l{apel i dets Nærhed, men Grundstenen var neppe lagt, for
J af Disciplene toges ud af Skolen af deres Forældre, og
Gouvernementet maatte, for at denne ikke skulde gane aldeles Ulgrunde, forbyde Opbyggelsen nf Kapellet. - Af
Sprog læres Engelsk og Bengalsk *J, de ovrige Underviisningsfag ere omtrent de samme, som i Skolerne hjemme
hos os. Efterat have overværet Underviisningen i Oldtidens
græske Historie, i Geographi og Plangeometri, hort vi
ældste masse exarnineres i "natura! philosophy", hvori Mr.
Kerr selv underviste efter en af ham forfattet Bearbeidelse
af Baco af Verulam's "Novum organull!"• Vi opgave selv
Sporgsmaalene, for at overbevise os om, at vi ikke duperedes nf Læreren, og jeg man lilstaae, at vi gjennem alle
· masser havde Leilighed til at beundre de unge Hinduers
hurtige og bestemte Svar. Deres Definitioner vare saa
klare, deres Exempler saa trælfonde og deres Ord saa velvalgte, at de vilde have gjort de fleste jevnnldrende Drenge
i vore Skoler i hoi Grad til Skamme; de læste ogsaa, selv
i de laveste Klasser, sna correcl og betonede det læste saa
somkt, at jeg blev i hoieste Grad forundret derover. I det
Hele syntes navnlig de Yngre iblandt dem i Opvakthed,
Lærenemhed og selv i Flid og Kundskaber at staae hoit over
vore Skoledrenge, som niaaskee med R,ingeagt vilde see
ned paa dem; men naar engang i en senere Alder selv
den daarligt Begavede blandt disse er bleven til en maaskee
dygtig og aglet Embedsmand i Staten, da ere hine faldne
som ulykkelige Offre for deres tidlige Giftem1aal, (Læreren
visle os Drenge paa 13 Aar, som allerede vare Fædre)

.

ø) Hovedsprogene i Calculla l'l'e Bengalsk og llinclostnnsk; det sidste
er det Sprog, Englænderne tale mccl deres Tjenerskab, Bengalsk er
drt almindeligste, og især Almue-Sproget.
15*
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Fleerkoneriet, Kastevæsenet og andre af deres Religions
fordærvelige Institutioner. De hnve fuldktJmmen mistet den
tidligere skarpe Hukommels(', deres opynlde livlige Aand
er hleven slov, og den Alvor, der forbausede hos det endnu
ikke udvildede Barn (man vil f. Ex. næsten aldrig sec hinduiske Born lege) er hos Manden gaaet over lil Ladhed og
Indolens. Jeg Yil endnu exempelviis anfure cl Par af de
Svar, vi fik paa vor Examinalion, og kan saaledcs nævne
en 7- 8 Aars Pog, som paa det Sporgsmaal: ,,Hvad er en
Nation?" slrax svarede: ,,Et Folk forsl,jelligt fra andre."
Det gjorde mig ondt i Fortsættelse heraf at hore Mr. 'forrens spiirge den samme Dreng: ,,Hvad hedder Nationen i
dette Land?" hvorpan han mnnltc svare "Englænrlerne". Jeg
saa ~ deraf, hvorledes selv de Bedre hlnndt disse plllnmæssig sog·e at qvæle Nationalilelsfolelsen hos de Indfqdte , og
det Samme blev mig klart ved at see den engelske Historie optaget i Untlerviisningm som deres Fædrnlandshistoric.
I Sanskritskolen spurgte En af os en Discipel: ,,Hvad er
Livets Maal ?" hon fik til Svar: ,,,,At gaae frem i Gudsfrygt
og Kundskaber."" - ,,Er det af Frygt for Gud, at du lever
<'l retskaffent Liv?" - ,,,,Jeg lever et dydigt Levnet, fordi
Intet, saalcdcs som Dyden, forer mig til J{undsll:ab om ham.""
Fra Hin<loo-collcge gik vi til den ligeoverfor liggende Pålshala (for omtrent 170 Drenge), hYor Underviisningen udelukkende skete paa Bengalsk; derfra til den pan den nnden
Side af Gaden liggende hinduiske Fattigskole: ,,S c h o o 1s o c i et y's branch school", af hvis 500 S111a11drenge de
100 betale i Ru pie mnanedlig, medens de 400 gaae frit.
Underviisningen her skeer i del engelske Sprog, og fra
denne Anstalt forsynes det egentlige Hindoo-college med
sine Gratister. En Ting, jeg endnu maa omtale ved Hindoo-college, er den sjelden gode Tone, som ; udgnnet fra
Lærerne, har gjennemlrængt Skolen, · saa at den fultllrnmmenste Lighed er gjort gjeldende mellem Alle, lige fra den
rige Babu's lil den simpleste l{uli's Son. Naturlig·viis har
dette noget ganske Andet at betyde, end naar i Europa
l\linisterens og Skrædderens Son sidde som Venner og Knm11w 1·al<'r pun Skolebænken sammen, thi disses Forsl,jel lrnn Ti-
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den udslette, og Talent og l{undslrnhcr kan hæve dem til
samme Trin i Staten, men mellem hine slaaer Kastevæsenets
gabende Kloft, som ingen menneskelig !\Jagt formaaer at udfylde.
Et endnu friskere og eiendQmmeligere Præg ved Hin<loo-college bærer l\la d r ns s a, l\Iuselmændenes Hoiskole;
man kunde troe at træde ind i en af Arabernes Hoiskoler
fra Middelalderen. Muhamedansk Lovgivning og Lovfortolkning, Rhetorik, Logik, l\fathemat.ik og Astronomi, Gra11111111tik, Litteratur, Persisk og Aråbisk ere llnderviisningsgjenstandene i dens o ri en t a Is k e Afdeling. Disciplene,
for en stor Dee! voxne Mennesker, gruppere sig andagtsfuldt om Mesteren, der sidder paa Malten i <leres Midte og
tyder de Vises Skrifter*J for dem. Lærerne ere alle l\1usclmænd med Liv og Sjæl, og om Ingen gjelder delte vel
mere, end om l\Jadrussn'ens Forstander, den gamle l\Johomud \Vujeeb, der ,udmærker sig fremfor dem Alle ved sin
Lærdom saavelsom ved sin Aandfuldhed, Elskværdighed og
Anstand. Med en glodende Begeistring for deres Fædreland forliinde iovrigt l\tuharnedanernc et Had ikke alene til
det engelske Folk, - men til dets Sprog og Poesie , hvilken
de afskye som kold og smaglos, og eftcrhaanden som vi
hesogte de forskjellige engelske**) Klasser i Inslitutet.,
saae vi Shakespeares Tragedier, Miltons "tabte Paradis" og
Gray's JJigle mode samme Lunkenhed og Antipathi. l\Iadrussa'en ligger i "Kollingah", M11sclmæn1!enrs Hovedqvarleer; Grundstenen til dens _nuværende Bygning, der er opfort i samme Stiil som Hindoo-collcge, er lagt i824. Forresten er Institutionen allerede stiftet af Warren Hastings
i 780, og dens forste Oiemed var al fremme Studiet i Arabisk og i den muhamedanske Lov, for at kunne afgive
duelige juridiske Embedsmænd; en Plan, der dog sel}ere
igjen forkastedes som unyttig. Institulet trivedes ikke, ind") Af de i Mndrus~a•ens oricntnlske Afdeling brugte Bilger vil jeg næme:
Euclid, Nuf-hutool, Geemun, Tareekh- Tymorel', Mugnmate-Hureeree,
l)ewnnce, !\Jootnubee og den arabiske Ovcrsrellr)se nf Oordoo.
"") I den engelske Afdeling læres Grnmmutik, Geogruphi, Historie,
Astronomi, Muthcmat1k, nlmindcllg J.iterntur og nnnturnl philosophy."
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til 1820 t.lcls indfodle Bestyrelse rc111placeredes ved eii Co111ilcc af Compagnicls Embedsmænd, med en Secretair til at
bestyre Midlerne og lede Underviis ningsplanen. Delle var
ikke uden Folger, cl Bibliothek anlagdes, den nye Bygning
opfortes, og endelig indlemmedes der i l\Iadrussa 'en en
engelsk Skole, som <log blev mPget lidt besogt og betragtedes med stor Skinsyge af l\Iuham e'danerne, fordi de
udgave det for dens Hensigt at undergrave deres Religion
og tilbagetrænge den arabiske Lærdom. Den har ogsaa
lige til dette · Oieblik været et stadig t Tvistens Æble; Striden naaede sit Hoicste, d11 engelsk Læsning 1835 gjordes
til Betingelse for Stipendier; men ligesom Gouvernementct
blev nudt til nt Lage denne sin Foranstaltning tilbage , saåledes bestemtes det, ttt enhver Muselmand skulde have . Tilladelse til uden Vcclerlag al lage Dccl i den cn gclslrn Underviisning. Striden er derved sagtnet endcel, den engelske
Afdeling besogcs nu af omtrent 150 Gratister, den arabiske
af omtrent 40 betalende og det dobbelte Antal ikke betalende Disciple.
Foruden de to nævnte Hoiskokr: Hindoo-college og
l\fodrussa, har Calcutta... endelig ogsna et medicinsk Fucultet
(medical college) for de lndfoclte; og den brillislrn Hegjering har saaledes virkelig gjort ikke fua Pengcopoffrelser
for at fremme de Indfodtes hoiere Underviisning. Bestræbelserne herfor lammes imidlertid, om de ikke saa godt
som Lilintetgjores, ved lo meget ulykkelige Forhold. Det
ene er den uunclgaacli ge, men sorgeligc Omstændig·hcd, at
Religionen er udelukket af al Underviisning; det andet den
engelske Egoisme, som afskjærer de Indfodte alle hoiere
Embeder i Staten og · saalecles herover deres Uddannelse
ethvert praktisk :Mani. Ligesom de nemlig i Armeen aldrig
kan stige hoiere end til Subadår, hvilket vel ener Navnet
skulde betyde Capilain", men hvorved den Pangjældende
alligevel sættes selv under den alleryngste engelske Fændrik; saaledcs gives dem i den civile Branche aldrig uden
de meest underordnede Skriverembeder, og den medicinske
Examen, der med Hensyn til de Kundskaber, den borger
for, er i enhver Henseende Lilfredsstillcnde, giver dem kun
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Adko111s l lil at blive r,Suh-nssislant-surgron" :i: en Mund, dl'r
saagi.>dtsom kun handler under de engelske Lægers Control og
Ansvar. Det er 6iensynli g t, at delle er en Klippe, hvorpaa
al gjennemgl'ibende Miere Folkedannelse moa strande.
Vi vare komne til Calcullo i den bedste Aarstid; dot
vor den kolde Tid - ::the cold season" - til hvilken man
her glæder sig hele Anret rundt, ligesom man hos os i den
lange kolde Vinter længes efter Foraaret. Det kan virkelig
være ordentlig koldt. Da December Maaned var gaaet ind,
gik vi ikke mere mC'CI tynde Klæder , Punknen blev ikke
mere sat i Bevægelse over Bordet, og om Aficnen lukkede
man l(arethvindueme til og tog Kappe paa nnar man kom
fra Sclskob. "Adjudanterne" havde paa nogle fan Veteraner nær, som blive Aarel rnndt, forladt Calcutta, fordi del
hvf'rken vnr dem varmt eller fugtigt nok mere, de rige
Hinduer pakkede sig i flere og flere Shawlcr, og de follige
sviibte deres tynde Musselinsgevandter stedse tættere om
dem eller krobe vel endog i deres Nod i et og andet europæisk Klædningsstykke, saaledes at vi f. Ex. havde den
Forntiielse at see en af vore Dhingymænd i en sort Spidskjole. Den kolde Aarslid virkrr oplivende og forfriskende
paa Calcuttas europæiske Beboere, som have vansmægtet
under Solens brændende Straaler elll'r cre forfaldne til Spleen
og l\lelankoli under Regntidens Skybrud; de leve op igjen,
det er deres Carnevalslid; Baller,• Dineer og alle Slags
Feter lose hverandre uf. Det synes ogsaa, som om Kj6ligheden udgjor et absolut fornodent Reqvisit, for at en-ostindisk Fcte skal lrnhage. Sporger man: "Hvorledes morede
De Drm i Aftes paa Ballet"? er Svar.et: ,:Jo, meget godt,
der var deilig lijoligl" eller og "meget daarligt, der var saa
hedt". Kulden og Vm·men gjiir Udslaget, om man slrnl
more sig eller ei - og desuagtet har man dog giyet efter
for l\Ioden og for den .Mani, som de Engelske have for at
liringe England med overalt, hYor de leve, - derfor have
de faael Kaminer i flere Værelser af deres Huse, "blot for
at see Ilden", sige de, "it is so comfortable", og saa fyre
de sorte Betjente stund'om paa, saa man ·er nærved at steges.
Det selskabelige Liv i Calcutta er iovrigt meget behage-
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•

ligt, sansnarl man er bleven lJCkjendl med Folk, men dertil
horer, at man sl<ål være introduceret eller præsenteret enten
skriftlig eller mundtlig. Piiclder- Muskau taler om en Englænder, der ikke vilde trække .en Anden, som var ifærd med
at drukne, op af Vandet, fordi de ikke vare præsenterede
for hinand en , og om delle end synes at være en Satire, saa er det dog neppe overdrevent, naar det fortælles om to hinanden fremmede Englændere, der, idet de
mudte hinanden paa en Reise midt i Orkenen, deres Princip troe, rede hinanden forbi paa deres adstadige Kameler
uden et Ord eller en Hilsen, indtil en Samtale imellem det
mindre ceremonielle Tjenerskab gav en Standsning i hele
Toget og sualedes ogsaa forte Herrerne sammen. - Naar
forresten denne Formalitet er opfyldt, bevisrs den Fremmede megen Hoflighed og Vclvillie, om end Hjertelighed
vanskelig bliver ham tildeel blandt et Folk, hvis Valgsprog
er: "Familiarity produces contempt".
Men i det daglige
Livs Former er liden eller ingen Afvexling, og for en
Fremmed, der ingen Forretninger havde i Calcutta, vilde
Livet snart blive temmelig kjedsommeligt, selv om han havde
det meest udstrakte Bekjendlslrnb.
Formiddagen tilbringer Mændene med deres Forretninger; Damerne tage imod Visiter. Fra m. 11 til 2 er den
f'ashionablesle Tid hertil; da' rulle Karelher og tæt tillukkede Vogne, hvor ingen Sol eller Dngstraale trænger
ind, omkring i Chowringhec, det aristokratiske Qvurteer.
2 er den sædvanlige 'filfintid*), hvortil sjeldent Nogen indbydes, (vel fordi Mændene som oftest tage Tiffin paa deres
Contoirer) men i Rrglen de Visiter, som ere tilstede paa
denne Tid, bedes at tage Dee!.
•
Som alt er bemærket ved at omtale Madras, er det ved
cleUc l\Iaaltid, at Familien egentlig spiser noget, ved Maaltiderne om Aftenen er det her som hist Mode ikke at nyde
noget synderligt. Ol kjulet med lis eller iiskoldt Sodavand
er Yndlingsdrikken, især blandt Damerne. Jeg har med en
ubehagelig Forundring seet unge smukke Piger eller Koner
driklrn det ene store Glas Ol efter det andet. Aarsagen til

m.

") Varm Fl'okost, hvad Englænderne kulde .lunch"

denne Smag er let nt indsec, naar man betænker Virkningen af den stærke Varme og det meget ·stillesiddende Liv
paa det delicate Nervesysle'!l, det slappes og trænger til
kunstig Spænding. Viin er nu engang af!taget upassende
for Damer, idetmindste i storre Qvanlum. Ol er traa<lt i
Stedet; de torre Lunger lædskes, og en oieblikkelig OpmunLring indtræder, men snart synker den ved kunstige Midler
frembragte Tilstand sammen, og man trækker sig da tilbage
for at nyde den nu absolut nodvendige Hvile.
Naar man om Afienen er indbudt til l\1iddagsselskab,
samles man almindeligviis Kl. 7 å 7å. Selskabet er som
oftest talrigt, og er der Damer i Huset, vil der nitid findes
indbudet Dameselskab. Damerne ere i stort Toilet; Floiel,
Atlask, Silke, kort al en europæisk Toilettes Overdaad findes
her efter en forhoiet Maalestok. Herren af Huset tager den
fornemste Dame eller den, han onsker at vise speciel
Opmærksomhed; han anmoder ligeledes en eller anden af
sine Gjæster, hvem han onsker at udmærke, om at tage sin
Kone, men iovrigt kjendes ingen Rang. Enhver lager en
Dame eller lader det være efter egen Lyst, og nu gaaer
man til Bords, hvorfra man da ikke reiser sig for Kl.
iO-H om Aftenen. Det er vistnok en seeu Spisetid, men
det er da kun engelsk Sædvane transporteret paa indisk
Grund. Selv paastaae de, at det ikke kan være anderledes,
at deres Forretninger optage hele deres Dag, og at de efter
Bordet ikke vilde være istand til at varetage noget alvorligt. Skal man domme efter hvad man seer til dagligt
Brug, maa man vistnok give dem Ret heri, da man ikke
sjeldent seer Folk endog i Selskabet at falde i Sovn ved
Desserten og snorke omkaps med Hukaen, som ryges af
enkelte af Gjæsterne.
Bordet ei;, altid dækket med en hoi Grad af Luxus.
Solv og I{rystal skjuler den hvide Borddug, massive Solvdæksler Retterne, Vinen spiller i slebne Glas af alle Farver,
men l\lunterheden mangler paa Gjæsternes Aasyn, og saaledes savnes det vigtigste Kryderi paa det kostbare )Iaaltid.
De mangle den Frihed i deres Væsen og den Belevenhed, som
gjor Franskmænd~ne saa tiltrækkende ved forste Bekjcndl-
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slinh, de ere for lidt cluslislw lit al amulgamcrt• ~ig med
Fremmede. I mange Huse findes et eller andel Orgelværk,
som regelmæssig oplrrul,kes, i del man. sællrr sig lil Bord~,
og spiller uafladelig sine 2 å 3 ccnsformige Stykker, der
da virke uimodslaaeligt narcotisk paa Nerverne. Sjddcn
fores nogen Conversalion, der PgenUig Kan inlercsssere den
Fremmede: ,:how do you like Calcutta?" er gjerne del indledende Spiirgsmnal, som man skal vogte sig for at besvare samvillighedsfuldt. - det behiives ikke og det forventes ikke og snart gaaer Samtalen da over paa det
slaaende Thcma om Gage og Anciennelet, som er Hovedgjenslunden for de oslindislrn Embedsmænds Diglen og
'frnglen.
.
Vinen er i Almind eli ghed god. Xrres er den almindelige
Bonlvii11, "Clarcl" er sjcldcn serveret uden lit Dessert, 01
og Champagne skjænkcs i O\'erlludighed, dog altid kun 1wa·
Forlangende. l\lRden er derimod som oflcst maadclig. Jliudukokkene ere heri undskyldte. thi de vide ikke, hvnd de
laye, da de nalurligviis ikke selv tur Smnge paa l\ladeu.
Stundom praler en eller anden Hiigmand nf sin franske
J(ok, der da ikke undsecr sig for at levere en fransk Spiseseddel
med NaYne paa kunstige franske Reller. Vil 1111111 imidlrrlid
provo pau at forlange noget ar dem, kan mun være lemmelig vis paa at finde det uspiseligt. l\len det kan i Grunden
ogsnu være det samme, thi med Undtagelse af don enkelte
11ysgjerrigc Fremmede, som mig og mine Lige, sau spiser
Ingen clerar. Lidt Suppe, stundom lidt Fisk (som ikke
mna Yære fra Hooghlylloclen, men hentes fra den osten for
Byen 2 Mile borte ligg<'nde "salt water lake:c), ufravigeligt et
Stykke I(alkun og dertil en Skive Skinke og tilsidst Riis ug
Cnrry - ere de stanendc llcllcr, som udgjiire Ostindianrrnes
Mnaltid. Alt det Ovrige rurPs snu godt tt0m 11ldrig og
lmndc gjerne forfærdiges af Pap eller Træ, hvorved betydelig Besparelse og samme Nyllc vilile opn11acs. - Alle Rellcr
sælles pan Bordet paa ccngang, og Gjæsterne mane selv
sl,jære for. Har man det Uheld al sidde tværs for en
Skinlrn eller en- l{alkun, er man uden Hedning fordiimt lil
at nri}eidc unllncleligt, lil alle Bordds Gjæster ere forsynede;
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at erklære, al man ikke J'urslaaer al skjmre J'ur, vilde være
det Samme som at erklære sig for at have en mangelfuld
Opdragelse.
De samme Gri>nlsager gaae stadigt rundt
til alle "(letter, de ere altid ufltogle i Vand og have liden
eller ingen Smag. l\1an spiser paa de saakaldede r,hol-water-plates", som ere Tallerkener med dobbelt Bund, hvori
kogende Vand fyldes i l\lellcmrummel. En Prop horer der
til at stoppe i llullct, 112en da denne ikke sjældent mangler,
• saa hændes det iblandt, at man bliver lracLeret med et varmt
Bad i Skjodet eller over Skulderen og maa du takke Gud
til, om det er reent Vand. - Anden Anretning folger nu,
den bcslaaer af Stege, Tærter, Duddinger o. s. v. Derefter
dækk~s af, og Desserten sætlcs paa del blanke l\lahognibord
og bestaaer af lis, Gelcrr, Frugt, Confect &'.c. Til Isen
serveres nlmindeligviis den os velbekjendte danske l(irsebærbrændevii1i, som er Yndlingsliqueur i Ostindien og derfor
nyder den Ærn at blivtJ eftergjort i England, Frankrig og
Hamborg, ja vel i Ostindien selv. De ostindiske Frugter ere,
som de fleste lropbke Frngter, mere for Oict end for Smagen.
De patriotiske Ostindianere sagde mig rigtignok, at de vare
ikk.e "in season", men for de udsknarne Pompelmosser og andre Stadsfrugter lrnmmrr denne "season aldrig. Englænderne nyde desuden deres Frugt om l\lorgenrn, og den der
staaer paa Bordet ved Dineer bliver aldrig rort.
En eiendommelig Skik ved et ostindisk Taffel er at
Enhver tager sin Tjener" stundom to å tre, med sig til Opvartning. Delte er en a!Jsolut Nodvendighed, og S~ralfen
for at lade det være er ikke at faae noget at spise eller
drikke. Jeg skal aldrig glemme det Ansigt, min elskværdige
Naboes Tjener satte op, du jeg, ved en stor Dinee hos Gouverneuren, hvor min I{illnagar, af Gud veed hvad Grund,
ikke var kommen op i Spisesalen, had hende om at lade
' en af hendes Folk hjælpe lidt paa mig. Hun tillod det
med Fornoielse, men tilfoicde leende, at hun tvivlPde paa,
han gjorde det saa jeg kunde være tjent dermed, og- deri
havde hun sandelig Ret.
L Calcutta findes rndnu den gamle engelske Skik, at
Damerne reise sig op og forlade Selsk11bet, medens Herrerne

236
hlivc siddende og lude Flaskerne gaae rundt.
Kun ved
Gouverneurens Bord suae jeg heri en Undtagelse, idet hele
Selskabet forlod Bordet med Damerne. Jeg finder denne
Skik saa lidt selskabelig , saam cget stridende mod den Opmærksomhed og Hi.iflighed, man skylder det smukke l{jon,
at jeg altid har protesteret imod den, hvor jeg har kunnet,
men her hjalp det kun lid et at stride mod Strommen, Alt
hvad jeg kunde gji.ire var saa hastig som muligt ut forlade
det kjedsommelige Bord, som ved Damernes Bortgang suae
ud som en forstyrret Leir. - Naar de lilbageblivende Ilcrrer endda fandt :Morskab i at drikke, saa vilde jeg lit Ni.id
lilgive dem, thi saa gjorde de dog Noget, man suae dog
id&tmindstc, at de havde en Hensigt med saaledes al jage
Damerne bort; men det gjore de skt ikke mere, der drikl,es
Lidet eller Intet., skjondt Flasken, svui,t i rode og bluae
Overkjoler, flittig I,jores rundt paa de smm1e Sii lvvogne.
Enhver si,ger sig den mageligs te Stilling, han_kan faae, ryger Cigarer eller Huka, hugger Benene op paa Nabostolen,
folder i Sovn, alt efter Behag. Stundom udbringes en Toast
til Ære for en eller anden Gjæst, og ved saadan Leilighed
holdes en eller anden 'f.ale, som efter Omstændighederne
er god eller slet, men sjelden har den Dyd at være
kort.
Alle Tilstedeværende klappe Bifald med den flade
Haand paa Kanten af Bordet, man repeterer Qvintcsseneen
al' den udbragte Skaal og drikker, hvorpaa den saaledes
ærede Gjæst slrax reiser sig· og udbringer sin Tak i nogle
fan Ord, som da aller pligtskyldig applauderes. Det blev
flere Gange min Lod, da man viste mig den Artighed at
gji1re Gjæstebud til Ære for mig, at maalte takke offentlig
for de Skaaler, der udbragtes for min Konge, mit Land,
mit Skib og for mig selv. Naar det da manglede mig paa
Ord, sl,jod jeg gjerne Skylden paa min l\Iangel puu Evne
til al udtrykke mig flydende i delle fremmede Sprog, men
for mig ·selv folie jeg kun altfor vel, at j eg her var paa
et mig fremmed Gebeet. At dyrke Veltalenhed horer ikke
til Ungdommens Opdragelse i vort Fædreland, idetmindste
var det ikke Tilfældet i 111in Ungdom. I England, hvor det
offentlige Liv og den Dee!, som enhver Borger luger deri,
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noder ham til saa at sige daglig at udvikle sine Tanker
offentlig og uden Forberedelse, hlivcr det en nodvendig
Deel af Ungdommens Dannelse, men det er jo rigtignok
ikke altid vist at det lykkes. Den Timestid eller to, man
Lilbringer efter Bordet i Salonen, hvor Damerne vente og
hvor Thee og Kaffe servrres paa eengang, er den behageligste Deel af Aftenen. Man vil altid finde sig i Selskab med
en eller flere hoist udmærkede, kundskabsrige Mænd, hos
hvem man lrnn hente interessante Oplysninger om Forholdene
i disse for os saa ukjendte Lande. Dameselskabet er næsten
altid behageligt. Saagodtsom uden Undtagelse have de alle
nydt deres Opdragelse i England, og engelsk Blod flyder i
deres Aarer. Dette er nok, for at sige, at de i Almindelighed ere smukke og altid vel opdragne, og, naar de have
overvundet den Forlegenhed, som er dem eiendommelig i
deres forste Samtale med rn Fremmed, vise de sig i
l1oieste Grad forekommende og godmodige. Ikke sjelden
findes der i Selskabet udmærkede Dilettantinder i Musik,
men denn e Nydelse horer ogsaa ufravigelig til ethvert Aftenselslrnb. Enhver, der kan synge eller spille Olaveer, maa
uden Undtagelse ,give sit Talent til Bedste for Selskabets
Forlystelse. V d disse Lciligheder har jeg stundom bort
god Musik, men jeg kan ikke nægte, at jeg ogsaa har bort
daarlig" og jeg har egentlig mere . maattet beundre den
Fordringsliished, hvormed Enhver offrer sin Skjærv paa de
selskabelige Glæders Aller, end det virkelig Skjonne i
deres Præstationer.
Man vil af delle see, at naar man har endeel Bekjendtskaber, saa at man hyppig er udbuden, kan man more sig
ret godt i Calcutta. l\Ien har man ingen Indbydelser, saa
er man aldeles overladt til sig selv. For det forste savner
man i det selskabelige Liv aldeles det, som er os herhjemme saa inderligt kjært, den Ting at kunne gane uind1.Juden hen og tilbringe en · Aften i en eller anden Familie,
hvor man veed man er velkommen. Om Sligt er der aldrig Sporgsmaal - et Aflenbesog er en aldeles uhort Ting.
l\Ian fortallo mig, al flrre Familier havde villet indfore den
Skik, at tage imod Besog paa beste.mte Aftener, men det
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var altid mislykkedes af Grunde, som jeg ikke forstod, og
som i al Fald ere for vidtloflige Lil her at opregnes.
Vist er det, at mon dertillands ikke l{jender det selslrnbelige
Livs Glæder grundet pna Venslrnbs- og Fortroligh edsforhold,
men kun dels sloiende Forlystelser og overdoadigc Nydelser.
Aarsagerne hertil kan vel tildeels soges i J(limaLels apalhisk
virkende Indflydelse, som gjor AnsLrængelser og usædvanlige, pirrende .Midle1, nodvcndige, for at fremvirke en forandret, en for Glæde modtagelig Sindsstemning.
l\len
andre Aarsager kunne vel ogsaa udfindes, naar man seer
lidt noiere til og kigger lidt ind bag det brogede Forhæng,
der dækker Ostindianerens daglige Liv. Selv i sit Huus,
ved sil Bord, omgivet af Kone, Slægt og Venner, skjondt
ol'Le mange Aar Beboer af Indien, foler han sig aldrig
hjrmmr. England er hans Hjem, didhen stnaer hans Hu,
derhen sender han sine Born, saasnart de trænge til nrner
end den !Jlot moderlige Pleie, thi herude kunne de Intet
lære, som duer noget, og indaande en saavel i physisk
som i moralsk Henseende giftblandet Luft. England er
Oslin<lianerens sande Hjem; "lo be able lo go home", er
l\laalet for alle hans Bestræbelser, og har han sparet
saameget eller fortjent en saa hoi Pension, at han dermed
kan leve comfortable i England, saa· iler han med al omhylle Ganges's solbestranlte Bredder for Eng·lands Taager
og skyindhyllede l(yslcr. Selv· Oldingen, der har tilbragt
Snese Aar i Indien, so ger "hjem" for idetmindste al lægge
sine Bcen i En gland; der ligger noget komisk, men tillige
inderlig rorende i, at hore en gammel Mand si ~e med fuld
Alvor: "I have not becn home for lwcnty years". Denne Tanke, at kun England er deres Hjem, _Indien blot
<'l midlertidigt Opholdsste«.J, gjor sig gjældende i det Store
som i det Smaa, i det daglige Livs min«.lste Enkeltheder, som
i Ordningen af olie offentlige Forhold. Det lrnn derfo1· ikke
findes underligt, - saa synes mig· i det mindste - al del
stille huusligc Vcnskal>s- og Selslrnl>s-Liv ikke trives paa
denne .Jordbund, hvor den forste Betingelse herfor, Tilfredshed med det Nærværende, med hvad man har og kan nyde,
ildrn PI' tilslede, og det er en Selvfolge, at man suger de
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Glæder, man ikke finder i sit Indre, i de ydre. Omgivelser
og ved ydre Paavirkning. Naar man nu hertil foier, at der
ikke gives nogetsomhelst Theater eller anden offenllig ForI ystelse, hvor anstændige Folk kunne gane hen, saa vil man
indsee, at en Aften kan let blive lang for en Fremmed i
Calculla. Hvatl gjor da Folk, naar de ingen Forretninger have?
sporger man med Rette. Damerne sidde hjemme alene i deres
barnliise Huus, Herrerne gaae i Klubben, hvor de ryge Cigarer, spille Billard og Kort eller fordrive i den kolde
Saison Tiden med Væddelob, Jagt, "Cricket"*), Skiveskydni11g,
Boltspil og Vædderoening. Kl~bberne ere salte paa en meget glimrende Fod. Man viste mig og mine Officerer den
Opmærksomhed at optage os som Æresmedlemmer saavel
af "the I.Jengal club" som af den militaire l{lub. I dem begge
Llcv der givet Dineer til Ære for os.
Fra dem begge
bragte jeg den Erfaring hjem, at Livet her var for kostbart for danske Officerer at deeltage i til dagligt Brug.
I den fiir omtalte Townhall blev givet Baller (reunions)
paa Snhscriplion, hvor hele Calcullas "beau monde" indfandt
sig i de~1s eleganteste Toiletter. En Aften blev jog forundret over at st?_o endoel mig ubekjendte Ansigler blandt
Damerne. Jeg erfarede snart, at det var den qvindclige
Besætning af den Dagen for indkomne Ostfaror "the Monarch", som havjle medbragt 26 unge Damer, der decls kom
lillrngc til deres Familie efter luldendt Opdragelse, dcols
kom ud for at besoge en eller anden Slægtning, og da
vel ikke uden det hemm~lige Haab, at komme til Anlters i
en ægteskabelig Havn herude i Indien. Det var ganske paafoldende at see den Forsl,jel i Farver og blomstrende Udseende, der var imellem disse Nysankomne, som endnu bare
Præget 1>aa deres Kinder af det i deres Aarcr flydende friske
engelske Blod, og paa de Stakler, som i flere Aar havde
levet herude i dette for Udseendet saa odclæg·gende J(limat,
der ikke behover mange l\lor.isonskifler for at berovc Oiet
sin Ild, Huden sin Farve, Stemmen sin Friskhed og til at
*) Et Slags Lnngholl spil.
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lægge Spiren til Lever... og andre Underlivssygdomme i de
ijtærkeste Conslilutioner.
I samme Townhall blev den 3die Decbr. givet en ganske
urimelig stor Diner til Ære for St. Andrews, Skotlands Skytspatron, i hvilken '.Anledning alle i Calcutta værende Skotter
havde forem.t sig om at drikke dem en ærlig Rous, under
lange svulstige Taler til Beviis for deres Fodelands Fortræffelighed og deres Forfædres og Landsmænds store Fortjenester. Yi vare ogsaa her beærede med Indbydelser,
og jeg maalle aller til offentlig at bevidne min Tak for de
Lil Ære for de Danske udbragte Skaaler.
J.ykkeligviis
havde jeg været i Skolland Anret for og kunde herfra hente
Slof til min Tale, hvilken jeg til min store Skræk fandt Dagen
efter artrykl Ord ~til andel i Calcullas "evening star" i Beretningen om denne Fest, fra hvilken jeg ikke slap hjem for
m. 2 om Nallen. Hoist komisk var det ved Festen at see
en ulyklielig Mand, som havde ifort sig complet Hoiskotlænderdragt; de utallige Muskiter havde snart valgt hans bare Been
til deres Yndlingsopholdssted, og den stakkels Bjergskotte
var tilsidst nær ved at fortvivle.
Det var en Selvfolge, at General-Gouverneurens Fraværelse med ikke alene sit talrige Folge afrnilitaire og civile Embedsmænd, men en stor Deel af de ellers i og ved
Calculla garnisonerende Militaire, maaUe virke hemrnende
paa det selskabelige Liv. Sir Henry Hardinge var afreist
paa sin Inspectionsreise i det Indre nogen Tid for min Ankomst og stod just i Begreb med at begynde den beromte
Ifrig mod Sikherne, der har bragt nye Laurbær over den
engelsk-ostindiske Armee, foiet nye Provindser til del engelsk-ostindiske Rige og nye og stot·e Vanskeligheder til
den Mangfoldighed, som dets Regjering har at l<jæmpe
med.
I Generalgouverneurens Fraværelse var den æl<lste Regjeringsraad Sir Herbert Maddock conslituerel Gouverneur i
Bengalen og residerede i det store Gouvernementshuus,
sl;j ondt hans private Bolig var i Ali pore. .Jeg bivaanede
her adskillige Fester og blandt andet et lille Bal, hvortil
der var indhudet 600 Mennrsker, og hvor jeg havde Lei-
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lighed til at faae en Idee om de brittiske Gouverneurers
Luxus. Det var i Sandhed en skjon Fest.
Ikke længe efter vor Ankomst mod toge vi en Indbydelse
til en Fest, som en indfodt Babu ved Navn Brojonauth Dhur
gav for alle sine Venner. Han indbod dem gjenncm Aviserne og sendle Indbydelseskort ud i Tusendviis. Folgen
heraf var, at der kom mange flere Mennesker, end der
kunde rummes i Huset, at Politie~ maatte besætle Gaden,
for at holde Orden med den tilstrummende Menneskemasse,
som vel bestod af ligesaamange Uindbudne som Indbudne,
og at Porten maaLte lukkes i Laas og Gjæsterne indlades
gjennem en lille Laage, som man kun kom ind ad ved et
vældigt Skræv, der da især faldt noget ubeqvemt for Damerne.
_ En saadan Babu-Bolig er i Almindelighed en fiirkanlet
to-Etages Bygning, som indslulter en Gaard i sin l\lidtc,
hvortil Værelserne ligge ud, med et Galleri foroven og forneden, baaret af Colonner af poleret Stuk.
Naar en Fest
skal gives, trækkes Telt over hele Gaa1·den, og saaledes er
Salonen dannet. Denne l\Jand var meget riig og har vist
den Aften kostet 100,000 Rupier paa sine Gjæsters Underhold
og Beværtning. I Baggrunden ligeoverfor Indgangen var
opbygget en hoi Bnleon, hvortil en bred Trappe forte op.
Her stod paa en Forhoining inde paa forste Etages ' faste
Galleri Festens Gud, hvem de tilstedeværende Englændere
nærmere betegnede som "Lim god of children", eller den
Gud, som der bedes til for at faae Born og opholde dem.
Det var en i de forskjelligste Farver udmeiet Figur,- omgivet af otte lign ende Statuer i mindre l\faalestok, der udgjorde hans Tjenere eller Braminer. En uhyre Mængde Confect, Frugter, Riis og andre Olfre stode rundt om ved deres
Fodder, og ingen Christen turde overtræde den Dortærskel,
der adskilte disse Gudebilleder fra den ovrige Festhal. En
Række ledige Stole paa denne Trappe, der var den egentlige Plads for Honoratiores, anvistes mig og mine Officerer
af Værten selv, en smuk ung Mand, for at lade "His Danish
Maj esty's man of war" tilkomme al den Honneur, det stod
hans Magt at vise dem. Herfra kunde jeg ret overskue del
Bill es Jorcl ornsei li ng I.
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hele brogede Billede, der udfoldede sig for mig. Man·tænke
sig den store, med sorte og hvide Marmorfliser belagte
Gaard, nu omskabt til en Festhal, bcdækl,et med I\Jatler og
kostbare tyrkiske Tæpper, pragtfuldt oplyst med utallige
Lamper, hcelt opfyldt med l\lennesker af alle mulige Farver og Paaklædninger, og rundt om i to Rader Gallerier en
ligesaa broget Vrimmel, som laac i to, tre Lag paa Ryggen
af hverandre for at see og bore. Naturligviis bivaanede
ikke et eneste indfodt Fruentimmer Festen, men cndecl
farvede (halfcast) og enkelte hvide Damer opdagedes i den
tætte Menneskevrimmel , der forresten bestod af Hinduere og Muhamedanere, af Europæere i rige Uniformer eller i civil Paaklædning, af "Eurnsinns" (Afkom af
europæisk Fnde1· og indforlt Moder) . Portugisere, Gcbrer
(eller Perser, lldtilhedcre), Armenier, Araber, Afghaner,
Abyssinier, Chineser og Joder - deels myldrende imellem
hverandre, deels bænkede i Parterret og paa de amphithealralsk opsatte Banquelter. En og anden af Persernes stolte
kraftige Figurer ragede med sin kjendelige hoie Hue frem
i den brogede l\lenneskemasse, men iovrigt fordunkledes Alt
uf de rige Hindueres og l\luselmænds herlige Skikkelser
og oslerlandske Pragt. Kostbare ostindiske og Kaschimirshaw ler, lost kaslcdede over Skuldren eller ombundne som
Belter, l{aftaner af de forskjelligsle Stoffer og Farver, ovcrsuaede med Solv- og Guldbroca·de, Atlaskes- cg FloielsBarelter og Turbaner, besatte med Juveler og ægte Perler,
Guldkjæder, Juveelbelter og pragtfulde Viller glimrede os
imode fra alle Sider i Festsalen. Til at forlyste disse Gjæster
havde den gjæstfrie Vært gjort store Anstrængelser og ikke
sparet hverlrnn Bekostning eller Umage. En Placat, som uddP.cltes iblandt dem, gjorde dem strax bekjendtc med, at de
havde at glæde sig til Signor <lalle Case's og hans Selslrnbs
"magelose"Forestillinger,som skuldebegynde Kl. 9 om Aftenen
og ende Kl. 4 den næste l\Iorgen. Foruden forskjelligc ac1·obuliske, eqvilibrisl{ske og gymnastiske Kunster, saasom "Signorina Emilia's" og "Signora dalleCase's" Dands paa slap og stram
Linie, ,,den unge Brasilianers mesterlige Kolbotter", ,,den
store chinesiske Pyramide", endeel af den samme chinesi~ke
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Trop udforte Hugge- og Fægteovelser, Spring o. s. v., af
hvis comiske Virkning Signor delle Case ventede sig uendelig
Applaus, gaves ogsaa ikke faa Dandse tilbedste, saaledes en
Fandango med Castagnetter, en Polka, en "sailor's hornpipe",
en grotesk Dands paa Stylter og flere spanske og italienske
Dandse, udforte af "clowns". Endelig var Aftenunderholdningen heller ikke uden Musik, idet der foruden en Romance
,,Povera signora" gaves en ægte chinesisk Concert.
1\1en da Salen var overfyldt, var det kun med Nod og
Neppe, at der var Plads for de fleste af disse Kunstpræstationer. Naar Kunstnerne traadte frem, aabnede sig en snever Kreds midt i Salen, inden hvilken de maatte begrændse
deres Maneuvrer, og kun de forreste Tilskuere nod den
Lykke at hore eller ser. dem. Bedre Plads havde derimod
Liniedandserselskabet, som den splendide Babu havde ladet
komme. De havde udspændt deres slappe og stramme Linier mellem andet Stokværks Colonner, og her svævede de
over Selskabets Hoveder og udforle deres virkelig gode Præstationer til Tilskuernes store Tilfredshed, der da ogsaa gav
sig Luft ved hoie Raab, Latter, Klappen med Hænder og
Trampen med Fodder, kort paa alle de sædvanlige Maader,
hvorpaa man er vant. til at lilkjendegive det hoieste Bifald.
I andet Stokværks Værelser v,ar der for de Christne
heelt igjennem dækket Borde med Forfriskninget· og Soupeer, som stadig blev fornyet for hver Gang nogle Gjæster
havde taget deraf. Chan1pagnevinen flod i Stromme, og
jeg maa til Skam for den chrislne Decl af Selskabet tilstaae, at det var den , der viste sig meest graadig ved denne
Deel af Festen og i det Hele forte sig mindre anstændigt
op end den osterlantJ&ke, der nod et meget tarveligt Maallid nedenunder. Hvor langt ud paa Natten dette Gilde stod
paa, skal jeg ikke kunne sige. Jeg tog derfra KJ. 1 om
Nalten, udmattet af Trængsel og Varme, og var saare glad
ved at kunne finde min Vogn i den Uorden og 'Frængsel,
som fandt Sted i Gaden udenfor, hvor Tusender af Mennesker stedse sloges om at komme ind eller om Plads til at
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blive stanende, for at betragte den med couleurte Lnmper
oplyste Portal.
En Eftermiddag da jeg kjorte en Tour gjennem nogle
mig hidtil ubekjendte Qvarlerer af Galcutta, blev jeg opmærksom paa en Sammenstimlen af Mennesker udenfor et
J-luus med en lang snever Indgang. Jeg stod af og gik ind,
medens som sædvanlig den godmodige indfodte Befolkning veg
ærbodigt tilside for den fremmede Uniform, og hvor dette
ikke fandt Sted, min Dobasch med vigtige Miner og haandgribelige Gebærder gjorde Plads for mig. Jeg erfarede
snart, at her boede en riig Babu, som gjorde Forberedelser
til en Fest, og at det var i den Anledning, al Folk stimlede
sammen for at see denne Herlighed. Jeg blev fort igjennem en lang smal Gaard eller Gyde, hvor der var opstillet
paa den ene Side langs Muren en stor l\Iængde colossale
Træfigurer, som vare nye og opmalede til Festen og paaklædte i allchaande Costumer. Der var Bliicher og Wellington, Dronningen af England og Othello, Samson og Dalila, Napoleon og Voltaire, Shakespeare og Holophcrnes,
.Judith og Frederik den Store. Denne Nomenclatur man
være nok for at vise, i hvad Retning denne Decorntion var
lagt, og som j eg fandt gjentaget, da jeg kom ind i sel\'e
Huset, hvor Gaarden ligrsom yed den ovenbeskrevne Fest
var bedækket med et 'felt, og hvor hele Galleriet i nederste
Etage va,· opfyldt med en saadan Udstilling. Paa nogle af
dem fandtes Deviser eller Citater af de beri.imlesle Forfatteres Værker, alluderende til den Glæde, Gjæsterne slrnlde
nyde. Det er en Selvfolge, at alle disse Figurer vare i hoi
Grad slet gjorte og groteske. Kun vare J{lædern e og Farverne meget glimrende og vakte en almindelig Beundring
hos den beskuende Mængde. I den revre Gaard ligeoverfor Huset var anlagt et Slags Marionellheater, hvor en eller
anden Markskriger allerede ordnede sine Dukker ; - Alt _til
Festen. Imellem Statuerne hang Drapperier; Blomster,
og afhuggede Lovtræer eller Palmegrene opfyldte Mellemrummene. Ned fra 'feltet over Gaarden blev ophængt brogede Fugle med udspredte Vinger i Slaaltraade, beregnede
paa at drcie rundt og bevæge sig ved de opstigende
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Varmedunster. Jeg blev modtaget_af den ærværdige B11bu
selv med samt hans Son, der gik omkring og ordnede Alt.
De vare ellers vanskelige nok at skjælne fra deres mange
Betjente, thi de vare begge to paaklædte · i paradisisk
Uskyldigbedsdragt; dog, den Opmærksomhed, der vistes dem,
især den Ældste, den Travlhed, hvormed man gik om dem,
bragte dem Huka og Limonade, viste noksom, hvem det
var. De modtoge mig med udsogt Artighed, viste mig alle
Foranstaltninger og slap mig ikke, for jeg med Hannd og
l\Jund havde lovet at lrnmme igjen til Festen, som skulde
finde Sted to Aftener efter. Jeg tog nogle af mine Officerer med og kjorte derhen. Portalen og den smalle Gaard
var brillant oplyst, og de malede Træfigurer*) toge sig
glimrende ud i Aftenbelysning. Inde i Salen var i Baggrunden oprettet et Amphithealer, hvor Huusguden præsiderede foran et opdækket Bord med Suklrnrgodt og Confect,
udsmykket med Blomster og stærkt oplyst, just ligesom hos
Brojonauth Dhur.
Enhver kommende Gjæst blev bragt
herop, cornplimenterede Guden, bragte en lille Gave af
Confcct, tog en Mundfuld af hans, Bord og gik derpaa ned
til Selskabet, hvor man blev anviist Plads paa Stole midt i ·
Salen. Bagved os var et afdeelt Rum for Tjenerskabet.
Man præsenterede mig en Bouquet af Jasminer og smurte
mig med vellugtende Salve inden i Haanden. Nu gik Bajaderedandsen for sig som sædvanlig, hvilken jeg ikke her
videre skal beskrive, men kun omtale den for mig hoist
morsomme Beundring: som den ·o pvakte hos Tilskuerne. Der
var i Sandhed noget yderst comisk i at see disse Mænd med
alvorlig sp!!)ndt Opmærksomhed betragte disse Forestillinger og hore paa den , for mig i det mindste, saa aldeles gruelige Musik med en Interesse, som neppe finder
*) Saa,·idt jeg har kunnet erfare, haves saaduane Træfigurer Yed Pagoderne og Jaanes eller Jeics ur! til disse Fester. Jeg bar imidlertid, saavidt jeg bar kunnet trænge ind i en Pagode, aldrig seet
andre Figurer end deres afskyelige Gudebilleder og tilhi!rende Attributer.
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sin Mage naar i vore Skuespilhuse et eller andet Mesterstykke gaaer over Scenen, eller en Jenny Lind udfolder
sine Trylletoner. Ved Siden nf mig sad en Persaner, en
aldrende smuk l\Jand, formodentlig meget fornem og meget
riig, at domme efter den Stads, der blev gjort af ham.
Hans alvorlige sorle Oie stirrede med uafbrudt Opmærksomhed paa det hæslige Væsen, der bevægede sig foran os;
af og til trak et umærkeligt veltilfreds Smiil op omkring
huns l\lund, og nu mumlede han et sagte Bravo, der lidt
efter lidt steg til et voldsomt Udbrud af den meest begeistrede Beundring. Hvad der endvidere ogsaa i hoi Grad
interesserede mig var at see de Hoflighedsbeviscr, hvormed Yært og Gjæster gjensidigt opvartede hinanden, og
som i ingen Henseende give Europæerne noget efter. l\liu
Balm havde den Aften ifort sig en sneehvid Musselinsdragt
med hvid Turban og saae særdeles godt ud. Da her var
meget færre Menneslrnr, navnlig faa eller ingen Europæer,
havde jeg ret Leilighed til at betragte de rige osterlamlske
Coslumer, som omgave mig. Her var ægte Shawler og Juveler for mange Penges Værdi. Min Nabo Persaneren havde
en Solilaire paa sin Finger, der vilde have været en ·Pry. delse for en Keiserkrone.
Imellem vore Bekjcndtskaber blandt de Indfoclte maa
jeg itdw undlade at omtale et Besog, vi havde ombord af
den heromte Tippo Saibs Son og Sonneson. Ligesom den
snnlrnldte Stormogul i Delhi, Naboben af Arcot, Rajaen af
'fanjore og den tallose Mængde Fyrster, som holdl's fangne
i det hellige Ilenares, sanledes have ogsaa disse to en betydelig aarlig Pension af det briltisk-ostindislrn Compagni,
de omgive sig med en vis ydre Pragt, de tituleres "Kongelig Hoihedc: og have den. forste Enlree ved Generalgouverneurens Levers; men forresten tor de ikke l]erne dem uden
nogle l\liil fra Ali pore, der er anviist dem som Slats fængsel, og deres Fyrsteværdighed bestaaer kun i et tomt Navn.
Jeg havde seet den Ene af dem for paa et Bal i Townhall;
han gik dl!'r i al sin Herlighed saa foi·ladt og upaaagtel
omkring, som om ikke En del hele store Selsltab havde
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kjendt ham. Ved deres Besog ombord i Corvetten, vare
de kun ledsagede af et Par Tjenere og af en temmelig
lurvet Portugiser, der tjente dem som Tolk; Skibet syntes
i Et og AU at finde deres Bifald og idet de stode i Begreb
med at gaae fra Borde, vendte den ældste af Prindserne
sig endnu engang om med et meget naadigt: ,,I em very
much pleased". Hændelsen vilde, at vor Consul Mackey den
samme Dags Eftermiddag havde <len Artighed at beværte
endeel af Corvetlcns Mandskab, idet han tJ et lille Dampskib, han havde kjoM for Kongen afBirma, lod dem bringe
ud til sit smukke Landsted i Gardenreach, hvor de, alt som
de nod et solid Maaltid, dandsede, sang og morede dem paa
det Bedste under et stort Solseil. Yed denne Leilighed
var Kongen af Birmas Minister selv tilligemed et talrigt
Folge ombord i Dampskibet; da han ikke kunde gjore sig
synderlig forstaaelig for os, fordrev han Tiden med at ryge
Ceruter, som en knælende Tjener wverede ham tændte den
ene efter den anden.
Under vort Ophold ved Calcutta gjorde adskillige af
de Herrer Naturforskere Excursioner opad Gangesfloden og
i Omegnen af Calcutta. Da jeg antager, at Udbyttet heraf
vil finde sin Plads i den videnskabelige Beskrivelse af Reisen, skal jeg ikke videre omtale dem her.
I Begyndelsen af December Maaned vare "Ganges" og
Transportskibet seilklare. Den 3die Decbr. afgik de begge
til deres Bestemmelse. Med "Ganges" fulgte Lieutenant Rothe
som Hydrograph, Hr. Reinhardt som Zoolog og Doctor
Didrichsen som Botaniker, idet han tillige fungerede som
midlertidig Skibslæge. Med "Christine" fulgte Mineralogen,
Dr. Rinck. En preussisk Naturforsker, Botanikeren Dr. Philippi havde udbedetl sig af mig at maalte gjore Expeditionen med til Nicobarerne.
Denne Mand havde allerede opholdt sig to Aar i Indien, og navnlig havde han bereist de birmanske Provindser, samt opholdt sig en Tid paa Penang. Han havde
havt til Hensigt at besoge Nicobarerne, men havde ladet
sig afskrække af ile Rygter om Mord og Plyndring og i
det Hele om <le Indfodtes ugjæstfrie Sindelag, som ikke uden
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Grund vare komne i Omlob i <le senere Aar. Nu var h1111
kommen til Calculta, for at reise hjem, men da han borte
tale om Galatheas E.xpedilion, forandrede han sin Beslutning. Jeg greb med Glæde denne Leilighed til at indhente
en Mands l\Icning, der ved specielt Studium af de indiske
Plantninger vilde være istand til at afgive en competent
Dom over Hensigtsmæssigheden af de nicobarske Oers eventuelle Opdyrkning, og optog ham derfor i vor Kreds, med
Lone om at s~ e ham i Land paa Pennng eflor endt Undorsogclso af Nicobarerne. Ogsnn Handelsagenten, Herr
Nopitsch var ankommen med Damppaketten fra Suez og tiltraa<lte sin Tjeneste ombord i Galathea i Begyndelsen af
December l\Innned. FursL c-ller l\fi<llcn af denne l\'Iaane<l
blev Galathea ganske klar fra de forskjollige Skibsarbei<ler
og Iani! nu scilklar pan Calculla's Rhcd. Jeg heslutledc at
oppebie <len efter <len 2O<le forventede Overlandspost og
derefter at afseile til Ni,cobnrerne.
Forinden vor Afreise sogte vi, saa godt det stod i vo1·
l\Iagt, at gjore Gjengjeld for den udmærkede Artighed, der
var bleven os udviist saavel af Regjeringens Authoriteter,
som af det hele Selslrnb i Calcutta.
Til den Ende havde jog Loverdagen den 19de Dechr.
Gouverneuren, Sir Herbert lUaddock, ombord med et Selskab
af Herrer og Damer til en Collalion og for at see mit Skib.
En storrc Orlogsmand er i det hele en Sjeldenhed vod
Calcutta, da de engelske Krigskibe meget sj eldcn komme
der, og de storre aldrig gane hoc-It op Lil Byen. Galathea
var virkelig sat i en smuk Stund, og mit l\Jandskab, der mi.
i det hele nod en onskelig Sundhedstilstand, var blevet opklædt i den for l\falroscn saa klædelige, elegante hvide Matrosdragt, som Irnmalet herude gjor til en Nodvendighed.
Jeg turde derfor vise mit Skib uden Frygt for Samme_nligninger, selv for de competonte . Englænderes forskende
Blikke.
Tirsdagen den 23de gave mine Officerer et Bal ombord,
som blev bosogt af hele Calcutta's beau monde. Skandsen
var omskabt til ol smagfuldt Telt, staaende midt i en tropisk Skov. Decorationen bestod af alle Nationers Flage,
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Belysningen af talrige Yo.xlys i Lysekroner , danned e af
Bajonetter, omvildede med Gront og couleurte Flage. Den
gode Doclor Wallich h1,ivde plyndret sin botaniske Have og
sendte os flere Baadladninger af Gront og Blomster, som
vor Maler, Hr. Plum, paa det smagfuldeste anbragte imellem
Teltaabningerne. Vor Musik var placeret oppe paa Ruffet,
mine Kahytter vare Conversation~- og Spilleværelser, Batteriet var Buffet og Spisesal. Det hele var i Sandhed overmaade smukt, der blev dandset til m. 2 om Natten, og det
talrige Selskab var i hoi Grad opromt, trods de engelske
Damers store Frygt for at vove dem endog blot i en Baad
ud paa Vandet om Aftenen efter Solens Nedgang.
Næste Morgen Kl. 8 var Galathea atter Krigsskibet,
bestemt til den lange Reise. Posten var ankommen Dagen
for, og havde bragt os de sidste Breve fra Hjemmet. Intet] holdt os længer tilbage - vi lettede derfor vor Fortoining paa Juleaftenens Formiddag og lode os drive ned ad
Strommen.
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VIII.
Reise fra Calcutta - Barren Island - Ophold
ved de nicobariske Oer - Reise til Pulo Penang. •
(Fm den 24dc Dccbr. 1845 til den 7dc l\larls 1846.)

Det

var som sagt Onsdagen den 24de Decbr, Juleaften,
at vi lettede og forlode Calcutta. m. 8 Formiddag stod
Gala.theas Skandse, der Aftenen for havde været omskabt
th en af Lys og Blomster straalende Balsal, hvor Calcutta's
"beau monde" svingede sig i Galoppader og Polkaer, atter
i sin sædvanlige Skikkelse, og Spillet, der havde dannet en
lysende Pyramide, dreiede sig under Palernes Klapren og
Musikens opmuntrende Tonrr mechanisk rundt , loftende
vore Ankere op fra Gangesflodens Bund.
Vi drev med Slrommen ned ad Floden. Idet vi passerede Fort William, hilsede vi det med 21 Skud, som oieblikkeligt bleve besvarede med Skud for Skud, og snart forsvandt "the city of palaces" for vort Blik. Vi drev ned forbi
den storste Dee! af Garden-reach og ankrede op mod l'llorkningen noget udenfor den botaniske Have.
Næste Morgen kom et Bugseerdampskib fra Cal cutta
ned til os. Vi lettede, og det slæbte os Floden ned. Skjondt
det var hecl tidligt, havde vi dog den Glæde og Tilfredsstillelse, at see flere af vore Venner komme ombord for
endnu engang at give os en venlig Afskedshilsen. Idet vi
passerede botaniske Have, stod ,or gamle Ven Wallich
paa sin Balcon og tilviflede os en lykkelig Reise. Jeg lod
l\Jusiken blæse "Kong Christian" som sidste Afskedstoner
til de~ne vor hæderlige Landsmand.
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Saasnart man er botaniske Have og Garden-reach et
Styk,ke forbi, tabe Ganges's Bredder efterhaanden i Interesse, de udvide sig endelig saameget og blive saa lave,
at man Intet kan skjælne paa den jævnt henlobende Strandhr!"d· Seiladsen paa Floden, bugseret af et Dampskib med
en Lods ombord, bliver derfor i hoi Grad triviel.
Kl. 4 Bftermiddag ankrede vi op, da Lodsen forudsaae,
at der ikke vilde være Hoivande nok paa Barren Rangafalla, som vi skulde passere. Næste Morgen lettede vi
atter og slæbles Floden ud. I Dampslæbernes Accord er
det bestemt, at de ikke skulle slæbe længer end til "Spitboy";
hvis man onsker, at de skulle tage Skibet heelt ud, maa
derom accorderes særskilt. Det var mig derfor ikke uventet, at min Slæber forlangte en saadan separat Betaling, du
vi vare komne forbi det inderste Fyrskib; jeg svarede ham,
at jeg dertil var villig, og at han maatte tage mig heelt ud
forbi det yderste Fyrskib. l\fen da vi vare komne til Spitboy, kom han frem med sin Fordring, som hverken var
nieer eller mindre end en heel Dags Betaling til, circa 300 Rp.
mere, for et Arbeide, der kunde gjores endnu samme Aften i Lobet af 2 Timer. Dette nægtede jeg brat ud; ban
slap Slæberen og vi gik til Ankers. Siden eftei•, da han
kom ombord for at hente sine Penge, bod han· sig til at
tage os ud for 100 Rp., men nu svarede jeg Nei og lod
ham gane. Kl. 7! Aften lettede vi med Ebben, Vinden var
sydvestlig, temmelig labert, men ved Hjælp af Strommen
kom vi lykkelig ud til Lodsskibet Kl. H!, hvor Lodsen gik
fra Borde; Kl 1& om Natten passeredes Fyrskibet, og saaledes slup vi da Gangesfloden og Engelsk-Ostindien af
Sigte.
Skjondt vi vare i NO-Passatens Hjerte, fik vi dog ingen Gavn af den i de forste Par Dage; sandsynligviis var
Indflydelsen af Landets Nærhed Aarsag hertil. Vi Iaee med
Stille og variable Briser fra NO til SV, uden at komme
synderlig Vei andet end Vest efter, i hvilken Retning
Strommen satte os med i å 2 Miles Fart.
Forst Natten mellem den 30te og 3He Decbr. fik vi
frisk Brise af NO med smult Vande og smukt Veir. Min
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Cours var sat for at gaae Nord og Ost om AndamanGmppen, da det var min Hensigt, overeensstemmende med
hvad der var yttrct i mine Instructioner, at forsoge en
Undersogelse af Barren-Island paa Vcicn ned til Nicobarerne.
l\Iit Haab, at mine Syge skulde komme sig meget hurtigt, saasnart jeg kom tilsoes, opfyldtes ikke ganske. Jeg
var gaaet tilsoes med over 30 Syge, og jeg havde endnu
den 31 te Decbr. 23 Mand paa Sygelisten, der dog alle
vare i Bedring.
Nytnarsaften blev feiret herombord saa lystigt som
Leiligheden tillod det. Folkene fik Punsh, de dandsede pna
Sknndsen ved Lanterneskin, og klædte dem ud i allehaande
Dragter, som ved saadan Leilighed komme tilsyne, Gud
veed hvorfra. Officererne havde havt den Godhed al indbyde mig til Julegrod i l\'lessen, hvor der da var Juletræ
med alle Slags Foræringer, som uddeeltes ved Lodtrækning,
og som naturligviis, beregnede i Forveicn og forsynede
med passende Deviser, gave Anledning til al Slags Ly_stighed.
Under vor Seilads for at anduve Andaman - Grpupen
fundt vi Strommen at sætte stadig SSV. hen med omtrent
1 l\'liils Fart i Vagten.
Den 2den Januar ved Daggry havde vi Sigte a I' Pr eparis-Island, den nordligste af Andani'anerne, en hi:ii, skovbegroet O med bratte I{yster. Jeg lod styre Nord om den.
Paa Yderkanten af det Rev, som strækker sig ud frn Vestsiden
af denne O, ligge to smaa J(lippeocr, som vi lrnvde meget god l{jending af; ligeledes af de lo nordlige Cow og
Calf. Disse vise sig for Skibe kommc>nde Vest fra som
een O; forsl naar man har dem i Syd, skille de sig fra
hinanden. Neppe er der Passage imellem dem og Preparis-Ocn, idelmindste snue jeg det bryde stærkt i Lobct.
Loddet gav os jcvnlig fra 45 til 29 Favne, Gruus og Skjæl.
Slriimmen sætter her ret Syd hen med omtl'ent 1 Miils Fart.
m. 5 Efterm. fik vi Kjending af Store Cow , m. 6
peiltes den i S. 58° V. Efter nl bove styret S. S. V. hen
en Times Tid for at fane rigtig I{jending af denne 0: satte
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jeg Cours S. t. 0. k 0. hen for Barren-Island. Saa,·el
Preparis som Cow-Island ere lave og bevoxede med Krat,
sandsynligviis aldeles ubeboede •
Den 3die Januar ved Daggry sane vi Narcondam-lslnnd
tværs om Bagbord i 8 å 9 Miils Afstand e. G. Dens Udseende er nogent og ode; den har Form af en Hiistak.
Landet at Stor-Andaman saae vi til samme Tid om Styrbord. D.et store meget kj endelige Bjerg Saddle- .Mountain
havde vi tværs. Hele Kysten her i Nærheden af Cornwallis
Havn er meget hoi.
Kl. 10! Formid. fik vi Barren-Island at see fra Merseraaen , Kl. 12. :Middag fra Dækket; vi stode da 10 å 1i
danske l\Jile fra det. Om Aftenen m. 6 vare vi inde under
Barren Island paa 1 Miil nær Landet. Toge Kjending af en
lille Bugt pan N. V. Siden af Strandbredden, hvor den
ringformige Bjergkjæde ligesom aahnede sig og lod sce en
mon, hvori den i Kraterets Midte sig hævende Askekegle
viste sig mere frit, medens vi kun havde seet dens Spids
hæve sig over Bjergryggen Nord og Ost for den. Denne
I{egle stod som en graasort, aldeles jevn og glat Pyramide midt i den lysegriinne Vegetation, der bedækkede de
omliggende Fjelde, og fra dens Top steg en vedvarende
hvid Riig, lidt rodlig fa1~vet af don nedgaaende Sol, op i
en lys Colonne paa den morkeblaae Himmel og gjorde en
særdeles smuk Virkning.
I Dalen, som den ovenomtalte
Indskjæring tillod os at see ind i, laae store Dynger af
kulso1·t Lava optaarnede. Paa dette Sted maaUe Landgang
finde Sted, dersom den var mulig. Jeg besluttede altsaa, at
holde mig for smaa Seil hele Natten saa nær dette Punkt
som muligt.
Næste l\Iorgen Kl. 6 vare vi paa samme Punkt, som
igaar Aftes. Jeg lod styre endnu nærmere ind og dreiede
til tværs ud for den udsog}e Plads. Kl. 6~ satte vi af, to
FarLoier fulde, deels afNaturforskere og andre Videbegjærlige, deels af Telte, Provisioner og andre niidvendige Malerialirr. Det var lykkedes at finde det rette Landgangspunkt. Ikke alene var det godt og beqvemt for Fartoierne,
men det var som det siden viste sig, det eneste Punkt paa
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hele Ocn, hvor· Landgang var mulig. Et lille Rev af J{lipper danner her ligesom en Baadebavn. Kysten er lav og
tilgængelig med Lavvande. En varm Kilde har her sit
'
.Ud lob; Vandet var saa hedt, at Folkene, som sprang ud
for at hjælpe Baaden ind, brændte sig derpaa. Det var
det eneste Vand, vi kunde finde paa hele Oen.
Nu vare vi i Land, en Plads blev udsogt i noget hoit
Græs under Klippevæggen, her bleve to Telte opslaaede.
Lidt derfra, paa en hoi Lavadynge, blev en Flagstang opreist og det danske Flag heist. Herfra skulde ogsaa de
Signaler gjores, som vare aftalte med Corvetten.
Saasnart Captl. Flensborg havde seet Flaget heist, som
var Signal for, at vi vare vel iland, krydsede han sig osten
om Oen, gik Syd om den, lob den saa nær han kunde, stundom paa k Fjerdingvei, loddede jevnlig,· kom op Vester
fra, og var Kl. i Eftermiddag paa sin Post ud for Landingsstedet, hvor han blev liggende for smaa Seil. Det
blev derved godtgjort, hvad af foregaaende Undersogelser
er nol1som bekjendt, at denne Klippe rager lodret op af
Havet, og at der ingen Bund er paa 100 Fv., iO å 15 Fv.
fra Land.
Vi havde neppe sat Foden paa Land, for de fleste af
Selskabet klavrede om mellem Stenene og opsogte ConchyIier og Coralier, medens Andre, der endnu vilde nyde
nogle Oieblikke i rolig Betragtning, hvilede sig paa det
'feppe af Convolvler, der saa indbydende bredte sit friske
Gronne henover Koralsandet. Eflerat derpaa de forste Forberedelser vare gjorte, og Frokosten spiist, skiltes man ad
for at undersoge hver sin Deel af Oen.
Barren-Island, der forst opdagedes i Aaret 1787, da
dens Vulcan var i fuldt Udbrud, danner efter Leopold v.
Bucb de~ nordveslligste Ende af en stor Vulcnnrække, der
fra Amboina over Tim or, Flores, Sumbava, Lombok, Bali,
Java og Sumatra ganer op til Barren Island, medens to
andre Vulcanrækker strække sig fra den forstnævnte O,
den ene mod Nord og senere Nordost over Philippinerne,
Formosa og de japanske Oer, den anden mod Ost, senere
Sydost og Syil over Nyguinea, Nybriltnnien og Nyhebri-
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derne til Ny-Zeeland. Hele Barren-Island udgjor eet stort
Hævningskrater, omtrent som La Sommas gamle Krater med
Vesuvs Askekegle i sin Midte, eller som den Pico Teneriffa
omgivende Kreds af i000-2000' hoie, lodrette Klippevægge. Barren-lsland's Bjergring reiser sig steilt op af
Havet, er 2 å 3 Miil i Diameter, maaskee lidt bredere fra
Ost til Vest end fra Syd til Nord. Kun paa eet Sted - i
Nordvest eller noget nordligere - _er den ene Bjergring,
som ovenfor berettet, fuldkommen aabnet, og gjennem
denne lndskjæring seer man midt ind i den Dal eller Kjedel, som udgjor ()ens Kjerne, og som neppe hæver sig
10-20 Alen over Havets Overflade, en regelmæssig Askekegle under en Vinkel af omtrent 32 ° reise sig til en Hoide
af 1650 '. Omkring Askekeglens Fod er Dalen opfyldt af
uhyre Lavamasser, men Bjergringen, der paa Indresiden for
en stor Deel kun frembyder Lava-Aske, er udvendig bevoxet
med den yppigste Vegetation, der, naar man kommer seilende Syd fra, ikke lader En ane, at den gjemmer en Vulkan i sit Skjod, medens man mod Nord, hvor Bjergene ere
lavere, seer Askekeglens Top og den hvide Rogsky hæve
sig op over den lysegronne Skovkrone.
Under S. V.
Monsonen skal Vulkanen især have hyppige Udbrud.
De Herrer Rosen og Kjellerup paatoge sig i Forening
at bestige selve Askekeglen. Hr. Rosen giver folgende Beretning om denne Excursion:
"Vi vare gaaet et Stykke igjennem Dalen, da vi, i den
Tanke, at det vilde være umuligt at bestige selve Askekeglen, klavrede eller jeg knn sige lob fem, sex i Tallet
op ad Bjergringens Indreside mod N. 0. Den ved Forviltring aldeles smuldrede Lava, der havde el Udseende ikke
uligt Muldjord, gjorde imidlertid Opstigningen snart temmelig besværlig.
Vi sank hvert Oieblik, som i Sand paa
en dansk Hede, og inden vi havde naaet synderligt mere
end k af Bjergets Hoide, vare alle de Andre vendte om,
medens vi to, mere sindig end i Begyndelsen, fortsatte
vor Vandring, hvilede fra Tid til anden og hjalp os op vf'd
at gribe fat i de enkelte smaa Buske og Planter, som endnu
fandtes paa Skraaningen. Efter l;ln halv Times Forlob eller
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noget mere, vare vi overst oppe paa Bjerget ; vi forfulgte
nu Veien }ten over Hoilandet til et Par af de an~re noget
hoiere Toppe og forvandt snart ganske vor Træthed igjen.
Smukke fremmede Træer og Buskvæxter bedækkede hyppigt Skraaningerne, der strakte sig ned imod Soen, og som
i Afstand paa mere end eel Sted havde en forbausende Liglied med de store Klofter paa Moens deilige Klint. Et Bosseskud, som klang nede fra Skoven, afbrod af og til Naturens
hoilidelige Ro, og et Oieblik efter saae vi da de hvidgu le
Skovduer skræmmes op, den ene efter den anden, medens
den eenlige Orn hoiere i Luften bevægede sig rolig i storre
og mindre Ifredse om Stedet; Soens stille blnae Flade flod
for Oiet næsten sammen med den klare, dybe Horizont;
Naturen var saa smuk, saa indbydende, og dog syntes der
os at mangle noget, naar vi ikke kunde bestige selve Askekeglen.
Det var den forste Vulkan, •vi nogensinde havde
seet; endnu i Dag-gryet havde vi seet lldsoilerne fra den
slige op i Luften, og det forekom os at maatle være
en let Sag at bestige den , saaledcs som den fra disse
Htiider viste sig for os. Beslutningen var derfor hurtigt
tagen; i et Par l.Uinuter lob vi ned ad den indre Bjergskraaning, som det havde kostet os saa lang Tid at komme
op ad, gik igjennem den Dal, som lH'edsformig omgav Askekeglen, og gav os derpaa til at klavre op ad selve l{rglen paa dens ostlige Side. Skjondt uden Sammenligning
besværligere end Bestigningen af det forrige Bjerg, gik
det ogsaa i Begyndelsen ret godt; vor Torst blev rigtignok
snart temmelig heftig, og Solen brændte som Ild paa den
.sorte Masse, men vor Træthed gik over igjen, hvergang vi
havde hvilet et Oieblik, og naar vi med Oinene maalte Afstanden ned til Keglens Fod og op til dens Top, forekom
det os, at vi allerede havde tilbagelagt en betydelig Vei.
Men jo hoiere vi kom, desto værre og moisommeligere
blev det; for hver tre Sltridt, vi ved Hjælp af vore lange
Bambusstokke kravlede i Vciret, giede vi idetmindste de to
tilbage igjen; Jord og Stene styrtede ned med en rivende
Hurtighed ikke blot under vore Fadder, men allerede hoit
oppe fra, hvor l\lassen havde losnet sig· ved vore Fodtrin
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nedenunder; og naar vi af og til længselsfuldt sammenlignede den Vei, der forestod os endnu, med den, vi havde
lagt tilbage, blev det os stedse mere tydeligt, hvor ganske
vi i Begyndelsen havde bedraget os i denne Henseende,
og vi vare tilsidst nærved at fortvivle over vor ringe Fremgang. Da vi nærmede os Keglens Top, maatte vi et læ11gerc
Stykke krybe paa alle Fire hen over CIJ. hvid trachytagtig
Steenmasse, de1· tilsidst blev saa steil og glat, at vi rimeligviis havde maattet opgive vort hele Foretagende, hvis vi
ikke havde fundet en ligesom i Trappetrin udhugget, flere
Fod dyb og bred, i Bunden noget fugtig Rende, i hvilken
vi temmelig hurtigt og uden Besvær kunde stige i Veiret.
Svage Svovldampe viftede os allerede af og til imode; vi
havde endnu et Stykke at klavre henover sleenagtige, morkebrune Lavamasser og naaede saii til vor usigelige Glæde
den overste Top, hvorfra vi igjen hilsede vort Skib, vore
Telte og Fartoier, ligesom vi nu kunde see ned i I{jedlen,
<ler laae lige under vore Fadder. Keglen hævede sig hoiestr
mod N. V. og Vest. Svovldampene, der stege op af utallige Revner, havde bedækket næsten hele Toppen med smaa
naalcformige, guulgriinne Krystaller; modens der enkelte
Steder paa Lavaen laae en los, blod, hid Masse, der, aaar
man tog den op, smuldrede hen imellem Fingrene; Svovllugten slog os tungt imode, og Stenen under vore Fodder
var mange Steder brændende hed, idet vi stege ned i Kjedlen. Denne var omtrent 40' dyb; Bunden, der holdt 15-16'
i Diameter, fyldt med en rodguul Sandjord, hvori vi med
vore Stokke indridsede et "Galathea j. 46" og l11gde et Kors
af Steen ovenfor Indskriften. Paa Kjedlens sydlige Væg
dryppede, thi man kan ikke sige lob, en Kilde ned, der
havde dannet sig et yndigt Leie af Mosser og ganske smaa
Bregner, som stak forunderligt af mod den hele ovrige
nogne Askekegle. Solen begyndte imidlertid allerede at dale
betydeligt paa Himlen, vi maatte derfor, efterat have udhvilet os og seet os om, tænke paa at komme ned til Stranden
igjen, og vi valgte herLil den nordosllige Side af Askekeglen,
da denne mod N. og N. V. var ufremkommelig steil, og vi
paa den anden Side· onskcde at gjore Hjcmveien saa kort
Billes Jordomseiling. I.
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som mulig. Nu forst blev det os imidlertid klart, hvorledes
del farligste af vor Expedition endnu stod tilbage; en eneste
af de Regnbyger, som Himlen den næste Dag i en saadan Overflodighed oste ned over vore Hoveder, vilde have
været tilstrækkelig til at gjore os Nedstigningen aldeles
umulig. Snart maatte vi krybe paa Siden, snart lagde vi
os paa Ryggen, snart gik vi baglænds paa alle Fire, snart
grebe vi med vore sidste Kræfter for os, idet vi rutschede
ned uden at kunne faae Fodfæste igjen.
J!:ndelig naacde
vi atter den mere forvittrede Lava, hvor vel Alt rullede
bort under vore Fodder, men det dog blev os lettere af
og til igjen at standse i Farten, der snart bragte os
ned til Foden af Askekeglen. Trætte saa Benene rystede
under os, klavrede og sprang vi nu imellem de uhyre
Lavablokke, der i en chaotisk Uorden opfyldte den omgivende Dal, og fortsatte Veien over en Slette, hvor det
mandshoie Græs betog os al Udsigt længere borte, ligesom
vi ogsaa hvert Oielilik tabte hinanden af Sigte, idet vi forsvandt i en af de mange Revner eller Grolter, der her
krydsede hinanden i alle Retninger. Jeg var netop falden
ned i en af disse og folte mig saa træt, at jeg havde opgivet Haabet om at hjelpe mig op åf den igjen; jeg maalle
lænke paa den foregaaende Aften, hvorledes vi, mens Skibet i den stjerneklare Nat skjod roligt gjennem de forundel'ligt kulsorte Bolger, havde betragtet og talt om den
eensomme ubeboede 0, der Iane for os, og om den Robinson Crusoe, vi maaskee kunde finde kastet hen til denne
forladte Plet paa Verdenshavet. Jeg havde nu selv gjort
mig fortrolig med en lignende Skjæbne, da et Signalskud
fra en af vore Houbitzer underrettede os om, at vi vare
ganslrn nær ved Landingspladsen. Vi samlede vore sidste
Kræfter, trængte igjenncm et Buskads i den Retning, hvor
vi havde bort Skuddet, og fik Oie paa vore Kammerater,
der efter allerede næsten at have opgivet at fane os med,
nu kom os imode, hjalp os af med vore Jagttasker, halvt
forte, halvt bar os hen til Teltene, og forfriskede os med
Levnetsmidler. Endnu længe bagefier morede de sig lidt
over vort Udseende i det Oiehlik, vi vare komne frem af
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Junglen: vore af Solen mere end kobberrodt forbrændte
Ansigter, vore stivt udstaaende Gine, vaklende slingrende
Been og frygteligt snavsede og iturevne Klæder. En alvorlig Slurk af den varme mineralske l{i)de, der lob ud
i Stranden ved Landingsstedet, gav vore af Mathed og
Hede oplbste Legemer den forste Livskraft igjen, og da vi
en Time senere ombord i CorveUen efter et forfriskende
Bad og Omklædning sadde om det sildige Middagsbord og
ved Champagnen sagde Barren-Island vort sidste Farvel,
medens Skibet for fulde Seil fjernede sig de~fra, var Trætheden allerede saagodtsom glemt igjen. En uudslukkelig
Torst og .en brændende Hede i Huden VJlre de eneste ubehagelige Minder fra vor besværlige Vandring, der endnu
fulgte mig Dagen efter."
Hvad mig selv angaaer, da vandrede jeg tilligemed Pastor
Hansen og nogle af Skibets Mandskab gjennem Dalen rundt
omkring Keglen. Denne Vandrings Besværlighed tor jeg
naturligviis ikke omtale efter at have givet Rosens Beretning
ovenfor; men den var desuagtet ingenlunde uden Vanskelighed. Vi tilbagelagde den i 4 å 5 Timer, hvoraf vi vel
hvilede i å 1 k Time.
De andre Herrer Naturforskere gjorde Excursioner i
forskjellige Retninger, kortere og længere, sogende Gjenstande og Oplysninger, hver for sit Fag. Resultaterne af
deres Undersogelser ville de bringe til Kundskab paa Tid
og Sted. Hvad der forundrede os stærkt, var den besynderlige .Mangel paa animalsk Liv i denne frodige Vegetation. Nogle Krab~er og endeel Myrer vare hvad vi hyppigst fandt paa vor Vei, - men ikke en eneste Flue var
saa at sige at see eller hore, ingen Muskitos, intet Insekt,
hvoraf Myriader ellers opfylde Luften i de tropiske Lande
og plage disses Indvaanere. Af Pattedyr saae vi ingen.
Af Fugle blev der skudt nogle Duer; andre Smaafugle
hortes og saaes vel, men det Hele var dog i hoi Grad
dodt og ode.
Jeg lod udhugge "Galathea 1846" i en flad Granit tæt
ved vort Telt og nedgravede her halvt et Glas, hvori jeg
indlagde en af de smaa Kroningsmedailler, samt et Papiir,
17*
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hvorpaa jeg pua Engelsk forklarede min Efterfolger, at vi
hnvde været her pan denne Dug, i hvilken Tilstand vi havde
fundet Ifratoret, samt ut cl Vandslandsmærke var udhugget
ved Landingsstedet tæt ved den varme mide. .Medaillen
tilbod jeg Finderen som en Erintlring om Galatheas Ophold
her• . Documenlet blev underskrevet af alle Tilstædeværende.
m. 4k Eftermiddag bleve Teltene optagne, Flaget strogct
og Alle gik ombord.
Brcden af Barren-Island bestemte vi efter Observation
lil ·12° 16' 54': Syd, Længden efter vort bedste Chronometer, rettet eller de i Batavia tagne Observationer, til 93°
· 48' 6''. - I det s~ecielle engelske l(ort om Andamanerne
er Burren-Island aflagt paa 12° 16k' NB., 93° 54' 10''
osllig Grw. L. Her er altsaa en Forskjel af 6' i Længden.
Saasnart alle vare ombord og Fartoierne heistc, salte
jeg Cours SV. til S. 110n for lille Andaman og Vesten om
"lnvisible Bank" med den derpaa liggende hoist farlige
"Flat Rock."
Om l'tlorgeneit m. 5 fik vi Kjending af Land tværs om
Styrbord. Det var saa indhyllet i Diis og Tange, at vi
ikke kunde gjore noget bestemt ud deraf. Vciret saae temmelig uroligt ud; jeg slcjoltede derfor ikke om at nærme
mig det mere end nodvendigt. Det maa have værcl Rutlund Island.
Uagtet vore l\'Iiddagsobservationcr satte os temmelig nær
Landet af lille Andaman, saae vi det dog ikke. Jeg lod
derfor holde SV. hen lige ind paa det, m. 1 <lagede det
op, men temmelig indhyllet i Diis. Jeg vedblev at lobe
ind paa Landet med 7 :Ml. Fart. Strommen forte os ioinefaldende Syd efter; m. 4 stod vi 2~ l\liil af Landet efter
Gisning, styrede nu Syd langs l{ysten ned, vi havde da
lobet 26 Qml. ret ind mod Kysten, men Strommcn havde
imidlertid sat os 2! l\'Iiil Syd hen. Kl. 4:} havde SO. Pynten af Syd-Andaman i N. 67° V. 4 MI. e. G. Obs. Lgd.
ved Chronomctrc gav os da 92° 48', medens ovenstaaende
Peiling gav 93° 2'. Efter Horsburgh ligger denne Pynt 7'
for ustlig i Kortet; og den ovennævnte Gisning af 4 Miil kan
vel ogsna have været for stor. Forskjcllcn bliver da ikke
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betydelig, men Usikkerhed er der imidlertid i disse Oers
noiagtige Placering, og det synes hoist besynderligt, at Kortene over et saa befaret Farvand, som den bengalske Bugt,
endnu kunne lade Tvivl tilbage om de deri liggende Oers
noiagtige Beliggenhed. Med Morket tabte Yi Andamilnerne
af Sigte. Om Natten styredes S. t. 0. til m. 1, skulde da
blaae 4 Miil af Car Nicobar. Vi vendte Nord over og holdt
fra og til ind-til Daggry; saae da Landet af Car Nicobnr i
SO. Strommen havde altsaa sat os huardt Vester i. Der
forceredes Seil for at komme op under Landet;
10
Formiddug yare Yi tværs i Læ omtrent paa 1½ Miils Afstand
uf den sydvestligste Pynt af Car Nicobar. Vendte N. t. 0. over
og lob op langs Vestsiden af Oen. Del var middelmaadigt hoil
Land, meget stærkt bevoxet med Skov, hvorimellem dog
enkelte lysegronne Bakker gjorde en smuk Virkning: Min
Hensigt var at suge Ankerpladsen paa NV. Siden af Oen.
Jeg vendte derfor SO. hen
1 Eftermiddag. Vi saae en
Brig ligge til Ankers inde under Landet ikke langt fra eh
Landsby, som nu begyndte at vise sig paa Strandbredden
med sine bikubeformige Huse, omgivne af Coeustræer.
Fra det Oieblik vi havde NO. Pynten af Landet tværs,
begyndte vi at fuae Lodskud, men stedse meget ujævnt, ufvexlende mellem 15 og 25 Favne. Pludselig fik vi 10 Favne,
bjergede Seil for at ankre, men for Ankeret kom i Bund,
lrnvde vi kun ~ Favne Koralbund. Yi peiltc herfra NO!
Pynten i N. 40° 0. og den vestligste Pynt i S. 69° Vest.
Jeg antager Ankerpladsen noget ostligere for bedre, i det
mindste i denne Monson, ihvorvel det er noget fjernere fra
Landsbyen Saoui.
Forinden jeg gaaer over til at fortælle vort Ophold ·og
Arbeide ved de nicobarislrn Oer, troer jeg det passende at
omtale den Expedition, der var gaaet forud for vor i dette
Farvand. Saavel af de kongelige Instructioner, som af
Meddelelsen fra det kongelige General-Toldkammer vil man
have erfaret, at en saadan Expedition skulde finde Sted fra
Calcutta i Marts l\faaned 1845 med en lille Skonnert, l'Espiegle kaldet, fort af Capitain Lewis. Man vil endvidere
erindre, at Foretagendets Ledelse var betroet en dansk Mand,
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Hr. Busch, og at han havde adjungeret sig en anden Landsmand, Hr. Loewert. Vcd min Anlrnmst til Calcutta erfarede
jeg, at l'Espiegle var kommen tilbage fra denne Reise medio
Marts 1845.
Hr. Busch var reist til Danmark, Hr. Lewis forte Dampsliibet Ganges indtil videre; Hr. Loewert var bleven Offer
for et ulykkeligt Vaadeskud ved egen Uforsigtighed paa en
Jagt paa Gangesfloden. Resultatet af Expeditionen var en
Picce under Titel: "H. Busch's Journal of a cruise amongst
the Nicobar Islands, Calcutta 1845", med et lille Kort,
samt et stort specielt Kort med adskillige Landtoninger over
det nicobariske Archipcl, optaget af Capt. Lewis. Denne
Journal er oversat paa dansk og findes aftrykt i Nyt Archiv
fo1· Sovæscnet for 1846 pag. 75. Jeg skal her med cnkellc
Træk tegne l'Espiegle's Route, der omtrent-var den samme, jeg
fulgte med Galathea. L'Espieglc ankom den 31te l\Jarls til
Car Nicobar's NV. Bugt eller Saoui Rhed, opholdt sig ved
denne O decls her, deels ved Lapata paa Ostsidcn, hvor
han betroede det danske Flag til en saakaldet Havne-Capitain, og tilsidst ved SV. Siden; gik derefter forbi Balty
l\falve og Chowry til Terressa. Her havde han cndccl Samqvem med de derværende franske l\Iissionairer, og erholdt
af dem Oplysning om de Soroverier, som Tid efter anden
havde fundet Sted ved disse Orr, og som med saamegen
Gyldigh_ed havde opvakt den engelske Rcgjcrings Opmærksomhed, og 1la Busch's Offcnlliggjorclsc af denne Sag udgjorde et vigtigt Argument i hiin Autoritets Paastand om
Nodvendighedcn af at lagP. de nicol_lariske Oer i cffecliv
Besiddelse, skal jeg her ikke undlade efter l'Espiegle's Journals Angivelser at omtale dem. Busch opregner fire forskjellige Sorovcrier, hvoraf de tre havde fundet Sted ved
Nancowry og Camorla, det fjerde ved Tcressa's NO. Side.
Det forste Tilfælde passerede ved Camorta i den ydre Havn
mellem Camorla og Trinculti (som Busch feilaglig kalder
"false harbour"). Her blev i Anret 1839 en Hvalfanger
"the pilot's" Mandskab overfaldet og myrdet pau fem Mand
nær, som flygtede i et Fartoi og blevc optagne af den Orlogsmand, der bragte General Sir Hugh Gough til China.
0
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Busch antager, og vist med fuld Foic, al delle forste Attenlat af
denne Art, som nogensinde har været omtalt i disse Farvande,
har været foranlediget ved Skibsmandskabets Toilesloshed
og Mangel paa Disciplin, og at de navnlig have villet forfolge Fruentimmerne. Jeg tilfoier min Formodning, Rt da
delte forste Forsog lykkedes dem, og de derved fandt dem
i Besiddelse af en saa stor Deel uskatteerlige Goder, fik de,
som Ordsproget siger, Blod paa Tanden og meente, at Sligt
maatte lykkes oftere og kunde udfores ustraffet. Forsaavidt havde de virkelig R<'t; thi at en engelsk Orlogsmand
"the cruiser" (Busch sier "the wanderer", men jeg troer
min Angivelse den rigtigste) kom Aaret efter ind til Camorta, brændte nogle Hytter og skjod iflæng efter nogle
Folk, var kun en daarlig Hævn men ingen Straf. I 1843
saae vi derfor ogsaa folgc nok et Tilfælde paa det samme
Sted, idet et tomastet Fartoi med Lascarbesætning blev
overfaldet, Mandskabrt myrdet og Skibet sænket. 1844 blev
en Skonnert "Mary", Capt. Ventura, overfaldet ved Terressa's NO. Side ved Landsbyerne Lallong og Bengala, Capitaincn og Mandskabet myrdet og Skibet brændt. Her skal
ingen Fornærmelse have fundet Sted, men sandsynligviis
har det slette Exempel fra Camorta og den Strafloshed,
hvormed det hidtil var gaaet af histovre, forfort dem. Atter
kom et engelsk Dampskib "Phlegeton" dertil og gjorde endeel
Understigeiser, men som ikke ledede til noget Resultat.
Endelig fandt paa Camorta samme Aar et Angreb Sted paa
en Brig, fort af en Capt. Caw. Han selv _o g pndeel af
Mandskabet blev dræbt" men da en Serang - en Underofficeer - tog et Gevær og skjod en af Morderne, flygtede de, og Skibet frelstes.
Fra Terressa besogte l'Espicgle Nancowry Havn, gik derefter til lille Nicobar, lob ind i NV. Havnen, dannet af Oen
Pulo l\lilu, som blev kaldet Busch-Island, lod heise dansk
Flag paa lille Nicobar, besogte derefter St. Georg-Canalen,
tog formelig Besiddelse af den midt i Canalen beliggende
lille O Pulo Condul i Kongen af Danmarks Navn, og betroede Flaget til den der saakaldte Raja ved Navn To:.
morra, gik videre langs ned ad Stor-Nicobars Ostkyst til

264
den sydligste Bugt paa Ocn, fandt den der indlobendc Flod,
og efter nogle Dages Ophold i denne Bugt tiltraadte de
Hjemreisen, anlobende paa Veien atter NV. Havnen og Terressa. De liavde sogt Steeukul overalt, og paa nogle Steder af de sydlige Ocr havde de fundet enkelJe Stykker, som
lodc formode, at Kul virkt•lig var at finde. Hvad iivrige Producter, de havde truffet paa, vil bedst kjendes af selve
Journalen, og stemmer i det væsenlligsle overeens med,
hvad vi ved vore Undersogelser erfarede.
Det var en Selvfiilge, at en Expedilion, foretaget med
et saa lille Skib, med saa faa l{ræfter og Hjælpemidler, ikke
kunde lede Lil noget afgjorcndc Resultat, især naar drr
tages Hensyn Lil, at den blev panbegyndt just i Slutningen
af NO. l\lonsonen og i Begyndelsen nf SV. l\tonsonen, hvorfor de maatte skynde dem hjrm cftrr, for at undgaae den
indsættende Regntid og dermed fiilgende onde Veir. Imidlertid sl,ylder jeg her at bevidne, at Hr. Ilusch's Journal
og Reise har været mig en megel god Vciledning og har
givet mig adskillige nyttige Oplysninger. Hvad angaacr
Capt. Lewis Kort, dn er det vistnok langtfra fuldkomment
og sikkert ikke noiagtigt aflagt, men det har dog a11ijulpct
for mig Savnet af et specielt J{ort i stort Bestik til al scile
paa mellem Oerne, og har i den Henseende været mig til
Nytte. Jeg vil i det Fi\lgende finde Leilighed til nærmere
at omtale saavcl Dog som lfort.
Alt som vi seilede ind, kom flere Cano'er med Indfodte
ud imod os . . De syntes fiirst noget betænkelige ved Synet
nf vore store Kanoner, der maaskee vare dem en ubelrngelig Erindring om de sidste engelslrn Orlogsmænds Besog;
men snart vovede de sig nærmere og nærmere, ja en af
dem lagde allerede tilborde, og dens Besætning gav sig
ifærd med at klavre op ad Falderebstrinene, da vi i det
Samme lod Ankeret falde og stak ud paa l{jettingen. Ved
Sloien heraf grebes de Alle af en panisk Skræk, med Pilens Fart fore Canoerne hYer til sin Side , og da de fiirst
vare langt nok borte, for at troe sig i Sikkerlied, samle<ks
de igjen, standsede et Oicblik med Pagainingen og holdt
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ligesom Rand om hvad der var at gjore; derpaa si.igle de
Alle ind til Land. ·
Den ovenomlalle Brig laae til Ankers lidt Vest for os;
den tonede arabisk Flag. Jeg sendte et Farli.ii derombord, som kom tilbage med Capitainen selv, en brav Muselmand med et langt graat Skjæg. Han sagde mig, at hans
Brig hed Seraphine, kom fra Pulo Penang, var her for at
tage en Ladning Cocusnodder, og vilde herfra gane til
Rangoon. Han syntes ikke nt være ganske vel lilmode ved
at være ombord i en Orlogsmand, uagtet alt hvad jeg
gjorde for at berolige ham. Han forsikkrede mig, at lndvaanerne ·-her -vare fredelige og ordentlige Folk, som ikke
gjorde Nogen Fortræd". Efle1· at jeg havde e:xamineret ham
saa meget som jeg syntes nodvendigt, lod jeg ham gaae,
lagende med sig en Kasse Cigarer, som jeg forærede hum,
og hvorover han var meget lykkelig. Da jeg senere erfarede Cigarers Priis i disse Lande, begreb jeg hans Glæde.
Men hans Tillid voxede ikke med Tilfredsheden. Om Natten gik han under Seil, og næs.te Morgen snae vi ham til
Ankers oppe under NO. Pynten, hvor han maa have ligget
meget maadeligt. Jeg antager vort Vagtskud har skræmmet ham, da Kystfarerne alle have en meer eller mindre
usikker Samvittighed.
Endnu samme Eftermiddag begyndte vi vore Arbeidcr.
Et Fartoi med Lieutenant Bruun blev sendt ud paa Oplodning og Opmaaling af Bugten, et andet blev sendt i Land
med Dhrr. Naturforskere og andre Liebhavere for at unclersoge Terrainet. De havde fundet lndvaanerne samlede paa
Strandbredden, modtagende dem med Velvillie, men hvorigjennem dog en hoi Grad af Frygt og Mistillid skinnede
frem. Endeel af dem talede nogle Ord Engelsk blandet med
Portugisisk, og hermed var da et Slags Meddelelse bleven
mulig. Mange kunde Malaiisk og Enkelte endog nogle Brokker Fransk, som de syntes at have lært af et Par franske
Missionairer, der Aaret iforveien havde opholdt sig poa
Oen. De meldte sig som Lord Dyron, Nelson, Doctorerne
Young Crisp og Morgan, Capt. John ltc.; Navne vi allerede
kjendte fra Busch's Beskrivelse. Ja de slrnmmrde sig end-

266
og lildcels ved deres oprindelige Nicobarnavne; saaledes
havde Doctor Young Crisp et Certificat fra flere fremmede
Skibscapitainer (saadanne Skudsmaal for deres Skikkelighed
ere saagodtsom alle ansete Nicobarer forsynede med, for
at finde Tiltro hos nyankommendc Skippere, med hvilke de
onske at træde i Handelsforbindelse), der begyndte: ,, Young
Cris_p, forhen kaldet" .... , det derpaa folgende Ord havde
han omhyggelig kradset ud og vilde ikke sige os, hvad
der havde staaet. De havde i Begyndelsen en oiensynlig
Angst for, at vi havde Ondt i Sinde mod dera, og sagde
den ene Gang efter den anden , idet de pegede paa Prof.
Behn's Jagtgevær: ,, Take euro! - tuke carc fowling-piece !
- not shool l" De Andre, som vare ubevæbnede, havde
de noget mere Fortrolighed til, og ligesom for derved at
modsige deres egen Uro, gik de saa til den Ene , saa til
den Anden, rakte ham Haanden eller lagde den ret fidelt
paa Skulderen af ham, og sagde: ,,Good friends ! - good
pcoplc!" Især onskedc de dog at vide, hvad vi var ladet
med, og naar vi havde i Sinde at lette, og kunde da aldeles ikke forstaae, hvad vi vilde hos dem, naar vi Intet
havde at sælge. Capt. John's Huus havde de lukket af og
neglet al Adgang til; de havde der indesluttet Byens Koner
og Born, som de ved vore senere Besog pleicdc at jage
tilligemed deres Sviin ind i det Tykke af Skoven, for paa
den Mande at skjule dem for os. De beværtede med unge
Coeusnodder, som de hentede ned fra Træerne, naar man
onskede det. Hons og Sviin syntes her at være i temmelig Overflodighed.
Landgangen maatte skee igjcnnem Brændingen og var
forbunden med stor Besværlighed. Dhrr. kom dyngvaade
ombord. Man bragte mig en Skibsbog fra Land, som den
saalrnldte Capt. John havde anbetroet dem med Anmodning om at nedskrive Skibets og mit Navn deri. Samme
Capt. :John havde gereret sig som et Slags Hovedsmand i
Landsbyen og havde udmærket sig ved at have Skjorte og
Buxer paa, en LuA11s, som ingen uf de Andre indlod sig
paa, og som i dette Klimat virkelig ogsaa kan kaldes overflodig. Skibsbogen bestod i et smudsigt Ark Papiir, hvor-
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paa var afstrcgct Rubriker, og som virkelig endcel Skigperc havde udfyldt, alt som de havde været her. Den var
indsvobt i et Eau de Cologneflaske-Papiir, men havde i
Sandhed tabt al sin fordums Vellugt.
Betragtende mig paa dansk Grund, lod jeg skyde Vagtskud samme Aften og fortsatte hermed, saalænge vi vare
imellem Oerne.
Næste Morgen kom endeel -Cano-er ud og lagde dem
om Skibet, men Ingen var at formane til at lwmme ombord.
Dhrr. Naturforskere gik ind for at begynde deres Excursioner. Jeg lod sende et Detachement af Landgangscompagniet til deres Assistance. Et Telt blev opslaaet, Vagt sat
derved, og hver af Dhrr. havde en bevæbnet l\land med sig.
Lidt op ad Formiddagen, just som jeg selv heredte mig
Lil at gaae i Land, lagde endelig en Cano til Borde og lo
lndfodte kom ombord. De havde Hat paa Hovedet, Cigarfutteraler i Orelappcrnc og vare forresten aldeles nogne.
Ligesom den Forste var kommet over Falderebet og havde
seet den der staaende Skildvagt, styrtede han hen imod
mig, kastede sig i mine Arme og raabte: "You take away
Seapoy I me good man, me no fear dec." Jeg beroligede
dem saa godt jeg kunde, men deres Frygt var uden Grændse.
Forst da jeg fik dem ned i Kahytten og lod dem sidde ned,
bleve de roligere. Nu begyndte en anden Scene; der sad
disse to nognc ·Mennesker, betragtede sig selv med uendeligt Velbehag i Speilet og !ode sig opvarte af min Hovmester som store Herrer. Brændeviin, Biskoiter, Skinke,
Alt gled ned med en utrolig Hurtighed. Ved den tredie
Snaps lod jeg gjore Holdt, hvorover de bleve stodte og
forundrede sig over denne Maadeholdenhed. For at blive
gode Venner igjen gav jeg dem hver endeel Biskoiter og
en Flaske Brændeviin at tage med. Men nu vilde de have
Alting, Glas, Solvtoi, Bord, Stole, l{jole, Knapper, Uhr, Linned, kort Alt var dem godt nok, Alting vilde de have med
og det strnx.
En af disse Folk var den ovenomtalte Young Crisp (formodentlig opkaldt efter en gammel Capt. Crisp, som havde
faret paa Nicobarerne, og som j~g havde kjendt i Calcutta) og
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g11v sig ud for Doclor. Han blev sut i Forbindelse med vor
Skibslæge, og denne till,joblc sig sin nye Cullegn's Venskab
med en Aarladningslancet, Terpentin, Campher og noget
Naphta, hvilket han Alt vidste at begjære. Ogsaa forlangte
de gjentagne Gange Eau de Cologne, som de vidste at
udtale ganske lydeligt.
Som alt delle gik for sig, kom en halvvoxen, ganske
nogen Dreng ind i Kahytten med en forfærdelig gammel
Bal paa Hovedet og en anden i Haanden; den havde han
faaet fuld af Biskoiter, hvorover han med hoist udlryl,sfulde Gebærder bevidnede sin uskromtede Glæde.
Da mine Gjæster i det Hele ikke gjorde mange Omslmruligheder, lod jeg mig heller ikke genere, men overlod
dl'm til de omlJordblivende Officerers Forlystelse og gik i
Land til Landsbyen Saoui, hvor vort Telt stod som Hovedqvarteer for de omsværmende Naturforskere. Der var temmelig stærk Brænding. Uden at blive vaad kom jeg ikke
pna lor.t Land. J eg blev snart omringet af de lndfodte,
som bragte mig op til deres Huse og ind u n der deres
Huse, men kun med synlig Uvillie tillode de mig at bestige
deres Trappe for at komme op i deres Bikube-Vnaninger.
Jeg blev presenteret for Capt. John og for en gammel
l\lnnd, som han kaldte sin Fader. Begge disse udmærkede
sig ved at have !{læder paa, og syntes i det Hele at udove en vis Myndighed. Forgjæves snae jeg mig om efter
Fruentimmer eller Born. Kun nogle hnlvvoxne Drenge lob
omkring, alle de ovrige og alle Fruentimmerne vare bortsendte til det Indre af Oen. Capt. John var Patient; vor
Doctor havde om Morgenen tracleret ham med Piller, og
nu vilde alle de andre ogsaa have Piller, klagede over
Maven og syntes at forklage Doktoren til mig, fordi han
ikke vilde give dem noget. l\fan forærede mig nogle Cocusnodder og Huns.
Hvad der fremfor Alt beskjæfiigcde dem, var Nysgjerrig)1ed for hvad vi vilde her, og Onsket om at vi vilde
gnae bort igjen. Paa deres radbrækkede Engelsk og med
Tegn og Miner gave de deres Foleiser tilkjende: ,, When
you go away? - what you want? - whcn lakc up unchor?"
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var stadigt deres venlige, gjæstfrie Hilsen, medens de stimlt>de om mig, thi saasnart de havde erfaret, at jeg var Capilainen, var jeg i Særdele!lhed Gjenstand for deres Nysgjerrighed. Snart kjed af delte Overhæng, forlod jeg Hytterne og gik en Tour ad en Fodsti, der syntes at fore
ind i nogle Cocus-Plantninger. Alt som jeg gik, blev jeg
fulgt af sex, otte Stykker Ni.c obarer, og Tid efter anden
entrede en eller anden af denne Escorte som et Egern
op i et Træ for at hente Cocusnodder ned, hvilken l\fanoeuvre de udforte med stor Behændighed. Med den skarpe,
lange Kniv , hvormed Enhver af dem er forsynet, hug
de med eet Hug Toppen af Nodderne, saaledes at et Hul
hom frem, hvoraf vi drak den friske ]\folk , derefter arnd
to Hug tog de en Spaan ud af Noddens gronne Skal, der
var spids til den ene Ende, bred til den anden, og delte
saa .hurtigt tilveiebragte Instrument tjente nu til Skee, for
dermed at udtage Geleen af Nodden. Cocusnodden, saaleds nydt, i et sna brændende Klimat er yderst forfriskende.
Efter nogen Tids Omvandring havde jeg overbeviist
mig om, at de Stier, jeg spadserede paa, stedse forte tilbage til Landsbyen, og kun vare fremkomne ved at Indbyggerne gik åd dem til deres Plantager. Jeg gik derfor
ogsaa tilbage.
Man viste mig deres saakaldte Begravelsessted; det var
en lille Plads, indhegnet med Pinde. For hver Diid stod
en hoiere Pind, behængt med nogle Laser, sem var den
Afdodes Efterladenskab; ved Foden af Pinden var undertiden en Oxe, <it Spyd eller andet af den Afdiides kjæreste Eiendom stukket ned i Jorden. Denne Saoui's Assislentskirkegaard var snart beseet, og jeg gik derefter ombord igjen:; Brændingen havde tiltaget i Voldsomhed, det
var kun med Niid og neppe, at det lykkedes os at komme
ombord, og kun i aldeles vand Tilstand.
Ikke langt Vest for Landsbyen Saoui er der et lille
Vandliib, hvis Vand var saa godt, at jeg ikke betænkte mig
paa at lade fylde nogle Fade deraf. Vandet i Briinclene,
som fandtes i Nærheclen af Husene, var derimod brakt
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og muddret. :Brændsel maa lrnnne haves i Overflodighed,
dog maae man vogte sig for at !roe, at man kan skove
iflæng, da - saa langt min Erfaring idetmindste gaaer al Skov langs Stranden er Eiendom, hvorover de Indfodte
synes temmelig skinsyge.
Et Forsog paa at fange Fisk med vort Net lob hoist
uheldigt af. Nettet drev af 111ed Strommen, og vi fandt
Stumperne deraf aldeles iturevne paa Koralrevet noget vestlig for Vandfyldingsstedet.
Vi laae paa denne Rhed til Fredagen den 9de Januar.
Vor Tid anvendtes til Opmaaling og Oplodning af Farvandet, astronomiske Observationer, Bestemmelse af Brede,
Længde og l\lisviisning, samt med Excursioner i Land i alle
Retninger, saa langt 'ferrainet og Jungle-Krattet vilde tillade det.
Imidlertid havde god Forstaaelse og gjensidig Tillid
udviklet sig imellem de Infodte og os. De besogte os jevnlig
og bragte os ikke sjelden Foræringer af Cocus, Bananer og
stundom Hons, ligesom de ogsaa tilbod os at sælge dem
Rupier for Sviin. En Dag kom en ung Fyr ombord
med et Bastbaand om Hovedet og en Strimmel 'foi om
Lænderne, hvoraf en lang Hale hang ned imellem Benene.
I Orene bar han de sædvanlige Bambusror, 'og Munden var
stoppet fuld af Betel. Han var modbydelig at see paa,
men en meget lystig Fætter. Han kaldte sig Doctor Morgan og udbad sig Medicin. Man forærede ham en gammel
l\fackintosh, som han strax fik paa, tilligemed et Halsbind og
et Par Papiirsflipper, hvorpaa han saae sig i Speilet med
synligt Velbehag. En Anden, som var med ham, fik et meget hoit og stivt Halsbind omkring Halsen, forresten var
han aldeles nogen. Uagtet dette Halssmykke kjendelig gnavede og generede ham, var han dog særdeles tilfreds og
aflagde det ikke, saalænge vi vare ved Car Nicobar, thi
vi havde den Fornoielse at see ham i Land saavcl her som
ved vort senere Ophold paa Sydsiden af Oen.
Da jeg Dagen efter aller vilde i Land, valgte jeg at
roe op i det nordvesllige Hjorne af Bugten, hvor Brændingen ,•ar meget mindre voldsom, saa al vi uden Fare kunde

....

271

•

sætte Fartoiet paa Land. Kysten var her endnu smukkere
end ved Saoui, og Landet hoiner sig umiddelbart indenfor
Kysten. Mangrove findes ikke paa hele denne Deel afOen,
men den flade Koralstrand afvexler med steile ,.Skrænter af
blaat Leer og Grotter saavelsom sammenkastede' Hobe af sorte
•
Kalkglomerater. En Fodstj, som her gaaer ind mod Midten
af Oen, forer forst gjpnnem et Belte af indtil 50 Alen hoie
Cocustræer, af Arekapalmer og Casuariner, dernæst, efterat
disse Træer lidt efter lidt ere forsvundne, gjennem et
uigjennemtrængeligt Net af.Rotang (Spanskror) og Pandanusser (Caldeira) omflettede af Orchideer og utallige andre
Snylte- og Slyngplanter.
Vi vare neppe gaaet hundrede Skridt for vi stodle paa
fire Nicobarer, som kom fra Landsbye , oose, beliggende
paa Ostsiden. De vare alle nogne 'med det sædvanlige
Lændebelte af blaat Lærred eller Bomuldstoi og derfra udgaaende Hale. Kun den Ene, som aabenbart var den Fornemste, havde en gammel Hat paa Hovedet med en uægte
Guldgalon omkring. Han tiltalede os slrax paa radbrækket
Engelsk, og vi vare snart meget gode Venner. Manden med
Hatten kaldte de tre Andre sine Lascarer. De fulgte med
os saa langt vi vilde gaae, derpaa satte vi os ned i det
blode Græs paa et skyggefuldt Sted med en smuk Udsigt
ud over Vandet. Strax blev en af Lascarerne sendt op i
et Cocustræ for at hente Nodder ned. Jeg maatte atter
beundre den eiendommelige Færdighed, hvormed de udfore
dette i Sandhed ikke lette Arbeide. De tage den lange
skarpe Kniv, som liedst kan lignes ved en Sabelklinge uden
Skaft, imellem begge Hænder, medens de med disse omfavne Cocuspalmens Stamme. Nu samle de Fodderne, som
de gjerne snore sammen med el Stykke Bast, ved Roden
af Træet og strække Kniven saa hoit op paa Træets Bark,
som Armene kunne naae, og idet de trykke Knivens Æg ind
i Barken, hæve de deres Fodder heelt op under sig og
stnae nu paa en af Stammens trappetrinsagtige Afsatser, medens de atter strække Armene op efter med l{niven.
Det Hele udfores med utrolig Hurtighed og Bevægelsen, der ikke er ulig en god Svommers Legemsboininger,
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er virkelig endog meget gracieus. Nogle og tyve Nodder
kom ned i et Nu, og l\faaltidet gik ligesaa hurtigt. Man
loe mig ud, fordi jeg ikke kunde drikke en Cocusnod ud i
eet Drag. l\1in fornemme Ven fra l\foose drak fire ud i et
Oieblik, og rakle naadig Stumperne til de omkringstaaende
Lascarer. Derpaa spiste vi den geleeagtige Deel af Noddons l{jerne ved Hjælp af den Skee, som ovenfor er beskreven, og som er classisk for hele Nicobar-Archipelel.
Nu var MaaHidet forbi, og i storste Hast blev der gjort
Ild ved Hjælp af to Stykker Træ og noget vissent Lov.
Cigarer bleve lavede af nogle skaarne Tobaksblade, som de
forte med dem i en skiden I{lud, og som indsvobtes i nogle
visne Blade, hvilke de samlede paa Stedet; ogsaa ruge vi
vore Cigarer ener endt Frokost, og da jeg nu ovenikjobet
trnctcrede min Vært med nogle uf disse, steg Glæden og
Fortroligheden til sit hoieste Punkt, og havde varme men
ærligt talt hoist ubehagelige Omfavnelser til Folge. Sanledes som jeg saae disse Folk ligge her i Græsset, leende
og sladdrende, kunde jeg ikke afvise den Tanke, at de i
Grunden vare Mist lykkelige Væsener. De havde det efter
deres Begreb fortræffeligt; de forlange intet bedre, og derfor skye de ethvert Skridt mod Civilisationen med næsten
instinclmæssig Frygt, thi de have Forudfiilelse af, at Civilisationen, indfi.irt paa deres Ocr, vil aldrig komme hverken
dem selv eller deres Afkom tilgode - den vilde være deres
Slægts Dodsdom.
Derfor saae de paa ethvert af vore
Foretagender med en Ængstelse, der vidnede om, at · de
anede, at af alle vore, dem ubekjendte, uforstaaelige Handlinger vilde der Intet kunne fremkomme, der kunde baade
dem, og derfor længtes de ogsaa inderlig efter vor Bortreise. Herpaa lagde Ingen af dem Alle Skjul. Selv disse
mine Perlevennei· spurgte mig midt under de varmeste Omfavnelser, om jeg ikke snart vilde drage bort og hvad jeg
vilde hos dem.
Forresten kan jeg ikke noksom rose deres Uegennyttighed. Jeg havde hændelsesviis Intet hos mig uden de omlalle Cigarer, men de gjorde ikke Mine til at onske end sige
hegjrurc noget af mig, og du Yi gik tilbage og Skrrrnten
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var lidt slibrig og steil, tog min Ven med Guldgalonen mig
ved Haanden og hjalp mig ned og slap mig ikke, fiir jeg
var nede paa den flade Strand, Alt med en Omhyggelighed,
som om jeg havde været hans Barn.
Herfra roede jeg hen til det hoie Land, som strækker
sig N. 0. ud og danner Bugtens nordre Arm. Naturen har
her paa Pynten dannet en Brobue, hvor der vel ligger endcel Steen i Bunden, men som man dog kan passere ind
under med et Fartiii, og hvor man med Lethed kan lægge
til for at komme r Land. Biiier man til Venstre, befinder
man sig i et lille aldeles stille Bassin, som Klippen hvælver sig over, og igjennem denne naturlige Tunnel passerede jeg og fandt mig kort efter paa den anden Side af
Pynten. Inde i selve Grotten var der saa dybt, at vi ikke
kunde naae Bund med vore lange Aarnr. Vi skrabede Galathea's Navn paa den fugtige Væg, aflmggede nogle Klippeslumper til Erindring om vor Fart igjennem, denne Hvælving, hvor neppe noget europæisk - i alt Fald da intet
dansk - Fartiii havde været fiir os, og gik saa ombord.
Opmaalingsarbeiderne sluttedes denne Aften, og Naturforskerne havde gjort saa mange og saa store Excursioner, som Forholdene tillode. Jeg lettede derfor næste l\'lorgen den 9de og stod ud fra Landet, for at siige Nord og
Ost om Oen til Sydsiden, hvor jeg agtede at siige en Ankerplads ifiilge den Anviisning, som Busch's Journal derom
gav. Strommen salte haardt Yester i, vi krydsede Ost efter,
men kunde ikke komme N. 0. Pynten forover for Kl. 1
Efterm., da Strommen kæntrede. Ved et af de Slag vi
gjorde, da vi havde vendt under Landet og stode Nord efter,
saae vi pludselig Brænding forud og til Luvart. Jeg troede
det var Koralrevet, som strækker sig V. t. S. hen fra Spidsen
af N. 0. Pynten, bar derfor af et lille Stykke, lrnstede bak
og sendte et Farloi ud, for at lodde paa den formeentlige
Grund. Det viste sig da, at det kun var Striimkobling,
men tillige at Grunden her var overmaade ujevn, idet Loddet gav afvexlende fra 17 til 35 Fv. Koralgrund. Kl. 3
vare vi endelig passeret Nordostpynten.
Denne er vel omtrent ½ Qvartmiil bred Ost og Vest
Billes Jordomseiling.
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og paa denne staaer Landsbyen Arrow; derpaa falder Landet af Syd efter, og den hele l{ysts Udstrækning fra Nord
lil Syd er vel omtrent 6 Qvarlmiil. Pan denne Kyst
staac Landsbyeme l\Ioose og· Lapate, hvilken sidste er den
vigtigste. Der anlobc her ikke faa Skibe aarlig, som lade
med Cocusnodder. Her findes ifolgc Busch's Angivelse et
Slags Havnecapilain, -som holder et Register over de ankommende Skibe; Busch angiver Antallet af Skibe, som anlobe Cnr-Nicobar, til 25 å 30 og mener, at hver Ladning
lrnn anslaaes til 100,000 Nodder, altsaa en Export af 2~
til 3 l\lillioner Nodder. En af de Herrer Naturforskere, som
senere fik fat paa denne Havnebog, fandt del"i anfort 20
Skibe siden 1845. l\lcn da mange af de Skibe, som fare
pna disse Ocr, cre I{yslfnrere, hvis Cnpilainer ikke kunne
skrive, og JlavneMgerne saaledes mane være hoist ufuldstændige, er Busch's Beregning neppe for hoi, og regnes
hertil alle de .Cocusntidder, de selv forbruge, og Alt, hvad
der fordærves, kastes bort eller bliver siddende paa Træerne,
san vil det sees, at her er en ganslce overordentlig Production af dette for Indien i Særdeleshed og for Handrlen
i Almindelighed saa vigtige Produet, og at et Etablissement,
bygget pau Forædlingen af Cocusntiddcn, deels til Olie,
deels til Sæbe, maatlc, naar iovrigt alle locale Hindringer
overvandtes, love et betydeligt Udhytte.
Vi holdt Cours langs Landet ned paa i l\fiils Afstand,
havde Kjending af Landsbyerne l\foosc og Lapate samt flere
andrn Samlinger af Hyller. Ved Lapnte stod et Stillads ude
pan Pynten, der paa ethvert andet Sled vilde blive taget
for en Varde eller Tclegraph eller sligt. Her var det ikke
andet end nogle Stæng'9r, som de lndfodte satte op udenfor deres Huse, for at drive Djævelen bort, hvorom mere i
det Folgcnde. -Loddet gav os stadigt ingen Bund paa 15 i\
20 Favne. Kun eet Kast fik vi i5 Favne, havde da Pynten
af Lapatc med Varden paa overeet med N. O. Pynten og
dannende en Vinkel af 83° med S. 0. Pynten. Hele l{yslen
... stod i een Brænding, idet N. 0. Monsonen, som staaer lige
paa, drev Oceanets Holger med utrolig Voldsomhed mod
den flakke Strand. Neppe er Landgang mulig pna denne
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Kyst, idetmindste med denne i\lonson. Vi holdt gaaende
med Loddet hele Veien og maalte Vinkler og tog Peilinger,
alt som vi passerede de forskjellige Pynter. Kl. 5 Efterm.
dreiede vi om S. O. Hukken a~ Landet. Et Steenrev, som
ragede ud fra Sydspidsen, hvorpaa det brod meget stærkt,
passerede vi ogsaa temmelig nær, men fik' desuagtet ingen
Bund paa i5 Favne Vand pan hele Sydsiden, for vi vare
passerede dette Rev og befandt os i S. V. Bugten, . som
dannes af delte Rev og Landets S. V. Spidse. Her ankrede
vi op paa H Favne Vand i temmelig smult Vande, dog med
svær Dynning fra Osten, og endte saaledes denne for os
Alle temmelig trættende Dags Arbeide.
Vi bleve imidlertid forstyrrede i vor Nattero ved et
stærkt og nærgaaende Tordcnveir, som nodte os til at purre
ud overalt og gjore kla1· til at modtage Ild.
Næste l\'Iorgen den iOde sendt<' jeg et Fartoi i Land
for at undersoge Landgangen. Det viste sig da, at vi vare
komne til Ankers paa et meget heldigt Sted , idet der
tværs for os var en Aabning i Koralrevene, som tillod
Fartoierne at roe ind, og de befandt dem da i et Slags Bassin, hvor de kunde lobe lige op paa Stranden, og man kunde
springe torskoet i Land. Det varede derfor ikke længe, saa
vare alle Mand til Arbeide, hver i sin Retning: 'feltet blev
opslaaet paa Strandbredden og et Detaschement afLandgangscompagniet deri indqvarteret, Naturforskerne vare paa Excursioner, Maleren tog Prospecter, Fartoierne maalte op og
de [ivrige Videbegjærlige spadserede omkring og sogte og
fandt mangen Gjenstand for deres Undersogelser.
Indvaanerne stimlede snart om os i stor Mængde,
ihvorvel ingen egentlig Samling af Huse fandtes, men vel i
den nærmeste Omegn flere enkeltslaaeede Hytter, hvilke
man betegnede os som en Landsby ved Navn Kummios. Vi
fik her Beviis for, at Samfærdselen over Land fra Nordtil Sydsiden af Oen ikke kan være snameget vanskelig, da
vi modte mange os fra Saoui velbekjendte Ansigter. Her
var ogsaa Folk fra Lapale og flere andre sankaldte Byer
fra Ostsiden. Da jeg a_f Busch's Journal erfarede, at han
havde givet det danske Flag til Havnecapitainen ved La18*
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pate, som kaldte sig Atlas, gjorde jeg mig Umage for at
faae fat pan denne l\land, men det var forgjæves, han kom
ikke til Syne, hvilket ikke gav mig store Tanker om hans
Agtelse for det ham belro!;)de Flag. Denne Indvaanernes
Omvanken gjorde det ogsaa vanskeligt at gjore noget Overslag over Oens Folkemængde; jeg for min Part antager det
i <le specielle Rapporter angivne Antal af Car-Nicobars Indvaanere af 1000 Mennesker for at være for stort, men det
er temmelig sikkert, at den er en af de stærkest befolkede
af alle Oerne. Kun Chovri synes at have en forholdsviis
endnu stiirre Folkemængde.
Den Modtagelse, vi modle blandt de Indfodte, bar samme
. Præg som den, der var bleven os til Dee! paa Nordsiden,
et Slags paatrængendc Forekommenhed og Velvillie, som
<log robede Frygt og.Mislroe. De fulgte os ·; store Skarrr,
<le vare alle bevæbnede, og de viste en ltjendelig Uvillie til
at folge os dybere ind i Landet. Ad de labyrinthagtige
Stier, som ledede fra Landingsstedet ind i Skoven, kom vi
meget snart til et Vand, som var dannet deels af et fra det
Indre kommende Riveer, decls af det fra Soen med Floden
indtrængende Vand. Vilde man nu videre, saa maalte man
vade over, eller lade sig bære, hvortil Nicobarerne viste sig
meg·et villige. Jeg var ikke lidt forundret over denne uventede Forekommenhed, men Gaaden !oste sig snart, thi Stien
paa den anden Side af Vandet forte ikkun efter et kort
Stykke Vei til nogle midt i Skoven liggende Hyller, derfra
ned til Stranden , og langs ad den over Riverets . Munding
tilbage til vort Landingssted.
Landet her er meget lavt, og en stor Deel af Skoven
s taaer und er Vand med Hoivande, hvilket gjor l\langrovekratlet dobbelt ufremkommeligt. Alle Naturforskerne, som kom
tilba ge fra deres forskjellige Excursioner, kom med lige
uforrettet Sag i Henseende til at trænge dybere ind paa
Oen; alle havde bevæget sig i den samme Cirkel, som
ovenfor er besln-evet. Da jeg imidlertid havde ladet see
ud fra Toppen ind paa Landet, og man derfra forsikkrede,
at de kunde see en aaben Plaine med en So eller stilleslaaenile Vand bag Yed Skoven, saa bleve vi i et Natur-
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forskermode enige om, Soni)ag Eftermiddag den f2te Januar at gjore et forenet Forsog paa at trænge dybere ind.
Til den Ende gik jeg i Land med alle de Herrer og med
et Detaschement bevæbnede Folk. Vi bleve modte paa Stranden som sædvanlig af en stor Mængde lndfodte; det syntes,
som om eq Slags Landstorm var opbuden. Her var vist en
hundrede å hundrede og tyve Mennesker samlede, alle bevæbnede med Knive eller Spyd; ikke et Barn eller Fruentimmer var tilstede. Deres Modtagelse var som sædvanlig
venlig og forekommende, men tillige temmelig paatrængende; de fulgte os alle paa vor Promenade ind i Skoven,
vare utrættelige til at hente Cocusnodder ned fra de hoie
Palmer, men ligesaa utræt.telige i at sporge os om, hvad vi
vilde, hvorfor vi kom, nnar vi gik, om vi vilde kjobe Oocusnodder o. s. v. En ung Mand var kommen til, som
kaldte sig James Booth, og udmærkede sig ved at bære en
hvid Vest paa sit brune Skind, iovrigt uden Skjorte og aldeles
nogen, kun en Hat paa Hovedet, Strimmelen om Lænden
med den lange Hale mellem Benene og Bambusror i Orene.
Ban vilde have været ret kjon, dersom !\fonden ikke havde
været aldeles fordærvet af Beteltygning. James Booth blev
snart min gode Ven. Han bar mig paa sin Ryg over Vandet, han bod mig sine Lascarer til Assistance, han drak
Viin med mig, solgte mig Sviin og Hons o. s. v. Det var
ldart, at han var en Matador, som de Andre behåndlede med
en vis Ærefrygt. Jeg forsogte forgjæves at overtale barn
til at folge med til de andre Oer, hvilket han, da han var
lrnmmen til at begribe, hvad jeg rneente, afslog med dyb
Atsky. Ligesaalidt vilde han tillade mig at fæste Bolig paa
Oen. Paa sit gebrokne Engelsk forklarede han mig, . at jeg
ikke kunde være noget godt Menneske, naar jeg ikke vilde
blive i mit eget Land.
Da vi saae, at vi forgjæves forsogte paa enten selv at
finde eller bringe lndvaanerne til at vise os nogen anden
Fodsti, som kunde fore os dybere ind p~a Oen, saa besluttede jeg at gaae ener Compasset N. 0. ind gjennem
Skoven. Men det varede ikke længe, for vi befandt os i
det tykkeste Vildnis, hvor Nicobarerne erklærede det for
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umuligt al trænge længere ind, da der var gil'lige Slanger.
Dette brode vi os kun lidt om, og troede endog, at vi nu
vare konrne paa den rette Vei, og at de gode Folk just
derfor vilde holde os tilbage. Vi gik altsaa videre; men
snart befandt vi os paa et Terrain af en hidtil ukjendt Art,
der blev aldeles ufremkommelig!.
Grunden var bedækket
med i u 2 Tommer stinkende Brakvand, var meget blod,
sl,jondt meget ujævn, men Ujævnhederne bestode af temmelig hoie l\lyretuer, tilhi.ircndc de i Ostindien snn frygtede og for alle Bygninger saa skadelige hvide l\Iyrer. Her
groede nu l\langrovetræerne i den vildeste og yppigste
Skiklrnlse, skydende Grenene ned i Jorden og Roddcrne op
af den - disse vare da ligesaa mange l{norler og Fodanglcr, som man rnaalle dandse omkring imellem. Dertil var
Luften trykkende hed, ikke en Vind trængte ind i, denne
Tykning, og forpestede Dunster fyldte vore Lunger. Efterat have fortsat omtrent en halv 'fime paa dette Terrain
med Cours N. 0. paa Compassct, fandt vi, at det blev
stedse værre og værre, og jeg besluttede derfor at holde op,
medens det var Tid, og vende om, styrende Syd efter Com•
passet, og kom saaledes ogsaa snart tilbage li! Fodslierne
og Strandbredden. Hermed endte vore Undersog1·lser pan
Car-Nicobar.
Mandag den 13de Januar om Morgenen Kl. 4 lettede
vi og stode Cours for Batty l\1alve, som vi fra vor Ankerplads havde havt i Sigte i S. 0. t. S. m. 8 vare vi tværs
Ost for denne lille, ubeboede I{lippe, som er temmelig hoi
og, skjondt bevoxet hist og her med Skov, dog mere nogen
end nogen af de omliggende Ocr. Vi lob Syd om den og
dreiede til Vest for den Nord efter; ven'dte saa atter S. 0.
hen og passerede klods om Oens S. V. Hjorne, hvor en
Plade lober ud, som vi loddede paa og fandt den jevnt afgaaende fm i3 til 20 Fv., derpaa ingen Bund pan 40 Fv.
Strommen salte os dygtig S. V. hen. Vi styrede Cours for
Chovry. Capt. Lewis har i sit Kort angivet en lforalplade
beliggende Nord for Chovry, 3 Qvmiil fra Land med kun
f3 til 8 Fv. Vand. Vi loddede forgjæves efter den. De1·paa stod jeg ned Nord og Ost om Chov1·y. Tæt ved Pynten
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kom fem CanQer fulde af Indfodte, som bod os Cocusnod.der og andre Frugter til Salg. Vi kastede bak, og de toge
allerede fat agter, men da de saae vore Kanoner, slap de
pludselig med hoie Skrig og skyndte sig til Land igjen.
Vi braste da fuldt og fortsatte Coursen langs Landet Syd
efter.
Vi kom herved igjennem en meget stærk Stromrase, bevirket sandsynligviis ved at 'Floden, som sætter fra
fra Vest mod Ost, Syd og Nord om Oen, her træffer sammen, og danner mellem sig og Landet et Idvande, hvori vi
strax efter befandt os, og fik da ganske smult Vande, uagtet N. 0. Vinden sætter lige ind paa Kysten. Vi saae nu
en usædvanlig stor Landsby, holdt ind for at ankre tværs
for den, men fik i flere Kast ingen Bund paa 20 Fv. Nu
fik vi 18 Fv., bjergede Seil for at ankre, men næste Ifast
gav os 9 Fv. Denne sleilt afgaaende Grund passede det
mig ikke at ligge paa ; desuden fandt jeg mig i det Hele
for nær ved Land, saameget mere som Barometret faldt og
Veiret saae truende ud. Stolende paa mit Skibs gode Egenskaber satte jeg detfor Underseilene paa, og vendte for
dem, medens Mersseilene bleve heiste og Bramseil sattes,
paa 7A Fv. Vand og Coralrevet tæt i Læ. Stod saa S. V.
hen langs Landet ned og fik 10, 15 og 20 Fv. Vi befandt
os snart i Canalen Syd for Chovry, som er to l\Iiil bred og
som har Terressa til sin sydlige Grændse. Min forste Tanke
var at holde mig til Luvart af åerne, men da Veiret var
meget tykt, Natten stundede til, og jeg desuden kunde vente,
at Ebben Kl. 8 vilde sætte Vest efter, besluttede jeg at tilbringe Natten under smaa Seil i Læ af Chovry, tog derfor
Reb ind og lob Canalen igjennem og dreiede til Nord efter
Kl. 8 Aften. Vi havde endeel Byger denne Nat, som dog
gav mere Regn end Vind. Kl. 4 vendte vi S. 0. over.
-Ved Dagen havde vi Batty l\falve i N. t. 0. og Chovry S. 0.
t. 0. Vi forcerede nu Seil og stode atter ind i Canalen
mellem Chovry og Terressa, passerede ved denne Leiligherl Chovry's S. V. Pynt paa en Qvmiils Afstand, hvor
vi fandt 13, 14 og 15 Fv. Vand. Ebben gik haardt igjennem Canalen Vest etter. Vi krydsede med Force af Seil
og kunde netop stoppe den. Vi havde saaledes Leiligbed
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lil nu1c al undersiige denne Canal. Der er ingen andre
Farer end hvad man kan sce, og man kan gane begge Sider nær paa 1 Qvmiils Afslnnd. Chovry's Sydkyst frembyder
ikkun Braad og Brand. Terressa's I{yst byder vel inlet
stort bedre, dog er dens hiiie Banker mere smilende med
afvexlende Skov og udstrakte lysegriinne Hiiisleller, som
ere frie for SkovbedæluJing og see ret venlige ud. Vi
stode i et af vore Slag hcelt ind under Terressa's N. V.
Kyst paa 12 Favne Vand, men saac her inlet Tegn paa
Beboelse. Chovry's hele Kyst er lav og stærkl bevoxet med
Ifrat, hvoriblandt ~n stor Mængde Cocuslræer rage i Yeiret
som store \ ifler, Jer bevæge sig evindeligt over <le lavere
Trælirone1-. Paa den hele Sydkyst seer man kun nogle
l'nkelte Huse. Paa Chovry's S. 0. Pynt staaer et meget
mærkeligt Bjerg (llatrock) aldeles isoleret. Dels Sider
synes at gaae lodrette op, ovenpaa er det aldeles fladt og
stærkt bevoxet med Skov.
Saasnart vi Kl. 3 Efterm. fik Floden under Læ, vare vi
i et Oieblik Canalen igjennem og lagde det omtalte Bjerg
paa S. 0. Pynten fra os. Slod snn op langs Landet, men
da Byen, tværs ud for hvilken jeg vilde nnkre, fra denne
Side er slljult af Skoven, lob vi den forbi, mnaUc derfor
atter vende om, og kom endelig til Ankers Kl. 5 Eflerm.
Grunden er her san sleilt afgaaende, at vi inden Ankeret
kom i Bund forandrede fra 16 til 23 Fv. Vand, og da vi
sveicde op, efter at have stukket 90 Favne Kjæde, havde vi
kun 13 Favne ved Roret.
Vi peille herfra N. 0. Pynten af Chovry S. 70° Vest.
Ost
,,
,,
,,
S. 20° Ost,
Ost
,,
,, Bompoka S. 43° Ost,
Ost
,,
,, Terressa S. 38° Ost.
Herfra seer man Hatrock over det lave Land af Oslpynlen,
Tcrressa 's Syd pynt sl,jult af Hntrock, og Bompokn aldeles
fti af Terressa.
Denne Rhed er nltsan ikke indbydende i N. 0. l\lonsonen,
som staaer lige ind paa den. Imidlertid har den intet farligt ved sig, da Strommen altid lober stærkt den ene eller
anden Vci, og man derfor 11 Hid ligger opsveiet imellem
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Vind og Striim. Men Kysten slaner i ect Brnad; med europæiske Fartoier kan man il1ke lande, idetmindste ikke i
denne Monson, og sandsynligviis er det ikke bedre i S. V.
Monsonens Periode, da det som bekjendt er den meest urolige, og Havet da rimeligviis sættes i et saadant. Opror, at
et san lille Punkt, som denne O frembyder, næppe kan hæmme
dels Bevægelser.
De Hrr. Naturforskere og andre Landgangsfolk, som
næste Morgen tidlig begave sig fra Borde, maalte derfor
lade dem sætte igjennem Brændingen med Landets Canoer,
hvortil de IncHodte viste sig meget beredvillige, og hvilket
de udforte med en Færdighed og et Liv, der for et Oieblik
aldeles udslettede det sliive, indolente Præg, som ellers
hvilede over Nicobarernes hele Væsen. De synles og:saa
ret venskabelige mod deres Gjæsler, ihvorvel det var Lydeligt at spore, at de nærede rilegen l\1istroe til os; de havde
i det Hele toget noget mere tilbageholdent, vildt og trodsigt end Car-Nicobarerne, skjondt de ikke ligefrem viste
os noget· fjendsk Sindelag. Da jeg senere op paa Dagen
selv vilde gaao i Land tilligemed Lt. Bruun for at observl're, vare vi ikke son heldige. som de Forrige. De Indfodte vare ikke at formnae til at komme ud med deres
Canoer, for at tage os igjennem Brændingen. Klokken blev
f2 under denne Parlamentering, og jeg mantle gane ombord med uforrettet Sag. De Andre kom ombord ved Solnedgang, ledsagede nf et Par Canoer fulde af Indfodte. En
Hovding kaldte sig Barba og medbragte Certificater for
Ærlighed og god Opforsel fra en portugisisk Capitain de
Castro. Han solgte os to Grise, lire Hans, fOO Coeusnodder og en Mæng-de Yams og sode Potater for en Oxe, en
Hammer og io Knive, og lob saa bort i storste Host; formodentlig var han bange, at jeg skulde fortryde Kjobmandskabet.
De Herrer Naturforskere havde fundet Chovry meget
bedre dyrket end Car-Nicobnr, ligesom det i det Hele syntes,
som om denne den mindste af alle de beboede Oer i Archipelet
er den fremligste i Cultur, skjondt dels Indvaanere have
havt mindre Samkvem med Europæerne. Den Landsby, l1vor
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Sclslrnhel var landet, lalle 21 Huse, og forskjcllige mindre Byer
Iane, den ene tæt ved den anden, imellem den og det ovenomtalte Bjerg. De bikubeformige Huse vare solidere byggede end paa Car-Nicobar. Gulvet i dem bestod meest af
tykke Planker istedenfor af Bambusstave, og detl nedenfor liggende frie Rum var paa sin halve Hoide olle deelt
ved et Gulv endnu, hvor ikke alene Hons, Hunde og olle
hele Nicobarfamilien toge deres Sæde, men hvor de nys
forfærdigede Leerpotter stilledes til Torring, Frugterne ophængtes, Toddytonderne (tykke Bamhusror, lukkede med en
Cocusslrnl) henlagdes o. s. v. Der gik smukt udhuggede
Fodslier igjennem hele Skoven, ad hvilke man med Lethed
trængte til det Indre eller til Hatrock; i Nærheden af den
sidste viste Skovjordbunden sig fuld af store Styl,kcr l{oralkalk, men en frodig Væ:xt skjod frem imellem disse.
Overalt var der indhegnede Plantninger af Yams, Batalos,
Oranger og Bananer ved Husene, og Cocusskoven var godt
fredet. Inde i Skoven havde de stodt paa en aaben græsbedækket Slette, som havde et venligt, indbydende Udseende.
Professor Behn havde besteget det paa S. 0. Pynten liggende Bjerg og fandt her flere Familier, især Fruentimmer
og Born, som sandsynligviis vare sendte derop af Frygt for
os. Han paastod at dette Bjerg maatte med den storste
Lethed kunne gjores til en uindtagelig Fæstning. Fruentimmerne beskrev han os som modbydeligt stygge; de havde
rnget eller ganske kort afklippet IIaar. De l\fondfolk, jeg
saae, forekom mig storre og kraftigere end Car-Nicobnrerne, men Alle havde den afskyelig stygge l\tund, som
Brugen af Betel uundgaaelig forer med sig. Paa Cho,•ry
fabrikeres et Slags meget store Leerlrnr i Form af halve
Cocusskaller, hvoraf vi ogsaa fandt flere paa Terressa. Vi
have ikke ret kunnet forklare os, hvorledes de forme og
torrc dem, thi vi vare her for kort til at gjore nogen Undersogelse i denne Retning, u1en de vare vel dannede og
vidnede allerede lom en Art Industridrifi hos denne Oes Beboere, som ikke findes hos de andre Nicobarer.
Indvaanerne havde i det Hele viist sig temmelig mistænkelige mod vore Landsmænd, og de Herrer l~om alle om-
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!Jord med det Indtryk, al disse Folk nok kunde have havt
Lyst til at ove Fjendtligheder, og at kun Frygten for Folgerne holdt dem tilbage.
Chovry's Længde fra Nord til Syd er lidt over 1 Qvmiil;
fra Ost til Vest maaler den ik Qvmiil. Bjerget paa S. 0.
Pynten, som af Somændene kaldes Hatrock, er vel 400 Fod
hoit. Plateauet ovenpaa er af Professor Behn anslaaet Ul
1000 O Alen. Der synes at være l\Jangel paa godt
Vand paa Oen. Brondenes Indhold var ringe og muddret. Man anslog lndvaanernes Antal til 500. Disse Beregninger ere alene stollede pua Antallet af Hyller, som
man har seet, og paa et supponeret Antal lndvaanere i
hver Hytte. Nicobarernes store Frygt for nt tælles gjor al
anden og selv denne Beregningsmande meget usikker. Er
Angivelsen rigtig, saa er Chovry den stærkest befolkede 0
i hele Archipelet. Man havde seet nogle Fruentimmer med
en ganske eiendommelig Dragt, bestaaende af et kort Skjort,
flettet af Bast og udpyntet med Qvaster.
De ved denne Dags Ophold indhented e Erfaringer,
Oens ubetydelige Udstrækning og fremfor Alt dens Utilgrongelighed var mig tilstrækkelig Grund til ikke at spilde Tiden
med længere Ophold paa et Sted: som der aldrig vilde
kunne blive Sporgsmaal om at gjore til Begyndelsespunktet
for et Colonianlæg. Jeg gik derfor under Seil samme Aften
og indhentede under Letningen endnu en Erfaring om Rhedens
Farlighed. Da Holdebunden er god og Dynningen svær,
saa er lndhivningen vanskelig, og naar _Ankeret er af
Grund maa man nodvendigviis strax sætte Seil ud fra Land
med den lange Kjæde efler sig til at hive ind, thi man forsættes haardt af Strommen Nord eller Syd hen ind imod
Koralrevene og har ingen Tid at give bort.
Natten imellem den 14de og 15de Januar krydsede jeg
Ost efter ud fra Chovry. Ved Dagen havde vi Sigte af
Oerne Camorta, Tillungshang og Bompoka. Kl. 8 Formid.
styrede vi Cours for at gaae Nord og Ost om Camorta og
den Ost for denne liggende lange, smahe O Trincutti.
Fra Trincuttis N. 0. Pynt strækker et Koralrev sig ud
omtrent ~ Qvmiil til Soes, hvor det bryder. Horsburgh om-
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lnler d1:t ihke, men jeg var bleven opmærksom paa det
af en Afhandling, hvoraf jeg var i Besiddelse: skreven til
Siilieutemmts-Selskabet af 11fdiide Capitain Fr. Grodlschilling,
som i sin Tid har besiigt disse Oer, og jeg saae det ogsaa
ganske rigtigt. Det lrnr ,iovrigt· intet at betyde, da det er
landfast og for nær under Landet lil at man kan falde paa
nt toge det for klods. Vi lob nu ned langs Trincutti's Ostkyst, holdende os paa 15 å 13 Fv. Vand. Fra Syqspidsen
af denne O strække sig ogsaa endeel J{oralrev ud, paa
hvilke det bryder stærkt, men som alle staae i Forbindelse med Landet.
Da vi vare Trincutti's Sydpynt vel passerede, fik vi
Naneovry- Havns iistlige Indliib aabent; Indseilingen var
udmærket smuk, Landet springer paa begge Sider frem
ligesom i store Coulisser; l\1angrovekrallet liiber langs med
Bredderne, men tæt indenfor ligger den friske uigjennemtrængelige Urskov, og bagved og ovenfor denne hæve
sig store frie Bakker, der give Gerne noget indbydende og
venligt, som kun lidt stemmer med det Indtryk, man bringer med sig fra Bcsl<rivelsen af det lmmmerlige Liv, Alle
de have fristet, som i kortere eller længere Tid have valgt
disse Ocr til deres Opholdssted.
Til min store Tilfredsstillelse og Glæde sane jeg Ganges ligge til Ankers derinde. Jeg holdt derfor ind igjennem Liibet, forbi den iisllige .Deel af Havnen, som kaldes
Korshavnen, i hvis nordlige Deel Ganges var gaact til Ankl'rs, signaliserede den at ftilge mig og siigte saa en Ankerplads, som jeg i Forveien 'pna Korlet havde udvalgt mig,
noget vestligere i den store Havn, og med aabent Lufislriig
og Striimning fra begge Liibene. Her ankrede vi op paa
9 Favne Vand, og kort efter kom Ganges og ankrede tæt
Vesten for os.
·
.
Cnptl. Aschlunds Beretning gik i det Væsentlige ud
paa Folgende: Han havde været 19 Dage undcrveis fra
Calculla til Penang, under hvilke han havde lidt betydeligt
af stormende Veir af 0. og O. S. 0. Vind. Hans Kulforraad
var meget nær gaaet med, dog beholdt han saa meget, at
ban i det sidste 'Bt'!1aal kunde bruge Damp og kom saa-
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ledes den 28de Decbr. til Ankers ved Penang. Del engelske
Compagnies Dampskib Hooghly, just Mage til Ganges, som
var gaaet til Soes 12 Timer efter dette, havde maallet soge
ind til Rangoon for at foroge sit Brændselforraad, og ankom forst 24 Timer senere end Ganges.
Paa Penang havde Aschlund ifolge den ham lillagle
Ordre engageret 10 chinesiske Kulis paa et Aar.
Disse
chinesiske Arbeidsfolk ere fattige Udvandrere fra deres Fædreland, som komme aarlig med Junkerne, der afgaae fra
China med Begyndelsen af N. 0. Monsonen, altsaa i Octbr.
Maaneds Udgang, og soge da de forskjellige Steder, hvor de
drive Handel, fornemmelig Sincapore, Batavia, l\Ianila og
Penang. I Almindelighed have de Intet at betale deres
Passage med. Visse chinesiske Agenter paa disse Pladser
tage da imod dem, betale deres Overfart, 111,ise og klæde
dem, og sælge dem saa paa en vis Tid til Plantere, Fabrikanter og andre Næringsdriveude, deels Europæere, deels
Chinesere. Derfor accorderes altid, at et vist Antal Maaneder betales forud, som da leveres til Agenterne. Prisen er
i Almindefighed fra 2 til 4 Pjastre maanedlig, nogle mæder,
som gives dem strax, og fri Kost. Da det er vedkommende
Plantere af megen Vigtiglied at faae Arbcidere, som ere
sunde og stærke, og som navnlig ikke ere forfaldne til Opiumsrygning, saa indfinde de sig altid paa Markederne, saasnart de forste Junker ankomme, for at kunn.e vælge. Det
var ogsaa derfor, at det havde været mig saa magtpaaliggende, at faae Ganges bort fra Calculla saa tidligt, at han
kunde indtræffe i Penang i Lo bet af Decbr. Maaned, som er
den rette Tid da Junkerne ankomme fra China tit Sincaporc, ·hvorfra da atter endeel Kulis forsendes videre til
Penang. De~ kan jo ikke negles, at dette Væsen ikke er meget
langt fra at være Menneskehandel, imidlertid har det da den
væsentlige Forskjel fra Slavehandelen, at de erc frivillige
Udvandrere, at naar deres Contract er udloben, og deres
Gjeld saaledes betalt, ere de aldeles frie Folk, og at de i
Almindelighed, naar de iovrigt fore dem godt op og forslaae at arbeide, have en vid Mark for dem til at forbedre
deres Stilling, ja til ar o pnaae Vels land, hvorfor det heller
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ikke er noget ualmindeligt, at de vende tilbage til deres
Fædrelancl med en klækkelig Copital. Men Maaden de blive
bragte i Tjenesten paa, er absolut ikke frivillig fra deres
Side; de maae gaae derhen, hvor Agenterne ville sende dem.
Saaledes havde Ingen spurgt de 40 Kulis, som nu Iane ved
Siden ar os ombord i Ganges, om de vilde gaae til Nicobarerne eller ei, og da Capll. Aschlund med 5kjællig Grund
nærede Tvivl om deres Lyst hertil, var han gnaet under
Seil, saasnarl han havde faaet dem omborcl.
Efter 3 Dages Seilads var Ganges den 9de Januar ankommen til Lille-Nicobars N. V. Havn, som senere fik Navnet
Pulo Milu-Ilavn. Her havde han lrulfelTransportskibet Chrisline mecl Doctor Rinck ombord. Ogsaa Christine havde
lidt endecl ved den haorde sydosllige Storm d. f6de, 17de
og 18cle Decbr. - l\Ian havde strax paabegyndt Opmaalingen
at denne fortræffelige Havn, og de Herrer Nalurforskere
havde arbeidet paa Undersogelsen af Oerne Lille-Nicobar
og Pulo Milu. Den 14de om Aftenen vare de færdige med
Opmaolingen af Havnen. Captl. Aschlund gik derfor til
Soes samme Dags Aften og ankom til Nancovry den 15de
om l\Iorgenen.
l Pulo Milu havde de fundet det danslcc Flag heist ved
en Indftidts Huus ved Navn Sadulla, til hvem det var blevet betroet af Hr. Busch (see Busch's Journal Pag. 49).
Denne Sadulla var en gammel, som det syntes meget sldkkelig
l\land. Af Fodsel var han en Malai, men allerede som Dreng
korn han til Lille-Nicobar med et af de mange Skibe, der
aarlig anlobe denne O, for at indsamle Trepang, Salanganreder og Skildpaddeskaller. Han blev agterudseilet af
sine Kammerater, blev saa paa Oen og var nu fuldkommen
naturaliseret. Han var gaaet med Ganges herop !il Nancovry, men led nu af Sosyge og Hjernvee.
Samme Eftermiddag, som vi vare komne !il Ankers,
viste Christine sig for det vestlige Indlob og gik til Ankers
udenfor. Næste Dag forsagte den at krydse sig ind med
Floden, men Strommen lober saa uregelmæssig, og Kulingen
er saa afvexlende paa Grund af det hoie Land paa begge
Sider, at delte neppe kan lykkes noget Skil,. Christine kom
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paa Grun<l paa Sydvallen, men kom slrax af igjen og
ankrede op udenfor, lidt Nord for Indlobet. Næste l\'Iorgen
lod jeg Ganges slæbe den ind, og Kl. 8 Form. havde jeg
den Glæde at see alle tre Skibe under dansk Flag ligge til
Ankers i Havnen. Jeg lod strax Chineserne indqvartere ombord i Christine. Og nu gik Arbeidet for sig med al Kraft.
Naturforskerne vare i Land hver Dag fra Morgen til Aften.
Et Telt blev opslaaet paa det Punkt af Havnen; som de
den D11g onskede at explorere, og heri indqvarteredes et
Detaschement af Landga11gscompagniet til de Herrers Beskyttelse. Desuden erholdt enhver af dem 1 å. 2 Chinesere
til Hjclp. Det var morsomt at see, hvorledes disse intelligente Folk hurtigt salte sig ind i Forholdene og snart vidste
at gjore sig uundværlige for deres nye Herrer. Resten af
Chineserne blev sat i Værk med at skove Brænde, som blev
opsut i Stabler til Ganges's Forsyning.
Et af de vigtigste Arbeider var Opmaalingen af Havnen og det omliggende Farvand, samt noiagtig Bestemmelse
af Brede og Længde. Prlt. ·Rothe blev strax fra den forste
Dag sal i Gang hermed. Det viste sig imidlertid snart, at
det af Capitain Alexander Kyd i 1790 optagne Kort over
Nancovry's Havn var i enhver Henseende særdeles paalideligt. Herom havde jeg allerede ved Indseilingen faaet et
meget praktisk Beviis, idet jeg seilede ind paa det, noiagtig rettende min Cours efter de Mærker og Peilinger, som
jeg i Forveien havde bestemt at ville bruge, og fandt dem
i Eet og Alt at svare med Virkeligheden. Kun fandt vi som
almindelig Berigtigelse, at alle Koralrevene ere voxede og
skyde noget længere ud fra Pynlene, end Kortet angiver.
Endvidere, specielt at bemærke, at Landgrunden ved den
osLlige Indseilings sydlige Kyst, især ud for Landsbyen l\'lalacca (paa Kortet kaldet Maia) strækker sig noget mere
nordlig end Kortet angiver; at der paa Sydsiden, noget
indenfor det vesllige Indlob, staaer en Steen, tor med Lavvande, omtr.ent en l{abellængde fra Land; at der paa den
Koralbanke, som i Kortet er antydet i den nordvestljge Bugt
af Vesthavnen, kun er 2A Fv. Vand med Lavvande. Det
er navnlig Revet fra den fra Nordsiden udlobende Pynt,

288
som skiller Vesthavnen fra Kors- eller Osthavnen, der
strækker sig noget mere Syd i, og det grunder pludseligt
op paa den, saa at man bor vo'"gte sig for at komme Nordvallen for nær. Havneliden er meget rigtigt angivet til Kl.
SJ.
Strommen Iober temmelig umærkelig gjennem hele
Havnen, stærkere i selve Lobene, og i det vestlige meget
uregelmæssig. Den Afien, Christine forgjæves provede paa
at krydse ind, satte Strommen stærkt ind midt i Lobet og
stærkt ud oppe under Nordvallen.
Vore Observationer for Bestemmmelse of Brede og
Længde bleve tagne paa Stakadeh,oien ved Pastor Rosens
andet Etablissement. Deres Resultat vil findes i den vedfoiede Positionstabel, ligesom olie de andre Punkter, bestemte
af os mellem disse Ocr. Misviisningen fandtes at være. 2°
20' N. 0.
Ogsaa Lobct imellem Camorta og Trinculti blev undersogt og opmaalt af Prlt. Rothe.' La-ngs Camorto's Ostval
strækker et svært Koralrev sig Nord efter fra Havnemundingen omtrent 2 Qvmiil, paa hvilket det bryder stærkt. Ud
fra Trincutli's vestlige Val strækker sig et Flak med kun
2 å 2! Fv. Vand. Omtrent fra l\lidten af Trincutti og Syd
efter er Farvandet reent mellem de to ovennævnte Rev og
danner en god Rhed med g·od Holdebund paa 7 å 8 Fv.
Vnnd. Den er imidlertid aaben for S. 0.; tog det paa at
blæse op af denne Vind, medens man laac her, maalte man
ride Stormen af, da man neppe kan komme bort, undtagen
mon lagde sig saa sydlig, ot man kunde flygte ind igjennem det ostre Lob og tage Tilflugt i selve Nancovry's
Havn.
Nordligere bliver Lobet smalle.re og uregelmæssigere i
Cours som i Dybde, soa at Loddet ingen Vciledning giver.
Der er imidlertid Vand nok for svære Skibe, men det vil
aldrig være tilraadeligt al gaae herigjennem, for del bliver
noie afmærket med Vagere eller Boier, rller idetmindste
meget noiagtige Mærker angivne.
Den Dag, Lt. Rothe foretog denne Opmoaling, va,r jeg
med derude. Medens vi lagde Planen for Arbeidet, gik de
Herrer Rinck og Malthiessen over pao _T rincutli for at under-
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soge den. Denne O er 5 Q vmiil lang, 1k Qvmiil bred;
den er lav og slærltt bevoxet med Krat. Endeel CocusPlantninger fandtes, tilhiirende Indvaanerne paa Camorta og
Nancovry, thi Oen selv er aldeles ubeboet. Dens betydelige Koralrev ere rige paa Hololhurier. Paa N. V. Pynten
staac et Par Hytter; her er den bedste Landingsplads, fri
for Koraller, med 7 Favne Vand 25 Alen fra Land. Misviisningen observeredes paa denne Pynt at være 2° 13¼'

N. 0.
Pastor Hansen og jeg gik imidlertid i Land paa Camorta ved Landsbyen lkena eller Inaka. Vi bleve særdeles vel modtagne af Indvannerne, der omringede os og forærede os Hons og Cocusnodder.
Det var blevet mig forebragt, at denne Kysts Beboere
skulde have begaaet de værste Soroverier, og det var tildeels
derfor, at jeg gik herind, for om muligt at opdage noget
Plyndringsgods i deres Hytter. Men at domme efter den
frimodige Maade, de kom os imode paa, skulde man troe,
at de vare meget uskyldige, og jeg maa tilfoie, at jeg intetsomhelst opdagede, der kunde bekræfte det onde Rygte, som
var udbredt om dem. En af dem bar en rod Troie med
sort Krave, hvorpaa F. R. var indsyet i hvidt, ligesom samme
kongelige Chiffer stod i Knapperne. Den havde han faaet
af Pastor Rosen, forklarede han, og nævnede denne Mands
Navn med synlig Ærbodighed og l{jærlighed. Troien var
vel conserveret det var klart, at han kun havde taget
den paa i Anledning af vor Ankomst. Det var overalt
charakteristisk hos disse Naturmennesker, at de gjemme omhyggeligt Alt, hvad de faae, og tage det kun frem for at
vise det li! Stads, nanr det ikke netop er Klæder, som
ikke ere for varme, thi saa bære de dem Nat og Dag og
synes uadskillelige fra dem.
Fra Inaka fik j g en Forer med mig, som bragte mig
op paa Hoiderne, hvor jeg sogte Udsigter, men fik dem do~
ikke i nogen udstrakt Grad paa Grund af de omliggende
Skove·.
Landet heromkring var temmelig frit for Krat,
men stærkt bevoxet med det lange frodige og hoist skadeli ge Lalanggræs, som qvælcr al frisk Plantning, og som
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havde været Pastor Rosens Plantagers værste Fjende. Jeg
fik dog Udsigt ned i Havnen paa to Steder, ligesom hele
Lobet imellem Camorta og Trincutti laae aahent for mig.
Fra Inaka roede vi ind i Havnen igjen og besogte
lndvaanerne paa Nancovry, eller, som de Indfodte kalde den,
Laoi. De fleste beboe Korslrnvnens Sydbugt og Kysten
udenfor Havnen ligeoverfor Trincutti. Her ligge Landsbyerne Injoang og Eldegoang, pa!} Pynten selv l\falacca,
inde i J{orshavnen lnuang, og inde i Vesthavnen ligger Hoc
paa Stranden indenfor Pynten og endelig Bajuha paa Camorla
nær det vestlige Indlob. Denne By ligger i det allertykkeste
Junglelffat; den uigjennemtrængeligste Urskov hvælver sig
omkring den. Et Yandlob kom ud tætved, som gav os det
bedste Vand under vort Ophold her, ligesom Lobet ogsaa var
det rigeste; de flere andre Vandlob, som fandtes i Havnen,
vare for det meste udtiirrede. Overalt er l\Jangel paa Vand
et af Nancovry - Havns svage Punkter; en der anlagt Colqni maatte være betænkt paa Cisterner til at sanke Regnvand.
Udenfor onhver af disse Byer seer man de for omtalte
lange Stænger, behængte med Cocusskaller, Svinel1jæber,
Laser, Blade o. m. a., Alt til at mane Djæveleq med eller
jage ham bort fra Husene. Disse Stænger staae sædvanlig
opplantepe i en Række ude i Vandet langs Stranden foran
Landsbyen.
Det var ved l\Ialacca, vi gik i Land og gjorde endeel
Bestig i Hytterne, blandt andet til en gammel Neger ved
Navn Joao, som Rosen omtaler*). Jeg har den gamle
Fyr temmelig mistænkt for, at han siden Rosens Tid havde
forspjldt sit ærlige Navn ved at tage Dee! i Soroveri og
Plyndring - idetmindste riibede hans Opforsel megen Frygt
og ingen god Samvittighed. Strax ved vor Ankomst kom
han ombord til os og havde erholdt l(}æder og Foræringer og tilsyneladende viist sig som os særdeles hengiven. l\len senere, da han mærkede, at jeg foretog Un-

") El'indri11gc1· om mit Ophold pnn de nir.obnriskc Ocr Png 15.
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dersugelser, forsvandt han aldeles og var ikke til at faae
fat paa. Den samme l\Janocuvre brugte flere Andre, som
jeg sogte at faae Oplysning om, saaledes en gammel Mand
fra Itoe, som lwm ombord og præsenterede sig med en
solvknappet Stok med Fr.R. og et Certificat fra Rosen,
hvorfor han blev særdeles udmærket behandlet. Men da
han mærkede mit Onske at erfare noget om Plyndringerne,
forsvandt han og blev borte. De lob ind med deres hele
Familie i Mangrovekrattet,_ og her vidste de sig sikkre nok
for vor Forfolgelse.
Imellem 1',lalacca og Enouang paa den derfra udgaaende
Pynt ligge Levningerne af de mæhriske Brodres Etablissement*). En lav fiirkantet Muurindhegning med et Par
Steen, som danne nogle Trappetrin, og lidt derfra en muret Brond er Alt, hvad der vidner om, at her engang have

r-

*) Efter nWilliam Brown: History of the propagation of christianity
amongst the Heathens since the reformation" kom de fli1·ste mrohririske Brodre, sex i Tnllet, til Nancovry 1768; da 1773 næsten hele
Colonien vnr uddod, og et Skib fra 'frnnkebar derfor ble\' sendt efter
de endnu levende .Mennesker og Gods, tog dette ogsaa de fire BrOdre
med, som endnu nre i Live. 1779 gik Håasel - den mærkeligste
af alle Brodrene - til Oen tilligemed Wangcmann; den Sidste dOde
snart. I de folgende Aar kom flern andre BrOdre derover, t1ldeels
efter forinden af Strlim og U\'eir n t \'rore forsatte til Junkseilan, Qneddn,
og andre Steder, I 1784 sendte det tranlrnbnrske Gouvernement et
Skib over til Naneovry ikke blot med Provisioner men ogsna med
et Træhuus, hvilket skulde vrore efterladt paa Naboilen Sombrero
(Bompoki!) nf nogle europæiske Colonister (?). Elleve l\lissionairer
vare dengang dode i Nancovry, og tretten blc\'e el Offer for det nicobariske Clima kort efter deres Hjemkomst til Trankebnr. I September 1787 gik Hiinsel over for at hente den eneste endnu tilbageblevne lllissionair. -!<'lageapitainen pna 'l'ransportskibet Christine, en
Dansk ved Navn l\farolli, fortalte os desuden, at han selv i 1804 hovdo
været paa Oerne med en dansk Paket kaldet" Twe Gispet", Capt. Holdermann, 1ste Lieutenant 0, Fr. Rnsk, og nt denne Poket endnu havdo
fort en vis Polm og hans Kone af den mæhriske lllenighed over til Nnncovry-Havn. Deres senere Skjæbne vidste han Intet om. Vist er det,
at h\'erken lndvannernes religiose Begreber eller industrielle Virksomhed bæl'C mindstr. Spor nf IlrOdrenes lange og !!jcntagne Ophold
paa dissr Steder,
19<>
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boet Europæere i et sleenmuret Huus. Det tykkeste Vildnis
omgiver det. Ved en af disse Ruiner siger Rosen (Pag.
17), at det syntes ham som om en Rost fra den tykke
Skov, der omgav dem, raabte til dem: ,,der see I hvad der
venter Eder", og i Sandhed Spaadommen er gaaet i
Opfyldelse; derom vidnede noksom hans eget Etablissement
paa Monkala - Hoien, kun forladt for 10 Aar siden. Men
hvad tie mæhriske Brodres Huns angauer, da synes det ogsaa, som om det med Flid var beregnet paa at skulle qvæles af Skoven, som omgiver det.
Tæt ved Bakken ligger det, snævert indgrændset af Soen
paa den anden Side, uden Luft og uden Solstraale. Muligt
har det i hiin Tid været noget luftigere omkring det, men
tilstrækkelig Luft og Lys har dog aldrig kunnet trænge
herind. Vel synes det, som Nicobarernes Exempel tyder
paa at soge Skovens Skygge og Strandens umiddelbare
Nærhed, men delte hidrorer aabenbart fra, , at det kun er
ved Stranden, at Cocustræerne kunne voxe, og det kun er
paa Vandet, at de kunne komme frem ved Hjælp af deres
Canoer. Hensyn paa Helbred har vist aldrig bragt deres
Tankegang i Bevægelse, dertil ere de meget for indolente,
ligesom deres Beg-reber om usynlige - altid onde - Væseners Indflydelse paa deres daglige nuværende og tilkommende Lfv gjor, at de antage sig selv uformaaende og
afmægtige mod deres Skjæbnes Uforanderlighed.
Jeg fandt ogsaa her Spor af den i Busch's Journal
omtalte engelske Dreng Goldsmith, som efter Sigende var
dod. Man viste mig hans Kiste: en gammel Skibskiste fuld
af brugte mædningsstykker og andre ubetydelige Sager,
nogle Boger &:c, som vare sammenskrabede fra forskjellige
Steder - der var deriblandt en gammel trekantet Hat med
Solvcordons og en russisk Cocarde. - Paa en Nicobars Hoved fandt jeg en gammel blank Hat med et Messingskilt,
hvori den russiske Orn med St. Georg i Hjerteslljoldet.
I den ·ene Klo har Ornen en Lynstraale og Fakler, i den
anden en Laurbærllrands istedenfor Scepter og Rigsæble.
Da denne Forandring forst fandt Sted ved Keiser Nicolaus's Thronbestigelse og af denne Fyrste !Jlev befalet som
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et Minde om ~Ioskau's frivillige Brand, tor det med Vished
antages, at dette Skilt og den ovenanforte Hat er fra en
sildigere Dato end 1826. Men hvorledes disse Sager ere
komne til Nicobarerne, er mig en Gaade, som jeg forgjæves
har bestræbt mig for ni lose, da de russiske Orlogsmænd,
som gaae Jorden rundt, saavidt mig bekjendt, ingensinde
besiige bengalske Bugt..
Jeg roede fra Malacca og Enouang, hvilke to Landsbyer ere meget nær hinanden og staae i Forbindelse ved
en Fodsti gjennem Skoven over til Camorta-Siden, og landede i Bugten ved Moncata-Hiiien. Her var alting i Bevægelse, Chineserne skovede Brænde, Naturforskerne sværmede omkring i Krattet og gjorde Samlinger af Planter,
Insccter og Fugle, kort det hele Terrain var i Liv og Virksomhed, og jeg kunde ikke lade være at tænke paa den
stakkels Rosen, som her havde levet i flere Aar og i Sandhed gaaet saa meget igjennem, og da tilfoie det Onske, at
han havde havt de l{ræfter, saavel intellectuelle som physiske, til sin Raadighed, som her vare satle i Bevægelse.
Muligviis havde da hans Anstrængelser havt et heldigere
Resultat.
Det blev den almindelige Mening blandt de Herrer Naturforskere, at Rosen ikke havde været heldig i Valget af
sin Anlægsplads. Ligesom vore senere Undersiigelser godtgjorde, at de sydlige Oer i det Hele vare langt frugtbarerc
og- havde en langt taknemmeligere Jordbund til Dyrkning
end de nordligere ; saaledes fandt man, at Camorta især
udmærkede sig ved mindre Frugtbarhed, som da ogsaa viste
sig ved de mange aabne Hiiie og Dale, hvor al anden Vegetation havde maaltet vige for det ligesatt farlige som frodige Ukrudt Lalanggræsset, der dræber enhver anden Opvæxt. Og just om Monkata-Hiiien og den bag samme liggende Dal var dette især gjældende. Det var fast forgjæves,
at vi sogte endog blot Spor af Rosens Plantninger, skjiindt
det kun var 10 Aar siden de vare forladte. Nogle unge
Cocustræer og enkelte Bananer var det Eneste, der havde
holdt sig. Det tykke, indviklede, hiiie Græs gjorde det,
da her ikke var saameget som en Fodsti tilbage, meget
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vanskeligt at vade igjennem, og v~d hvert Skridt i dette
Græs opsteg en hoist ubehagelig, varm, fugtig Dunst, som
ufeilbarligt maa virke skadeligt pan Helbreden. Melastomaen, en Busk, der minder om vort vilde Rosentræ, va1·
næsten det Eneste, der syntes at kunne trives mellem delle
frygtelige Ukrudt. Midt i dette Vildnis stode oppe pan Bakken Levningerne af det Steenhuus, som Rosen med saa
megen Moie havde fnnet opmuret, og som nu var opfyldt
med det tykkeste Græs og omgivet af allehaande Slyngplanter. Et stort Træ var voxet op, hvor Rosen endnu
fan .Aar tilbage havde havt sin Beboelsesleilighed, og ragede
med sin Stamme allerede hoit op over Muren, som omgav
det. Flere Gangstier, der, efter den ovrige Overgrnening at
domme, vistnok ikke mere stamme fra Rosens Tid, men
endnu jevnlig benyttes nf de Indfodte, forte langs Hoiene forbi
Levningerne af en Brond, ned i Dalen, ind mod Skoven, og
frembod ret smukke Spadseretoure, ligesom man fra Hoiene
havde venlige Udsigter over Havnen og den omliggende Egn.
Da jeg frygtede for, at Briggen Patriot med Etatsraad
Hansen ombord skulde ankomme til Terressa, medens vi
laac her, og da ikke vide, hvor han skulde suge os, sendte
jeg Mandag den 19de om Morgenen tidlig Ganges ud af
det vestre Lob, med Ordre at oplodde i Farvandet Nord
ud om Cntschull, og dcrpaa at suge Terressa, for der at
efterlade mundtlig eller skriftlig Beskerl til Etatsrand Hansen, ifald han ikke alt var ankommen. Allerede Tirsdag Aften kom Ganges tilbage. Capitainlieutenant Aschlund havde været omme paa Vestsiden af Terressa, Syd om
Landet, og havde været til Ankers ved en lille Landsby 1
hvor han havde fundet e , temmelig let Communication
gjennem Brændingen. Indvaanerne havde modtaget hnm
meget venligt og havde lovet at afgive hans Brev, som han
efterlod til Capitain Lewis, hvem de kjendte meget godt
fra hans Ophold der med Espieglc. Ganges var kommen
over fra Sydvestsiden af 'fcrressa paa sex Timer.
Endnu havde jeg ikke scet et nicobarisk Fruentimmer.
Jeg gik en Aften i Land til Mnlacca, i Selskab med Mrs.
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Major, I<one til den engelske Forer af Christine og vel tlen
fors te og eneste europæiske Dame, der hor b'1sogt disse
Oer, og gjorde Visit hos den gamle Joao i l\falacca. Han
tog imod os med blank Hat paa Hovedet: en Levning fra
hans Sipoitjeneste under Rosen; paa Hatten saaes malet to
korslagte danske Flag og Navnet Danmark i Guult underne• den. Da jeg forklarede ham, at vi kom for nt besoge hans
Kone, blev ban synligen forlegen og vægrede sig stærkt;
imidlertid da jeg trængte mere ind paa ham, lykkedes det
mig dog at bringe ham til at slæbe En ud af Hytten for
Dagens Lys, som han kaldte sin Kone. Gud veed hun var
ikke smuk. Hun saae ud til at være en 30 til 40 Aar
gammel, og var derfor sandsynligviis ikke den Gamles Kone,
men en Andens. Hun havde et Stykke morkeblaat Lærred
eller Bomuldstoi svobt om Lænderne og var iovrigt nogen.
Venlig og forekommende var saavel hun som alle l\Jændenc.
De bragte os Hons, Mainafugle, Cocus, Yams o. s. v. Et
ret smukt Træk i deres Characteer fandt jeg den Aften
forste Gang Spor af, men har gjenkjendt det oftere siden:
det nemlig, at de yttre Utilfredshed, naar man vil gjengjeldc
deres Foræring slrax med en Gjenforæring; de trække sig
da tilbage' og erklære med mange Gebærder' at hvad de
bringe ikke er tilsalgs, men en "present" (udtalt paa Engelsk).
Den samme Aften var Entomologen, Hr. Kjellerup gaaet
i Land ved Nancovry paa den Pynt, som skiller Korshavnen
fra Vesthavnen, og paa hvis Vestside ltoe er beliggende.
Han havde trængt sig saa dybt ind i Krattet, at han forvildede sig, kunde ikke komme tilbage, men vedblev at arbeide sig frem, til han uanede Stranden paa den ostre Side.
Men da her ingen Huse findes, sane han sig atter forladt,
og Natten stundede til. Endelig lykkedes det ham at gjore
sig bemærket af en Nicobar, som kom roende forbi i sin
Can o, og som tog ham ombord og bragte ham ud til Skibet seent paa Aftenen. Denne Nicobar, som naturligviis
blev godt behandlet og fik en Deel Foræringer, blev herover saa glad, at han kom igjen Dagen efter og tilbragte
flere Timer ombord, hvilket han gjentog hver Dag under
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vort Ophohl i Havnen. Det var vor Yen "London", saaledcs kaldte han sig og paastod at have faaet dette Navn
af Pastor Rosen. Han viir en ung, stærk Knegt, mere opvakt og livlig, end de fleste andre Nicobarer, jeg har seet.
Jeg behovede meget lidt Overtalelse Lil at bevæge ham til
at gaae til Sues med os pna· vore forestaaende Togter til
de undre Ocr, efterat jeg hoilidcligt havde lovet ham, at
han skulde blive sat i Land igjen i Nnncovry. Han blev
derfor indskreven paa Rullen som bekjendt l\lnnd, blev
klædt paa i ('n blaa ulden Skjorte, hvide Buxer og et rodt
Torklæde om Halsen, og var fra dette Oieblik at betrngte
som Skibet tilhi:irende. Hnn var os ved flere Lciligheder
til Nytte og tjrnLe under sit hele Ophold Lil megen l\lorskab. Da man havde lagt !\lærke til, at han betragtede l\1rs.
Major med et vist VellJchag, sagde man ham, at dersom
han vilde behage denne Dame, rnaalle han nodvendigviis
borste sine Tænder hvide; - -han havde dem nemlig som
alle hans Landsmænd, og som alle de, der tygge Betel,
kulsorte*). l\1an fik 1mm da til at skure sine Fortænder
med Kul, og han opnaaede virkelig at faae dem ganske
hvide, hvilket ldædte ham endeel bedre, og var ham selv
til stor Fornoielse.
Tirsdagen den 20de viste sig en Brig for det ostre
Indlob, som jeg forst antog for at være "the patriot"; men
det viste sig snart, at det var en arabisk Brig, kommende
fra Penang, bestemt til Aracan, men som nu pnn Veien onskede at tiltuske sig Cocusnodder for endeel nf sin Ladning. , Hans Papirer vare kun i en mnadelig Orden; Geværer, Krudt og Kugler havde haf! ombord i temmelig
:Mængde. Jeg fandt mig imidlertid ikke foranlediget til at lægge
nogen Hindring i Veien for den frie Handel; kun forhorl
jeg Salg af Armatur og gav Skipperen en alvorlig Advar-

*) Mnlaierno nnseo sorte Trender for en Skjonhed og tnle om "deilige
sorte Trender"' ligesom ,·i Europæere om "hvide l'erlernder'' - ,,l{un
llnndcne hove hvide Tænder" sige de, ,,Jlcnncskcne maac ha,•c
sorte".
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scl. Tillige paalagde jeg ham at bekjendtgjore blandt
Kystfarerne, at han havde trull'et Orlogsmænd her, son;
agtede at vaage over Sikkerhed i Farvandet, saa at man
trygt kunde anlobe disse Oer.
Torsdagen den 22dc gik jeg ombord i Ganges, ledsaget
af alle DHrr. Naturforskere. Excursionen gjaldt Ulalabugten og en Undersogelse af Catschullskystcn. Vi gik ud
af det vestre Lob og Nord efter langs Kysten, indtil vi vare
tværs for Indlobet til Ulalabugtcn eller den saakaldte "canale
falso", hvor vi ar1krede paa f6 Favne Vand VSV. for Lobet, omtrent k QvmC fra Land. Dette Indlob fortjener fuldkommen sit Navn, thi det fortoner sig . aldeles som Indlobct
til Nancovry-Havn, især for Skibe, kommen ile Nord fra.
Det har ligesaadanne to steile Pynter, som i Dannelse og
Afstand aldeles ligne det rette Indlob.
Vi gik nu i · Fartoierne og roede ind i Bugten. Enhver blev sat i Land, hvor han on~kede det. Jeg besluttede at undersoge Bugtens Farvand i sin hele Dybde. Det
forste Bassin, vi b~fandt os i, har Vand nok for Linieskibe,
men er dog snævert begrændsei afKoralrev, som ligge saa
at sige i Vandspeilet. Navnligen er der eet, som saa at
sige spærrer hele Bugten Nord efter, og hvorover jeg kun
slap med Vanskelighed i min fladgaaende. Gig. Indenfor
dette Rev passerede jeg ind i et temmelig bredt og jevnt
dybt Lob Nord efter og kom atter ind i er meget stort, rummeligt Bassin. Her aabnede sig for 'os en temmelig betydelig
Landstrækn!ng-, fri for Skovbevoxning. Vi ilede i Land,
begjærlige efter at kunne engang gaae et Stykke Vei paa
frit Land; men Glæden var kun kort, La langgræsset gik os
Lil Beltestedet, og Marschen var i hoi Grad ·besværlig. Op
paa nogle Hoider kom vi imidlertid og havde herfra l'n
vid Udsigt over Landet omkring os. Over Bugten, som
lignede et blankt Speil, saa glat og stille var den, og over
Skoven Oster efter, saae vi det hoieste Trincutti, men ikke
Canalen mellem denne O og Camorta. Vegetationen er her
meget mindre frodig, men langs Bassinets Ost- og Sydkyst
saae vi Mangrovekrattet i fuld Kraft lige ned til og ud over
Vandet. Paa tlenne hele Strækning saae vi meget faa Tegn
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uaa Beboelse. Kun i det forreste Bassin var der paa Sydog Ostkysten nogle Hytter, men da vi kom derover, fandt
vi dem forladte af deres Beboere. Sviin, Hons og Hunde
gik deromkring, og Canoer Iane der, hvoraf een var ladet
med Cocusnodder, saa at det ikke var længe siden at man
havde været her, men nu vare de Godtfolk borte. Vi tog
nogle Cocusnodder, lagde Cigarer istedet, skjod nogle Duer
og gik saa ombord i Dampskibet, som strax efter lettede
og satte Cours over mod Catschull. Vi oploddede nu delte
Farvand, lob langs Oslkysten Syd efter, men fandt overalt
Koralrev paa hele Kysten, navnlig var den dybe Bugt, som
Ostkysten danner, ga!1ske tilgroet, hvilket undrede mig, da
Rosen omtaler den som fortrinlig og taler om de derliggcnde Landsbyer. Vi saae kup Skov, men da Byerne ligge
inde under Træerne, kan det gjerne være, at vi have overseet dem - thi Rosen forekommer mig i det Hele saa paalidelig, at jeg ikke gjerne tvivler om hans Udsagn. Koralrevene kan jeg derimod ikke tvivle om, saa at der ikke
kan være Tale om, at storre Skibe kunne soge derind, men
muligt er den desuagtet tilgængelig for Baade og Canoer,
som lmnne komme ind mellem Gmndene. Hele Sydsiden
saae vi slaae i en vedholdende Brænding, uden en eneste
Bolig. Da det lakkede ad Aften, og her ikke var Ankerplads, lob jeg tilbage med Dampskibet og ankrede i Vesthavnen tværs for Hoc. ø Næste l\Jorgcn gik Ganges ud igjen
og fortsalte Unde~sogelsen af Catschull's Kyster. De fandt
da paa Sydvest~ deu· en ilyb Bugt, hvis sydlige Deel var
opfyldt med Kot alrev; den nordlige .Deel var derimod
reen. Her anlfrede de op og sendte Fartoier i Land til tre
smaa Landsbyer, som laae paa Stranden, omgivne af Cocusskov. I det dybeste af Bugten fandtes Indlobet til et
Bassin, som gik dybt ind i Landet, men paa Barren var
saa lavt, at man kun .med Vanskelighed kunde passere
med Canoer. Indvaanerne fra disse Lancfsbyer viste sig
meget forekommende og bragte en stor .Mængde Sviin,
Hons og Cocus samt andre Frugter ombord til Salg.
Catschull ligger SO ½S, 16 Qvmls. Afstand fra Terressa.
Af den o, enanforle Beskrivelse sees, at den; ligesom Ca-
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morta er udhulet af flere dybe Bugter. Det er derfor langt
fra, at dens Areal er saa stort, som dens Udstræknin'g lader
formode; dens Længde Nord og Syd knn anslaaes til 7
Qvml., dens Brede Ost og Vest til 10 Qvml.
Under hele mit Ophold i Nancovry og pan de forskjellige Excursioner, som herfra foretoges, havde jeg stadigt for Oie, at erholde Oplysninger om de her begaaede
Sorov<'.rier, og -jeg vnr fast besluttet paa, dersom jeg kunde
faae fat paa nogle af Hovedmændene, da at statuere et advarende Exempel. Men det lykkedes mig aldeles ikke.
Indvaanerne paa l\1alacca og Enouang, med hvem vi havde
det meste Samqvem, og som viste sig mere fortrolige,
mindre frygtsomme end de Andre, syntes vel stedse ot udpege os dem fra ltoe og B1Jjuha som de værste, og det
viste sig ogsaa virkelig, at disse Byers Befolkning flygtede
bort, saesnart vi nærmede os. Imidlertid er det min Overbeviisning, at de omtrent vare lige gode allesammen. Det
var f. Ex. Tilfældet, at naar jeg havde været saa heldig at
indgyde En eller Anden af de tilsyneladende mecst Anseete
lidt Tillid, og fnaet dem til at love mig Oplysninger, vise
os paa Spor eller a. des!., saa bortfjernede de sig ved
forste Leilighed og kom aldrig . mere til Syne. Der vilde
hort en heel Deel mere Tid, Kundskab til Sproget og Localbekjendtskab til at opdage noget Bestemt i denne Sag.
Men just paa Grund af den mistænkelige Opforsel af
denne Havns Beboere, turde jeg ikke forlade den, uden at
efterlade mig Spor af det danske Overherredomme. Det
var mig indlysrnde, at dersom jeg nu forlod Nancovry
eft~r de frugtesliise Undersogelser, jeg havde anstillet, .for
at opdage de Skyldige, og uden at tage Havnen i Besiddelse, vilde de In4fodtes Raisonnement være, at vi altsaa
ikke brode os om dem og deres Ugjerninger, og de vilde
da sandsynligviis ved given Leilighed tage fat paa nye.
Men skete Sligt, vilde det i hoi Grad compromittere den
danske Regjering og nærmest mig og den mig underlagte
Styrke. For at forstaae, hvad jeg i det Folgende skal udvikle, seer jeg mig nodsaget tiJ at gaae nogle Uger tilbage i min Beretning. Strax ved min Ankomst til Calcutta
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var jeg· bleven underrcJlet om, at der havde været pantænkl en Expedition frn l\loulmain til Nicobarerne 1 for at
toge Nancovry i midlertidig Besiddelse og holde Indvaanerne
i Ave. Om den skuld e have hnvt vedvarende Besiddelse til Folge,
vilde vel have været afl1ængigt afForholclene. Den blev kun frafalden, fordi man erfarede Galathea's Expedition. Under mit
hele Ophold i Calcutta var der jevnligt Artikler i Aviserne
angaaendc Nicoharerne, det Urigtige i at tillade de Danskes
Expedilion dertil, disse Oers Vigtighed for den engelske
Handel o. . s. v.*). I de forskjellige Discussioner, jeg jevnlig havde desangaaende med den engelsk-ostindiske Regjerings Autoriteter, vedligeholdt jeg stedse, ifolge de mig
tillagte allerhoiesle Ordrer, Principet om Danmarks Hoihedsret over de nicobariske Oer, og stedse erholdt jeg
Svar, som gik ud paa, at denne Hoihedsret i det Hele var
meget tvivlsom og paa ingen Mande constateret, men at. i
alle Tilfælde kunde den kun anerkjendes, saafremt den blev
hævdet ved en factisk Besiddelse, og at den uundgaaclige
Folgc maatte være, at man holdt sig til den danske Regjering og dens Underordnede for hvad Soroverier, der bleve
begaaede der i Farvandet. Jeg argumenterede aldeles conseqvent fra disse Svar, at i saa Fald vare Andamanerne
heller ikke engelsk Eiendom, og at det da mani.te slaae
mig frit for at colQnisere der - men Svaret var da, at
jeg vel havde Ret heri, men at det var tid_snok at tale
dernm, naar Nogen vilde prove paa at nedsætte sig der, og
i saa Fald vilde de vist være de Forste, efiersom disse Ocr
aldrig maatle tilliorc Andre.
Alle disse Forhandlinger havde fundet Sted mundtlig
og confident.ielt. For at den engelske Regjering imidlertid
ikke, ifald det passede den ved given Leilighed, skulde
kunne ignorere vor Occupalion af Nicobarerne, indgav
jeg kort for min Afreise fra Calcutta en Note til Gouvcrnementet i denne Anledning, af folgende Indhold:
*) Navnlig var en vis Capitain Crisp en meget inig Antngonist af vor
Expedition. lian havde faret endeel paa disse Oer og lod sig forstone med, ni han ved Contrnct egentlig nr Eier nf et stort Stykke
1.nnd pna Tcrressa.
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"20de December 1845.
"Til den hoie brittisk-oslindiske Regjerin'J
fra Capitain Steen Bille: Chef for Hans
Danske Majestæts Corvet Galathea.
Jeg kan ikke forlade Calcutta, for jeg har aflagt min
oprigtigste Taksigelse for den velvillige Opmærksomhed,
hvormed det ærede ostindiske Compagnies Regjering er
imodekommet mine mangehaande Andragender for de under
min Commando værende danske Orlogsmænds Tjeneste.
Jeg har troet det min Pligt, i mine Rapporter til min
Regjering at fremhæve de særdeles Beviser pna Vclvillie,
som jeg har modtaget, saavel for mine Skibe som for mig
selv og mine underhavende Officerer, og jeg er overbeviist
om, at den os udviste Artighed vil blive tilborlig paaskjo,nnet af den kongelige danske Regjering.
Denne det ærede ostindiske Compagnies Regjerings
Opmærksomhed, der i enhver Henseende har været mig saa
behagelig, har i Særdeleshed glædet mig, idet jeg deri har
seet et Beviis paa den venskabelige Aand, hvormed den
ærede Regjering betragter vore fremtidige Planer paa de
nicobnriske Ocr.
Det vil afhænge af Udfaldet af vore forskjellige Undersogelser, om dansk Colonisalion vil blive fornyet pna disse
den danske Krones gamle Besiddelser, men indtil delte
Sporgsmaal bliver afgjort, vil en dansk Styrke blive efterladt paa Station imellem Oerne, for at vedligeholde Sikkerhed mod Soroveri.
.
Chefen for dette Skib vil blive beordret til, i Tilfælde
af, at uventede Omstændigheder skulde gjore det fornodent,
at henvende sig til det ærede ostindiske Compagnies Regjering med Begjæring om Hjælp og Bista~d. Jeg er imidlertid fuldkommen sikker paa, at slige Omstændigheder ikke
ville indtræffe, men jeg foler mig overbeviist om, at dersom saadan Bistand skulde gjores nodig, vilde det ærede
ostindiske Compagnies Regjering yde den med al den Hurtighed og med den ædle Folelse af Vclvillie, som har ledsaget ethvert af dens Skridt mod mig under mit Ophold i
Calcutta."
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Jeg indgav Skrivelsen med Flid saa sildig, al jeg haabede
at undgaae andet Svar derpaa end Underretning om Modtagelsen. l\fon jeg fik her et nyt Beviis paa, at denne Sag
ingenlunde var den ostindiske Regjering ligegyldig, idel
Gouverneur Sir Herbert Maddock strax samme Dag lod mig
svare gjennem Hr. Bushby, og man vil af dette Svars Ind ·
hold see, at her er aldeles ingen Anerkjendelse af vor Hoihedsret, men at man tvertimod undviger ethvert Ord, som
kunde udtydes dertil.
Svaret lyder saaledes:
,,Bushby Esq.
den ostindiske Regjerings Secretariat
for fremmede Anliggender
til
Ilerr Capitain Steen Bille,
Chef for H. D. M. Corvet Galathea.
Fort William d. 22de Decbr. 1845.
Min Herre I
Jeg er beordret at det ærede Præsidium af Randet at
melde Dem l\fodtifg elsen af Deres ærede Skrivelse af Gaars
Dato.
Det har været en særdeles Tilfredsstillelse for det hoie
Præsidium at have havt Leilighed til at see en kongelig
dansk Orlogsmand til Ankers i denne Havn, og at vise den
Opmærksomhed ved Opfyldesen af Deres Onslrnr, naarsomhelst De har fundet Dem foranlediget til ut yttre dem, og
det har staaet i vor Regjerings JUagt at opfylde dem.
Ingen Tid skal blive spildt for at underrette de rette
Autoriteter i England saavelsom H. Ex. Generalgouverneuren af Indien om denne Correspondances Indhold, og jeg
liar Ordre paa at forsikkre Dem om, at de danske Officerer, som er.e beskjæftigede med at opmaale og understige.
den nicobariske Ogruppe i den bengalske Bugt, ville mode
al den mulige gjæstfrie Opmærksomhed fra de brittiske Autoriteters Side, som det staaer i deres Magt at yde dem.
Det ærede Præsidium paalægger mig ·at tilfoic,. i det
Haab, at de"t maa være lil Deres egen og den danske Regjm·ings Tilfredshed, at Galnlhca's Mandskabs cxemplariske
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Opfi:irsel og Disciplin under dens Ophold i denne Havn, har
givet grundet Anledning til i hi:ii Grad at beklage Deres
nærforhaandenværende Afreise.
Jeg har den Ære &:c.
Bushby."
Hermed forlod jeg Calcutta. Under det Indtryk, som
alle disse Forhandlinger gjorde paa mig, var det jeg skulde
tage en Beslutning angaaende Occupationen af NancovryHavn. De fleste Si:iri:iverier havde fundet Sted her. Seilede jeg herfra, uden at tage Havnen i Besiddelse, og der
derpaa blev begaaet et Sori:iveri, kunde jeg være vis paa,
at den engelsk-ostindiske Regjering vilde sende Skibe,
maaskee en Expedilion hertil, tage Station, maaskee Besiddelse, og da var den danske Hi:iihedsret compromilteret.
At efterlade et af Skibene her kunde heller ikke lade
sig gJore. De sydlige Ocrs Undersiigelse var vel paabegyndt, men ikke fuldfort; til disses Undersogelse kunde
jeg hverken undvære Dampskibet eller Transportskibet. Af
de foreli:ibige Rapporter, jeg havde modtaget, havde jeg
Grund til at antage, at Pulo :Milu's Havn ved Lille-Nicobar
maalte blive det Sted, der fortrinlig egnede sig til det
fi:irste Colonianlæg, hvis et saadant skulde paabegyndes.
Derimod stemmede alle Naturforskernes Udsagn overeens i,
at Nancovry og Camorla til Trods for den ypperlige Havn
vare mindre heldige Punkter til Colonianlæg, hvorom mere
i det Fi:ilgende.
l\len paa den anden Side var det mig klart, at det
vilde være snavel en mililair som en politisk Feil for en
Nation, som paastod Hoihedsrerten af de nicobariske Oer
ikke at være i Besiddelse af Nancovry-Havn, delte Centrum af det hele Archipel, og noget nær den bedst~ Havn
i den bengalske Bugt.
Eet Middel stod der mig tilbage, de~ var at udnævne
nogle Hovedsmænd blandt de lndfodte, at reise en Flagstang og heise det danske Flag, og betroe dets Vogtning til
disse Hovedsmænd, kort at folge Pas.tor Rosen's og Hr.
Busch's Excmpel. Det. var imidlertid ikke uden megen Be-
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tænkning, at jeg greb til delte Middel, og kun fordi intet
andet stod mig tilbage. I en Skrivelse af 19de Novbr. f.
A. til Regjcringcn havde jeg desangaaende udtrykt mig saaledes:
"At give Flaget lil enkelte anseete Indvaanere, for at
vogte det og heise det ved given Leilighed , har tidligere
været Drug, for paa denne l\1aade at betegne Dnnmnrl,s
Hoihedsret over Oerne. l\ten i Aaret 1837 bleve samllige
Flage dem fratagne ifolge kongelig Resolution af 28de
Febr. s. A. om en total Ophævelse af Etablissementet, og
udfortes ved Ordre fra Tranquebar Gouvernement af 22de
August s. A. Hr. Busch har alter ifolge hans Journal givet
Flaget lil lndvaanere paa Car-Nicobar, Lille-Nicobar og Pulo
Condul, hvillrnn sidste O han derfor har luget i Besiddelse i
Ifongen af Danmarks Navn. Jeg troer det Pligt, uforbeholdent at udtale mig mod en saadan Forholdsregel, der
lider af to væsentlige Fcil: i) at Kongens Hoihedsret derved aldeles ikke vil blive respecteret, 2) al det danske Flag
sandsynligviis vil kunne blive brugt til Skjold og Skjul for
Soroveri af Indvaanerne."
Disse to her' udpegede Mangler vare imi<llerlicl tildeels
hævede ved at her blev en Orlogsmand paa Stationen. Det
turde med Siklwrhed antages, at lndvaanerne i NancovryHavnen vilde forholde sig rolige og vogte sig for alle
Uordener, saalænge de vidste, at Ganges var i Nærheden og
lmnde ventes hve.rt Oieblik.
Jeg bestemte mig derfor til formelig al tage NnncovryHavnen og omliggende Ocr i Besiddelse i Kongen af Danmarks Navn, og bestemte Sondagen den 25de Januar til at
at udfore denne Aet saa hoitideligt, som Omstændighederne
tillode det. En Flagstang var bleven forfærdiget af vore
Tommermænd, og Terminet paa Hoien ovenfor de mæhriske
Drodres Etablissement, paa Pynten imellem Malacca og
Enouang, var blevet ryddet af Chineserne og Flagstangen
dn opreist.
De forskjcllige Stokke med hoisalig l{ong
Christian den 7des og Frederik den 6tes Navnechifl're, som
Tid efter anden af Indfodte vare blevne mig bragte, og som
havde været betroede af Rosen eller de mæhrislw Brodrn
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enten til disse Folk selv eller til deres Forfædre: - disse
Stokke havde jeg stedse tilbageholdt imod Foræringer. Nu
udnævnte jeg tvende Hovedsmænd ved Navn Luha og Angre,
Fader og Son, den Forste i l\folacca, den Anden i Enouang.
Jeg tog dem ombord til mig, fik dem anstændigt paaklædte,
gav dem hver en Stok med Kong Chrislian den Sdes Chiffre
og meddeelte dem hver et Oertificat, som bekræftede dem
i deres Værdighed, men tillige indeholdt deres Forpligtelser.
Disse vare:
i) at være Hans danske l\1ajestæt, og hvem der i hans
Navn har at befale paa de nicobariske Oer, horig og
lydig;
2) at vaage over, at det danske Flåg, som blev dem overleveret, heises paa Flagstangen pnn Pynten imellem deres Byer, hvergang Skibe anlobe Havnen;
3) at vabge over, at ingen Sorovel'i, Plyndring eller
andre Uordener foret ~ges mod fredelige, fremmede
Skibe, 'men at anvende al deres Indflydelse for at hemme
og, om fornodent gj i:ires, med Magt at modsætte sig
Sligt, og i enhver Henseende at omgaaes fredeligt og
venskabeligt med Fremmede;
4) at bringe til den paa Stationen commanderende danske
Orlogsmands Kundskab Alt, hvad der er fo1•egaaet paa
Stationen.
De modtoge endvidere en af mig autoriseret Skipper- eller
Havnebog, som skulde holdes til Dato og forevises den
commanderende Officeer, nnar han ind1andt sig i Havnen.
Alt delle blev gjort dem tydeligt ved Hjælp af Tolken Jambov, der gjorde sig forstaaelig for dem i det malaiiske
Sprog. Documenterne bleve udfærdigede i det danske og
engelske Sprog.
Protocollen over de nicobariske Anliggender indeholder
for den Dag endvidere Folgende, som jeg her vil anfore,
da jeg troer det ikke er uden Interesse: "En vis "Jack"
i Landsbyen Malacca havde leveret mig endeel Papirer,
' som tildeels indeholdt Anbefalinger og Certificater fra forskjellige Skibscapitainer og franske Missionairer Ul adskillige Indvaanere der i Landsbyen. Erfaringen har lært mig,
Bil le•.

JorJomsciUu i;- I.
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al de Indfi:idle sælle stor Priis }HHl al have snndannc Beviser, men ogsaa har jeg Grund til at lroe, at de misbruge
dem ved at laane dem fru den E~e til den Anden. Jeg
. paatog mig derfor en Revision nf disse Papirer og fandt
deriblandt: 1) et meget forslidt og fast ulæseligt Beviis,
skrevet af Pastor R~sen til "Kaja" (efter Sigende Jack's
Fnder) for at have været ansat som Hovedsmand i Malacca.
l\len da Kaja ikke boer mere paa Malacca, men skal være
flyttet bort, og da Jack selv aldeles ikke hnr været al
overtale til at komme ombord, idet han stedse erklærede,
han var bange, saa har jeg afsat ham fra den Bestilling,
han mener at have arvet efter sin Fader, og har taget det
Rosenske Ccrlificat frn ham. - 2. Nogle Certificater, udstedte til en vis Goldsmith af engelske Skibscnpitainer.
l\len da denne l\lund, som af Busch omtales, skai være dod
for nogle Maaneder siden, saa har jeg tilbageholdt dem."
Disse forskjellige Papirer ere ved Galuthea's Hjemkomst
nlleverede til vedkommende Auloriteler.
•
De to Embedsmænd vare meget tilfredse i deres nye
Stilling, men især med de nye Klæder, SOlil bestode i en
hvid Sl1jorte, et Par hvide Buxer, samt en Hat med Galnthen's Navn. Men især bleve de meget lykkeli ge, dn jeg
pyntede dem hver med et hoirodt Axelskjærf. Saaledes
udstyrede, hver med sin Stok i Haanden, drak de derpaa
Ifongens Skaal, spiste med ypperlig Appetit den opdækkede
Frokost og gik saa fra Borde til deres Undersaaller.
Sondng Morgen efter endt Gudstjeneste gik vi i Land,
saamange som Skibenes Tjeneste kunde undvære. Forrest
roede Barkas og Tra~aille· med Folkene, derefter de to
Joller med Soldatesquen, Musik og Officerer, tilsidst kom
jeg i min Gig. Vi gik i Land ved Enouang, hvor vi bleve
modtagne af vore lo nye Embedsmænd; de bJeyo stilled·e r
Spidsen uf Toget, og dcrpaa marscherede vi op od Hoien
under l,lingende Spil og flyvende Faner. Oppe paa Hoien
stod Flagstangen, og her vor en ypperlig Udsigt over Indlobet og Havnen. Efter nogle indledende Ord af Pastor
Hansen blev Flaget heiset, som saluteredes fra Galathea
med 9 Skud. Derpaa crldærede· jeg Oernc for Kongen af
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Danmarks !o,•lige Eiendom, og lod Tolken Jambo,• forklare
de omkringstaaendc Indfi.idte Handlingens Betydning, hvorimod Ingen havde noget at indvende, men som, for at blive
Sandheden tro, da ogsaa blev optagen med temmelig Ligegyldighed. Jeg lod derpaa uddele endeel danske Rigsbankdalere og Species mellem dem, og dermed var Acten
forbi, og vi gik ombord. Det i.ivrige af Dagen blev hoitideligholdt ved l\Jiddagsgildc, Dands, Punsch, Sang og anden Lystighed, indtil l\lorket og dels medfolgende Fugtighed gjorde Ende paa Alt, og tvang Enhver til at erindre,
i hvilket Klimat lian levede, og til at tage sine Forholdsregle1· derimod,
Mandagen den 26dc Januar lettede jeg om Morgenen
tidlig fra Nancovry-Havn og stod ud igjennem det vestlige
Li.ih. Den sydlige Deel af Vesthavnen er betydelig dybere
end dens nordlige Deel og Ost- eller Korshavnen, og i selve
Li.ibet er der 30 til 40 Fv. Vand. Der Iober Koralrev ud
fra Landet paa Camorta, som man undgaaer ved at bringe
Pynten Nord for Landsbyen Iloe netop ind paa det lysegronne Land ved Rosen's fi.irste Etablissement; da kan man,
holdende delle l\Iærke, styre ud midt igjennem det snævre
vestlige Lob. Strfimmen sætter haardt og uregelmæssigt
herigjennem.
Jeg efterlod Ganges og Christine paa Ankerpladsen. Den
Forste slmlde fylde Kul Dagen efter, og derefter stode til
mig ved 'ferrcssa. Den Anden blev beordret til at blive i
Havnen med Chineserne ombord og besorge Hoien, hvorpaa
Flagstangen stod, bedre ryddet især mod Sydsiden. Da der
ved min Afreise fra Calcutta var skeet Aftale mellem Consul
Mackey og mig, at han vilde sende en af sine "Clippers"
ved Navn "Mischief" paa dens Vei til China ned imellem
Oerne for at hi.ire, om jeg havde Breve at afsende eller
iovrigt kunde finske noget Budslrnb til Penang, saa gav jeg
forseglede Depecher ombord i Christine til Afsendelse, ifald
denne Skonnert skulde vise sig. lovrigt havde Christine
Ordre paa at forlade Nancovry-Havn mod Slutningen af Ugen
og begive sig Ul Lille Nicobar's Havn.
Vi gik Nord efter langs Vestkysten af Camorta og stod
20•
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ile,:efler over mod Terressa. Vestkysten af Camorlu Nord
for Ulalabugten har samme Udseende, som de andre l{yster
paa disse Oer, ikke meget hoi, stærkt bevoxet med Skov,
hvorimellem af og til sees aabne lysegronne Pletter.
m.
12 om l\liddagen stod vi N. 0. for Bompoka. Det var en
smuk lille 0, dannende en eneste, fra alle Sider jevnt opgaaende Hoideryg med Iysegronne Sletter og ringe Skovvegetation. Af Portugiserne har Oen allerede for Aarhun.dreder siden, paa Grund af sin Form, faaet Navnet Sombrero :>: Hatten. I Dr. Rinck's Beskrivelse over de nicobariske Ocr findes en meget lig·nendc lille Tegning af denne 0.
Jeg lod nu styre ind mod Terressa's nordlige Kyst.
'fcrrcssa danner en Halvmaane, hvis concave Side vender
mod Ost og fortoner sig smukt, idet den jevnt hæver sig i
to Hoider med et mellemliggende fladt Land. il l\Hil N. 0.
for Sydspidsen af Terressa ligger Bompoka. Canalen herimellem er aldeles reen og meget dyb, men der lober en
rivende ,og uregelmæssig Strom igjennem den.
Vi stævnede ned mod endeel Hu.se paa Strandbredden,
men sogtc forgjæves Ankerplads. 1 Qvmiil fra Land havde
,·i forste Gang Bund paa 70 Fv. og en lille halv Qvmiil fra
Brændingen 35 Fv. Iler vilde jeg naturligviis ikke ligge
til Ankers med stadig Paalandsvind, stod derfor lidt ud
igjen og sendte saa et Fartoi i Land med de Hrr. Naturforskere , som skulde forsage deres Lykke, medens
jeg holdt krydsende for smaa Seil. De kom tilbage ved
Solens Nedgang og havde intet Sted været istand til at lande
for Brændingen; forst da en Cano med Ind fod le kom ud til
dem fra Landsbyen Eoie, kom de ved Hjælp af den i Land.
Ved denne Leilighed havde vor Ven London været meget
flink, idet han svommede igjennem Brændingen og overtalte
de lndfodle til at komme ud til vort Fartoi. De Herrer
havde været for lrnrt i Land til at have seet noget synderligt, dog vnre· de Alle enige om, at Ocn syntes frugtbar, og
at Indbyggernes Huse vidnede om Velstand, vare bedre
byggede og bedre forsynede end paa Nancovry. Landgang paa hele denne Strækning antoge de for umulig. En Cano fuld aflndfodte 1mm ud til os; de havde cl sundt,

•

809

..

Flere af dem endog et meget kraftigt Udseende, vare mindre
braknæsede end de ovrige Nicobarer, men syntes mig nt
udmæ.rke sig ved deres lumske Oine og stygge Physiognomier. De havde til Stads for denne hoitidelige Dag bemalet den forreste Deel af Kinden lige til op under (Het med
en salfranguul eller stærkt tcglsteensrod Farve; en fra Birmanerne optaget Skik, som Rosen ogsna omtaler at have
fundet indfort i Nancovry-Havnen, medens jeg under vort
Ophold der ikke havde truffet den undtagen paa to Kranier
af afdode Slægtninge, som jeg i en Hytte havde seet opstillede paa et Stillads, og som, foruden at være ud pyntede
med Græshalsbaand og gamle Filtehatte, tillige vare rodmalede paa Kinderne.
En af de til os ombordkomne Terressaboere, en lille,
ung Fyr, der kaldte sig Capitain Francisco og var ifort en
rudrct Frakke og en Kaskjet, havde et bestemt, dristigt Ansigt og talte godt Engelsk. Han havde Lommerne fulde af
Certificater om god Opforsel, men et af disse lod imidlertid paa, at man ikke skulde troe ham alt for vel, da han
var Mand for at lobe bort uden at betale, naar han havde
fnaet hvad han vilde. Det var paa denne Kyst, at Capitain
Ventura var bleven myrdet og hans Skonnert l\lary plyndret i
i844 (see Busch's Journal). Saasnart Canocn var fra Borde,
stod jeg til Soes, for at tilbringe Natron for smaa Seil.
Næste l\1orgen ved Daggry befandt vi os 3 Miil N. 0.
for Terressa, i Sigte af denne 0, samt Bompoka, Chovry, Tillangshong, Camorta, med særdeles klart og smukt Veir. Jeg
stod nu ind mod Terressa igjen, bestemt paa at undersoge
OsLkysten mrget noie. Var tæt inde under Land paa ½
Qvmiils Afstand, stedse med 30 å 40 Fv. Vand og stærk Brænding hele Kysten ned. Ganges kom nu Syd fra op i Canalen mellem Bompoka og Terressa. Han begjærede Tilladelse til at soge Ankerplads, men da jeg alt havde forvisset mig om dens Usikkerhea med denne l\fonson, svarede
jeg Nei, og eller at han var lobet os agten om, lod jeg
ham gnae foran os igjennem Canalen Vest om Bompokn.
Dette Lob er fuldkornm·e nt reent og frit for Fare. Strommcn er haard, Floden lober Nord efter, kommende Vester
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fra, Ebben Syd efter og sællendc Vest hen omkring Terressa's Sydpynt. Paa Sydvestsiden af Bompoka ! Qvmiil
fra Land gav Loddet os 30 Fv,; ellers ingen Bund paa 50
Fv. Vi gik nu Syd om Terrnssa, stedse loddende og for
smaa Sri!. Ret Syd for Terressa ligger en stor Sleen omtrent 2000 Alen fra Land, som et· 4 Fod tiir ved Lavvande; imellem den og Landet er el; Rev, som er fuldt af
Steen. Dette er <'l af de faa langt udgaaende Rev, jeg har
seet ved Nicobarerne, hvor i Almindelighed I{ysterne kunne
siges at være rene lige ind til Land. Den stærke Strom,
som lober omkring denne Pynt, man gjore deUe Rev meget
farligt for Skibe, som passere her om Natten.
- Ganges ledede nu Vcicn langs Vcslkysl en af Terressa
op Ul den Ankerpinds, den havde havt, da den var herovre for nogle Dage siden. Det var tværs for Landsbyen
Henam, hvor en lille Aabning i Brændingen lillod Landgang
bag Koralrevet, som omgiver Oen. Vi ankrede her op paa
28 Fv. Vand. Ganges laae noget indenfor os paa 14 Fv.
Grunden er altsaa ogsaa her meget steill afgaaende. Hrr
ligger man, idetmin<lsle med N. O. l\Ionsonen, meget godt.
Strommen, som regelmæssig Hibcr Nord eller Syd cflcr,
eftersom det er Ebbe eller Flod, bringer Skibet li! at ligge
imellem Vind og Strom, og Rheden lrnn derfor betragtes
som meget sikker. l\Ien med S. V. i\Tousonen troer jeg
noppe man hor siige denne Side af Oc11, hvorimod Oslvallen da man afgive en lcmmclig sikker Anlrnrplads.
Ved at passere en temmelig stor Lnndsby ved Navn
Laksee, som ligger paa Sydveslsiden nf Terressa, fik vi en
stor Cuno paa. Siden, og to Indfodte sprang ombord uden
mindste Tegn paa Frygt eller Forundring. Den ene af dem,
en umaadelig feed og lasket .Mand paa· henved 40 Anr, stod
i en uafladelig Laller over All, hvad der foregik omkring
ham; den riide Maling Hib med Sveden ned ad hans glind-sende }{inder; han kunde hverken tale eller forslaac Engelsk, men svarede et ligesaa uforlriident som meningslost
"all Lhc same you" paa Alt, hvad vi spurgte ham om. Den
Anden, en alvorlig, vindtor Person, saae ligesaa suur og
phlegmatisk url, som den Fiirsle vm· .glad og ro·rniiict.
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Begge vare maaskee nærmest komne for at udspionere
Skibets Storrtllse, Styrke o. s. v.; da vor Ven ·London den
næste Dag kom i Land, undlod de iklrn at advare ham for
at gaae ombord igjcn, da vort Skib "var et slemt Skib, -som
gjorde Bum-bum".
Begge disse Folk vare fra Laksee , og den Fede
var ingen anden end den os af Busch's 'Beskrivelse bekjendte Gold-Mohur, under hvilket Navn ~an ogsaa præsenterede sig for mig. Han syntes at være en l\Jatador
blandt sine Landsmænd. Han bragte mig et gammelt dansk
Flag, som han sagde, at hans Fader havde fa aet at Pastor Rosen.
Han var ligeledes forsynet med en Stok med Frederik den
6tes Navnechiffre samt Certificater fra Rosen. Flaget var
opbevaret i en Bambuskurv og saa folmet og muggent, at
det var tydeligt, at det aldrig havd e været udfoldet i Luften. Flaget tog jeg fra ham, da det var mig klart, at her
ikke vilde være Stedet for at colonisere. Stokken ombyttede jeg med en anden med Christian den 8des Chiffer og
gav ham 'dertil et Certilical som Hovedsmand, hvorover han
var meget glad, især da cJer fulgte nogle Klæder og andre
Foræringer med. Han fortalte mig, at de franske "Padres"
havde boet i huns Huus, og hans Staldbroder, en anden hæslig,
rodmalet Nicobar, bar et Slags kort J{appe, der sandsynligviis
var en Deel af en catholsk Geistligs Ornat. Da jeg spurgte
dem, hvorfor de ikke havde villet tillade de gode "Padres"
at bygge sig et ordentligt Huus im ellem dem*), svarede de
mig, at saa vilde alle Cocusnodderne falde af Træerne.
Mod delte Argument var intet at indvende. Gold-1\fohur og
hans Ven bleve ombord om Natten.
Om Aftenen kom en Cana ud til os, hvori der var antændt et stort Blus. Hvad deres Hensigt var, veed jeg
ikke - jeg tvivler ikke paa, at den var fredelig, men du
jeg ikke skjottede om at have denne Illumination san nærved, og onskede, at mine Folk skulde have Nattero, lod jeg

*) Sec Busch's Jom·nal. Pag. 15.
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dem afvise fra Skibet, og de roede ogsnn oieblikkeligt
borL igjen. ·
Næste Morgen Kl. 3 lettede Ganges pan et Opmaalingstogt Nord efter omkring Chovry og Ilalty Malve. Lieulcnnnt Rothe blev sendt med for at opmnale og især ved
Observationer noiero bestemme disse to Oers Pinds. Ganges kom tilbage samme Aften m. 9, men lettede næste
l\lorgen, Torsdag den 29dc, med Ordre at gane til - Nancovry, for at forsyne sig med Kul, og d('refter stige Havnen ved Lille Nicobar. Jeg blev liggende med Galatlrca til
Torsdag den 29de, l\liddag Kl. 2. I disse Dage vare DHrr.
Naturforskere besl1jæfligede med Excursioner i Land, hvis
Resultater slmlle finde deres Plads i det Folgende.
•Det vår som sagL ved en By, kaldet llennm, at vi vare·
komme til Ankers, og hvor vi gjennem en lille Anbning i
J(oralrevet kunde komme i Land med Hiiivande. Vi fandt
hele Byens mandlige Befolkning tilstede, Fruen}immerne vare
forsvundne. Jeg fandt Husene mindre og slettere byggede
end paa Car-Nicobar, derimod var der flere indhegnede og
ret vel ' vedligehold te HnvQr i Nærheden. Imellem nogle
Træer tæt ved Husene fandt vi hængende cL Par Kasser,
som ved niiiere Undersiigelse fand~es at være overskaarne
Canoer, der indeholdt Liig af de'res Afdiidc. De bruge
nemlig igjen at opgrave deres Liig af J{irkegaarden ('ftcr
nogen Tids Forliib, og hænge dem dcrpnn sanledes op.
Gold-Mohur var meget vigtig; hnn gjorde sig stor Umage
for at bevise mig, at han og hans Landsmænd paa denne
Side af Oen vare skikkelige Folk, hvorimod de paa Ostsiden vare Rovere og l{jeltringer, som havde myrdet Capitain Ventura, for hvem han syntes at bære et stort
Venskab.
Jeg for1:tog mig i Gold-1\lohurs Selskab en Spadseretour op i Landet igjenncm en Skov, men da jeg var lrnmmen ud paa en nnben Plnine, sagde hnn mig, at nu maatte
jeg- ikke gaae længere, naar jeg ikke havde \' agt med.
"De Folk ere iklcc at stole paa", forldarede hm med mange
Gebærder, og viste mig, hvorledes de skjule sig bag
Trro('rne 1 si.ikke Fol!\ med L11n<li;cn og lol!e ind i Junglen.
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Alt dette udforte han med Panlomine og var derhos saa
indstændig i sin Bon, at jeg vendte om, da jeg var alene
og ubevæbnet.
Denne O horer til de storre i Archipelet og er sikkert mellem de frugtbareste, den strækker sig NV og SO,
10 Qvml. lang; den er 3 Qvml. bred i Gjennemsnit paa det
nordligste, men vel kun 2 paa det sydligste. Nordenden er
meget hoit Land og er mindre bevoxt't med Skov end· de
andre Ocr. lndvaancrnes Antal ansloges Lil circa 800 å
1000. De beboe Landsbyer, hvoraf Navnene ere os opgivne saaledes: Paa Ostsiden nordligst Bengala, clrrcfler
midt i Bugten Eoie, l\Ienaine olier Laomc eller Terressa samt
Bahiale, og sydlig i Bugten .Maniong; paa Vestsiden sydligst i Bugten Laksee, derefter Henam og Tameika, endelig nordligst Jalumle. Ligesom disse Byer i det Hele ere
meget smaa, kun bestaaende uf hoiest fO - 12 Huse, tor
jeg heller ikke sv~re for Navnenes absolute Rigtighed. De
ere nedskrevne saaledes, som Benævnelsen klang for os
efter Nicobarernes Udtale. Terressa er rigt paa Cocus- og
Arekanodder, Yams findes i Overllodighed, Sviin og Hons
synes ogsaa at haves i storre Mængde end paa Comorta og
Noncovry. Det syntes i det Hele, som om 'ferressa's Jordbund er mere frugtbar end hine to åers, og at den egner
sig bedre til Opdyrkning; dens temmelig store skovfrie Bakker ere ingenlunde bevoxede med Lalanggræs eller andet
Ukrudt, der qvæler Vcgetatior,en. Tværtimod ere de bedækkede med saadanne Væxter, der tyde paa en ypperlig
Jordbund, og det er derfor beklageligt, at her aldeles ingen
Havn eller blot nogenlunde sikker Rhed og Landingssted
findes.
Vi fandt her adskillige Indvaanere fra Chovry, som
komme herover og tjene de Indfodte. Busch omtaler det
Samme. Ogsaa fandt -yi her Leerkarrene fra Chovry,
som i Sandhed ere colossale. Et Slags Oliepresse og endecl udpresset Cocusolie blev fundet under et Skuur. Forresten modte vi her den samme Simpelhed_, Fattigdom og
Ligegyldigh«>d og den samme barnagtige Lyst til at lave Noget, som skal være Stads eller Lugetui. Det Sidste ligner nær-
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mest vore Dorns Fastelavnsriis eller Paaskctræcr og har
vel en eller anden Hensigt, ihvorvel denne ikke kan
være dyb. l\lan kan tage det fra · dem: rive det itu, Jade
del ligge, hænge det op - intet anfægter dem, alt er dem
ligegyldigt. I Almindelighed er Sligt lavet af Træ eller
Slrna, udskaaret i Figurer og bemalet med grelle Farver.
Sporger man dem, hvad de mene dermed, svare de: ,,Ingenting". Adskillige Exemplarer af slige Sager ere hjembragte
til det clhnographiske l\fuseum.
Torsdag den 29de
2 Eftermiddag lettede vi fra
Terressa, stod op langs Vestkysten af Oen , l<rydsede os
med Strommen under . Læ ud igjennem Canalen mellem
Chov1·y og 'fcrressa og befandt os næste Morgen ved Daggry under Nordspidsen nf Camorla, hvor jeg ankrede op
3 Qvml fra Land paa 11 Favne Vand. Denne Dee! af Camorta kuldes Ifal<æna, og skal være Opholdsstedet for de
Yilde Dofler, som Rosen omtaler skulle opholde sig paa
Ocn. .t\,t faae disse at see var l\foalet for denne Station,
saavclsom noiagtigt at bestemme denne Pynts Beliggenhed.
Som sædvanlig gik Naturforskerne i Land under Bedækning af et Detachement af Landgangscompagniet, 'felt
blev opslaaet, og Hver gik paa sine Excursioner; kun
havde de ikke her deres Venner Chineserne til Medhjælpere,
do disse vare blevne i Noncovry ombord i Christine.
De kom alle tilbage mod l\Iorlmingcn undtagen Professor Behn, som var udebleven, 1la Fartoicl kom ind for at
hente dem. De Herrer havde intet l\lærkeligt modt, og ikke
seet Spor af de vilde Bofler.
Professor Bchn's Udeblivelse foruroligede mig. Han
havde med sig, foruden sin Præparaleur Gottsch, Sergeanten Wilhelmi og en Mand af Landgangscompagniet. Disse
fire l\lit>nd skulde allsaa sove i Land, Noget jeg havde gjort
til fast Regel, ikke maalte finde Sted, naar ikke Omstændighederne gjorde det uundgaacligt. l\Ien desforuden: hvor
vare de henne? - vare de vildfarne i Skoven? - havde
de Ind(odte angrebet dem ? - l1vorledcs fane fat paa dem
igjen? - Natten stundede til, Landgangen var meget besværlig 0111 Dagen, altsaa endnu mere 0111 Natten - skulde jeg
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sende Fartoi ind paa det Uvisse, udsællc flere Menneskers

Liv? - Alle disse Tanker trængte ind paa mig, og gjorde mig
urolig.
Vi brændte Blinkfyr og andre Ildsignalrr i Hnab
om at see noget Svar fra Land. Endelig Kl. 9 saae vi
Glimtet af et Par Geværskud - det var allsaa dem. Fartoi
·blev afsendt, og et Par Timer efter havde jeg dem ombord.
Behn var med sine Ledsagere gaaet rundt om den ostligc
Pynt af Landet. Iler havde han faaet de Indfiidte til i Canoer at sætte dem over den dybe Bugt, som paa dette Sted
gaaer ind paa Camorla's Ostkyst, og som har en mindre endnu
dybere Bugt i sin l\'lidte. De havde virkelig opdaget BofIernes Spor og friske Excrementer. Nu forfulgte de Sporene, saolænge de blot nogenlunde kunde, men stedse forgjæves. Da de derpaa vendte om og kom tilbage til Bugten, var det Lavvande, og selv Canoerne kunde ikke flyde
over. De maatte ultsaa gaae heclt rundt langs Stranden;
dette havde forsinlrnt dem.
Kakænapynten er ikke synderlig hoi, Sk1·ænterne langs
Stranden bestaae af goldt Leer og j ernholdigt Sand, der
overalt skinner igjennem med sin rode Farve, og de cre
friere for Skovbedækning end den ostlige Kyst, der især i
de ovenomtalte Bugter er stærkt bevoxet med l\'Jnngrovekrat.
Byerne som ligge pna Ostsiden, Nord for Bugten, og hvorfra Professor Behn fik Canoer til at sætte sig over, hede
Tukaroil og Talrn.
Den 31te Januar om Morgenen lettede vi fra l{akænapynten, stode et Slag over mod Tillangshong, for at besce
denne oslligste O af Nicobargruppen lidt noicrc, og vendte
saa Syd ener for al gaae Ost om Trincutti og ind gjennem
Nancovry-Havncn.
Tillangshong blev ikke noiere undersogt af vor Expedition. Den betegnes af Nicobarerne selv som ode og saa
godt som ubeboet, og jeg vilde derfor ikke o-po lfre noget
af min Tid paa et Arbcide, som jeg vidste ikke vilde være
til practisk Nytte. Den~Beliggenhed er i SO t O 62 Qvml.
fra Car-Nicobar's Sydvestpynt, og i NO t O 32 Qvml. fra
Terressa's Nordpynt. Den strækker sig NNV og SSO, 7 Qvml.
lang, seer murk og hakkrt ud og har saavel Nord som
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Syd for sig cndccl isolerede Klipper, som strække sig indtil 3 Qvml. fra Land. Den sydligste kaldes Laouk, er hoi
og pyramidalsk. Jeg har ingen Grund til at fæste Lid til
den Fortælling, som jeg har seet gjentages af forsl(jellige
Forfattere, at denne O slrnlde være el Slags nicobarisk Sibcricn, hvorhen de sendte dem, de vilde være af med.
Herimod taler disse Vildes s~ove Characteer og fuldkomne
l\Iangcl pan sociale end sige gouvernementale Former eller
Foranstallninger.
Vi passerede Nnncovry-Havn m. 1 Eftermiddag ; Flaget
var heist paa l\Jalaccahoien, og Indvaanerne stode deroppe
og hilste ved at hale det op og ned. Den arabiske Brig
laae cnd11u Lil Ankers, og da <len tovede med at tone Flag,
troede jeg det rigtigst at væl(ke dens Opmærksomhed ved
et Skud, som da ogsaa havde oiebliklig Virlming. Ganges
og Chrisline vare borte. Jeg fortsatte vor Cours ud af det
vestlige Li:ih.
Jeg har ovenfor fortalt, ni vor Ven London havde
fulgt os pua denne Tour. Jeg havde sagt ham, -at han
maaLte bestemme sig, om han vilde folge med til de sydlige Ocr, eller han vilde gane i Land, naar vi lob igjennem
Havnen, hvilket da lmnde skce med Lethed; men at dersom
han gik med, vilde han ikke kunne komme til sit Hjem for
nogle Uger senere. Han var rask paa det og broulede af,
at han ikke 1·ar bange for at seile, forsiklffcde han holdt
mrget af os og vilde blive. Jeg holdt Oie med hans Ansigt, da vi seilede ind i Havnen. lian suue med strnalendc Glæde paa sit Fodeland og vinkede med en triurnphcrencle 'Mine ad sine Landsmænd ved Flagstangen. l\1en
da vi nu lob igjennern og· gik ud af det vestlige Lob, begyndte hans Ansigt at formorkes. Endnu engang tilbod
jeg ham at komme i Land, ja udenfor Li:ibet i Lre af Nancovry, hvor vi dreicdc til, kastede jeg. bak for nt lage en
Cano ombord, som Irnncle tage ham i Land, men nu vaagnecle hans Stolthed og overvandt Bis.dagtigheden. Han vilde
slaae ved sil Ord og blev ombord. Men stakkels London's
Natur Yar svagere end hans Villic. Frn denne Dag af blev
han lnngsindig og taus, og snart stod han paa Sygelisten,
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og nede i Koien Iane han og græd og rnabte paa sit "kjære
Nancovry". Han ansaae sin Sygdom som en Straf fra
"Ivierne", fordi lrnn igjen var fulgt med vort Skib, og havde
kun ringe Tro til vore Lægers Kunst; hans forste Onske,
dn vi kom til Pulo Milu Havn, var som Lægemiddel at fnae
en rigtig. frisk, ung Cocusnod fra Land, og neppe var hun
sau vel, at han kunde forlade Koien, for han gik ind paa
Oen og siigte Hjælp hos en af dens Maluener (Djævlebesværgere)*). Forst ved vor Ankomst til Store Nicobar,
da han traf paa nogle Landsmænd, som han kaldte sin Familie, og som han forldarede, vare fra en lille O pan Vestsiden, hvilken han kaldte Pulo Godå, kom hnn sig igjen
og gjorde os endnu adskillig god Tjeneste.
Vi stod ud i Canalen mellem Catschull og Nnncovry og
styrede tværs over Sombrerocanalen for Lille Nicobar's
Havn. Vi passerede den lille O l\feroe Osten om paa k
Qvmls. Afstand. Den er temmelig flad og i det Hele hoist
ubetydelig, skjondt dog beboet. Dens Beliggenhed er i S
t V ¼ V 26 Qvml. fra Nancovry's Sydspidse, og i VNV 9&
Qvml. fra Lille Nicobar's Nordostpynt.
Endnu havde vi at gaae Osten om Trice og Track,
disse to smaa Oer, som danne Lille Nicobar's Havns nordvestlige Beskyttelse. Men da Strommen hidm havde sat os
i Læ, og det begyndte at morkne, vendte jeg ud efter, da
jeg ikke onskede at lobe i Læ af disse Oer. Imidlertid
saae vi Christine , som ligeledes siigte Ankerpladsen, under
Seil inde under Landet. Da nu SI.rommen kæntrede og
altsaa hjalp os Ost i, vendte jeg ind efter igjen, da jeg
gjerne vilde unde mit Mandskab en rolig Nat. Disse lange

,-.

~) Jeg besiigte ~iden denne l\Jaluenes Hytte; hans Ilovedtrolddo1r smidtlel
YRI' en under Loftet ophængt Ramme eller et Stillnds, hvorpna \'ar nnbragt en Mængde udskaårne sman Mænd og Fugle, sanunenl'ullede og
rllclmnlede Binde, Græs, lijiidstumpel', l{ yllingebcen, ganske smon
Cocusniiddcr, pan h\'cr Side nf hvilke en Lnp var skanret halv liis
ligesom Vinger pan en Fugl, o. s. v. - Pan Pulo Milu saae jeg 01?sna to af NicQbnrernes Guder, Gal'inu og Unllibno, den sidste hnnlc
3 Ansigtf'r og holdt en Ifris (Dolk) i hver llnnnd .
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nagssciladser med AnlU'inger og Letninger , i~elige I\Ianoeuvrer og hyppige Lodninger tildeels paa stor Dybde i en
stadig brændende Sol og med 25 til 27° Varme vare i hiii
Grad anstrængende for l\'lnndskabet. Vi viste nu Blinkfyr
og Raketter, som slrax besvaredes af Ganges, der Iaae til
Ankers inde i Havnen, ' og med Hjælp af dens Signaler og
pan vort Lod lob vi da ind og ankrede i Aabningen af
Havnen paa 13 Favne Yand. Næste Morgen, Sondagen den
isle Februar, lellede jeg og stod lidt længere ind, da jeg
Iane f~r langt ude og dog for nær ved Pulo Milu's Nordoslpynt, til al det kunde være en passende Ankerplads fo1·
længere Tid.
Alle de Beretninger, jeg hitllil havde modtaget om
denne Havn og .dens omliggende Land, bragte mig til at
antage, at dersom noget Colonianlæg skulde paabegyndes,
maalle det ,·ære her. Der var Grun·d til at antage, ifolge
de forelobige Undersogelser ved DHrr. Rincl(og Didrichsen,
at Jordbunden paa denne O var frugtbarere, end paa de
nordligere, navnlig end omkring Nancovry-Huvn. Vel var
denne Havn storre og bedre end Pulo Milu's, men denne
sidste var alligevel megel god og havde den væsentlige For<leel
fremfor Naneovry-Havn, at <len var meget lufiigere og nltsan
forhaabentlig sundere. Hertil kom en i mine Tanker vigtig Bevæggrund , den nemlig, at her var en langt ringere
Befolkning, hvilket med Nicoharernes lave Culturstand,
deres Ulyst til Arbeide, Dorskhcd, Ligegyldighed og medfodle Antipalhi mod Fremmedes Nedsrollelse imellem dem
maalte ansees for en Fordeel, eftersom enhver anden Befolkning, som indforles, maatte blive bedre end den, der fandtes.
Heller ikke vilde her blive at overvinde den Vanskelighed ved
Eiendomsret til Jord eller Plantning, som man vilde mode
mere eller mindre pna de nordlige Ocr. Paa den anden Side vilde man rigtignok her finde meget færre
Hjælpekilder med Hensyn til Levnetsmidler, ligesom her i
det Hele ikke var saa stor Overflodighed af Oernes vigtigste Production, Cocusniidder; men da Levnetsmidler, navnlig levende Kreaturer af alle Slags, snart maalte kunne tilfores og tillægges, og da her dog altid var Cocustræer i
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temmelig Mængde, saa fandt jrg, at disse Ulemper ikke burde
komme i Betragtning mod de ovenanforle Fordele, ifald de nu
yderligere anstillede Undersogelser gave et Resultat, der svarede til vore Forventninger. Jeg maa overalt tilfoie, at jeg
dengang som nu er af den Formening, at Bevæggrunden
til at gjore et Colonianlæg paa Nicobarerne ikke fornemmelig skulde suges i de Fordele, man kunde vente sig af
disse Oers Opdyrkning og Beplnntning, men hovedsagenlig
maalle beslaae i Oernes geographiske Beliggenhed og fordeelagtige Stilling for Handelen paa Indien og paa det maIaiiske Archipel samt paa China, og fra delle Standpunkthetragtet blev atter den sydlige Havn at forelrække for den
nordlige. Et Blik paa Kortet og tilborligt Hensyn til de to
:Monsuner, som herske i den bengalske Bugt og regulere
Farten i dette Farvand, vil overtyde herom. Undersogelsen
af denne Havn blev derfor et af Expeditionens vigtigste
Oiemed.
Lille Nicobar ligger ret Syd for Nancovry, i 29 Qvmiils
Afstand. Den strækker sig 12 Qvmil Nord og Syd, 9 Qvmiil
Ost og Vest. St. Georgs-Canalen skiller den fra Store Nicobar. Den sydostlige Pynt er hoi og falder brat af mod
Soen. Vestligere bliver den lavere; Alt, fra Top til Fod
af de hoie som de lave Bakker, er bevoxet med Jungle
og Skov lige ned til Stranden. Næsten hele Oslsiden danner en lang, meget lidt dyb Bugt, hvori ligge nogle enkelte Hytter, som kaldes Landsbyen Jurforte. Her staae
endnu nogle Cocustræer, men sydligere ingen; ei heller
findes Spor af Dyrkning. Nordostpynten lober ud ion lang,
smal, men temmelig hoi Landtunge, kun 1 Qvmiil bred paa
den sydligste Deel, lohende spidsere ud mod Nordpynten.
Hele Sydsiden dannes af en lang, dyb og reen Bugt; midt
paa den, omtrent ret Nord for Ocn Condul, slaae nogle
enkelte Cocustræer. Vestsiden danner flere mindre Bugter,
hvori sees enkelte Hytter med lidt Cocusplantning omkring. Fra alle Pynter udskyde Jforalrev, dog ikke langt
til Soes; langs hele Kysten er Ankerbund paa 13 å 20 Fv.
Fra Nordvestpynten lober Landet 0. N. 0. hen med nogle
Smaabugter og boier sig derpaa ret Nord i, dannende den
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oslligc Val af Havnen og den vesllige Side af den ovenomtalte Landtunge. Denne Kyst er 3 Qvmiil lang. Selve
Nordostpynten er ½ Qvmiil bred, og fra den udskyder mod
N. V. t. V. et Rev, 3 Ifobellængder langt, paa hvis Spids
ligger en Steen, 4 Fod tor med Lavvande. Disse to l(yster
danne altsaa en dyb Bugt, i hvis Dybeste Oen Pulo l'\1ilu
ligger, og danne derved Pulo l\lilu's eller Lille Nicobar's
ypperlige Havn. Pulo Milu er kun 22CO Alen lang, 1400
Alen bred. Den er bakket og temmelig sleil paa Nordostog Nordsiden, den ovrige Deel er flad og stærkt bevoxel.
Nicobarerne have her nogle faa Hyller og deres fleste
Cocustræer. Vestsiden udmærker sig ved nogle dybe Grotter, som ere torre med Lavvande, men fyldes med Floden.
Pulo l\Iilu er heclt omgivet af l{oralrev, hvorigjennem dog
enkelle Lob tillade Landgang.
Havnen kan regnes at være 1 Qvmiil Nord og Syd,
dog er der intet til Binder for at ankre nordligere langs
Kysten, og Breden mellem Grunden paa begge Sider er 4
Kabellængder og har fra 9½ til 15 Fv. Vand. Oerne Trice
og Track, som ligge kun G Kabellængder fra hinanden,
danne en nordvestlig, mrn -1 l\1iil bortfjernet Beskyttelse
mod So og Vind. De ere tvende smaa men temmelig hoie
Ocr, vel ubeboede, men dog ikke uden Cocus, som Nicobarerne fra Pulo l\1ilu regne for deres Eiendom. Farvandet
mellem disse Oer og Pulo l\lilu er reent, men med ujevne
Lodskud. Paa en Koralbanke har vi fundet 6 Fv. Vand.
Fuldkommen siklrnr for Storme af N. V., som dog kun indfinde sig ved l\fonsonskifterne, hgger man dybere inde,
hvor man har Læ af Pulo Milu og det derfra udgaaende
Koralrev. Imellem Pulo l'\lilu og Lille Nicobar's Nordkyst er
<ler et smalt og bugtet, men fuldkom~rnn reenl Lob med
13 til 16 Fv., hvorved altsaa denne Havn har den samme
uslrntteerlige Fordecl som Nuncovry's: at have to Lob, et for
hver Monson. I det sydostlige Hjorne af Havnen ganer en
Bugt næsten 1 Qvmiil 0. S. O. ind med en Koralbarre
og iovrigt Leer- og l\Iudderbund, men med kun 2 å 3 Fod
Vand ved Lavvande. Delle er et fuldkomment Bassin. I
det Dybeste udmunder rn lille Flod, ,ler danner et l\fo-
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rads ved Hoivande, og som let kunde gjlires seilbar saa
hoit op, som behoves, for at komme til det virkelig ypperlige Vand. Men nordlig, paa Vestkysten af Nordpynten, findes et andet Vandlob, der kommer ned fra Klipperne, banende sig Vei gjennem Skoven, og hvis Vand var særdeles
godt, men ikke overflodigt, da det var i den torre Aarstid,
og det var ikke uden Vanskelighed, at vi her fyldte nogle
Barkasladninger.
I min Phantasi saae jeg allerede en blomstrende By at
ligge paa Skrænterne af Hoiene, som omgive delte Bassin,
med Udhugning gjennem Skoven bag ved den til frisk
Luftstrug fra Osten; Bassinet udgravet til passende Dybde
og indhegnet med Kaier, satte af Træ fra de omliggende
Skove; den lille Flod inddæmmet, og Moradset, som omgiver den, udtorret og udlagt til lysegronne Riismarker. Jeg
saae Byen lidt efter lidt udvide sig langs Kysten Nord
efter med smukke Villaer oppe mellem Træerne paa Hoiderne, Rheden fuld af Skibe, Pulo Milu ryddet og forvandlet til Skibsværfter og prangende med luftige Casernebygninger, Værksteder, og oppe paa Oens nordostlige Pynt et
lille Fort med en Telegraph, ' et Fyrtaarn og en Flagstang.
En vildt sværmende Phanlasi I vil man formodentlig bemærke,
og det med Rette, naar man ængstelig vender Tanken til
hvilke Kræfter, der udkrævedes for at udfore alt dette, og
sukkende maa tilslaae sig selv, at vort lille Fædreland ikke
eier dem; men ingenlunde vil jeg derfor indromme, at
dette Billede er saa storartet, at det ikke skulde kunne udfores i Virkeligheden. Naar man mindes, hvad Calcutta,
Penang og Sincapore have været, og har seet, hvad disse
Steder nu ere, saa bliver d.et indlysende, at var der virkelig Fordeel ·at vente af at colonisere disse Ocr, saa vilde
alle Hindringer, alle Vanskeligheder svinde som Dug, paavirkrt af Solens Straaler, for den af menneskelig Interesse
drevne urokkelige Jernvillie, og den fremskridende Culturs
_uimodstaaelige Strom.
Fra :Mandag Morgen blev Alt sat i den sædvanlige Aclivilet. Kun antog jeg det ikke nodvendigt paa disse saa
godt som ubeboede smaa Ocr at have nogen fast Vagt i Land,
Billes JorJoniseiling.
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da Skibene vare saa umiddelbart i Nærheden. Naturforskerne
gik paa deres Excursioncr, ledsagede af deres udvalgte
Chinesere, Fartoierne gik paa Opmaaling af Havnen og de
omliggende Kyster. Paa Pulo l\lilu bleve <le ovrige Chinesere, under Tolken Jambovs Overopsigt, salte i Værk med
Rydning af en Vei, som skulde gane bag om de paa Ostkysten liggende Hytter og boie sig Nord efter op mod
Norelostpynten, som jeg strax havde u<lseet til Flagstangshoi, ifald Havnen skulde tages i Besiddelse. De herved
fældede Træer bleve skovede og opsatte til Torring for at
tjene til Brændsel for Ganges. De to Nicobarer Sadulla
og Jospiken, som havde modtaget Flagel af Hr. Busch og
havde det heist ved vor Ankomst paa en Flagstang tæt ved deres
Huse, havde strax meldt sig hos mig. Sadulla var meget gammel
og var syg under vort hele Ophold i Havnen. Jospiken forekom
mig at være en maadelig Person og var stærkt forfalden til
Drik. Desuagtet blev jeg nodt til at benytte ham, da han
syntes at have megen Indflydelse paå de andre lndfodte og var
oicnsynlig en l\Iatador iblandt dem. -Vcd sine Besog, som
han aflagde ombord hos mig, . var han altid i fort alle de
mædcr, han havde; ovcnpaa en gammel mork Frakke havde
han e11 hvid Troic, og ovenpaa en lille Hue satte han en
gammel Hat. Saalcdes pyntet lod han sig roe omkring i
sin Cano , oiensynlig stolt af sin Rigdom og Anseelse.
Jeg gjorde gjcnnem ham et Forsog paa at bringe Nicobarerne til at arbeide for os, lovende dem rigelig Betaling
for deres Umage. Det lykkedes kun maadeligt: den forste Dag
modte 8 Mand, som skovede omtrent halvanden å to Fv.
Brænde, som contant blev betalt i Rupier; men allerede Dagen efter svigtede de, og senere holdt de sig altid tilbage.
Paa Pulo Miln's Sydostspidse, som var flad, og hvor
<ler stod en ret smuk Samling ar unge Cocustræer, Iod jeg
opslaac det fra Calcutta medbragte Telt, for at tjene til
Hvilested for de omsværmende Naturforskere. Da der manglede Vand paa Milu, lod jeg gjore Forsog med at grave en
Brond bag Husene, hvilket lykkedes ret godt; den gav os
paa 10 Fods Dybde meget drikkeligt Vane!, men faa Dage
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efter Jilev det Jirald, formodentlig ved at Siivandet sivede
gjenncm Koralsandet ind til den.
Tirsdag den 3die Febr. om Morgenen afgik Dampskibet
til St. Georgs Canalen. Cnpll. Aschlund havde Ordre til at
opmaale Farvandet der og at. lande paa Polo Condul for at
undersoge denne 0. Lt. Rothe var med til Assistance, og
Dr. Rinclc skulde lede efter Kul. Da det af Hr. Busch's
Journal var mig bekjendt, at han havde taget denne lille 0
i Besiddelse i Kongen af Danmarl<s Navn og havde · betroet
Flaget til den derværende Hovedsma·nd Tomorra, der kalder
sig Raja af Polo Condul, saa beordredes Ganges tillige til
at undersoge Forholdene der, om det var et passende Punkt
til at nedsætte sig paa, og om Flaget burde forblive der, i
modsat Fald at tage det bort.
Torsdag den 5le om Formiddagen kom Briggen Patriot ind i Havnen og bragte os Etatsraad Hansen fra Tranquebar, ledsaget af Hr. Rehling som Secretair og Doctor v.
'feilingen. De havde besogt Terressa og vare ankomne der
Dagen efter at vi vare sellede derfra; der havde de landsat tvende Axis-Hinder, hvoraf den ene skulde være drægtig. Derefter havde Patriot anlobet Nancovry og opholdt
sig i to J;)age i Havnen; Flaget havde vaiet paa Pynten, og
Luha og Angre havde meldt sig ombord.
Doctor v. Teilingen havde jeg anmodet Etolsraad Hansen
om at medbringe, da jeg onskede, nt ansætte ham som Læge
paa Dampskibet. Det var en Mand, der havde seet sig endeel
om i Vorden og havde levet meget i det malaiiske Archipel,
forstod Malaiisk og Portugisisk, og var i det Hele i Besiddelse af allehaande Kundskaber. Jeg antog ham derfor særdeles vel skikket til denne Post, hvor han kunde gjore megen
Nytte ved det eventuelle midlertidige Etablissement. Doctor Teilingen blev strax ansat ombord i Ganges, og Doctor
Didrichsen afgik derfra og indtog sin gamle Plads i Galathea.
Etatsraad Hansen's Ankomst var for mig en saare glædelig Begivenhed. Det var mig af hoiestc Vigtighed at
kunne raadfore mig med en aJ Rcgjeringcn dertil bemyndiget Mand angnaende de Planer, jeg gik svanger med.
21"
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Det va,· nemlig blevet mig indly!ende, jo ængere jeg fortsalle Undersi.igelserne af tlisse Oer, at der faltedes os betydeligt Tid til at fuldfore dem, og at vi ikke kunde tilveiebringe en fuldkommen Besvarelse af den os givne Opgave i den Till, der i Instructionerne var os foresat. Na,·nlig var det Undersogelsen af Immal og Helbredsforhold,
som kun ved et længere Ophold kunde besvares fyldestgjorend_e, ligesom ogsaa practiske Forsog med hvad Jordbunden kunde frembringe, krævede længere Tid. Imidlertid
stemmede alle Meninger i Hovedsagen overeens i, at der var
al Grund til at antage, at Nicobarerne vel fortjente at coloniseres, men at dertil vilde udkræves Mist betydelige
Pengesummer. Paa den anden Side vilde et forlænget Ophold
med Galathea ved disse Ocr have havt en heel Forstyrrelse
i det ovrige af Reisens Plan til Folge. Vel havde jeg i
Calcutta modtaget kongelige Ordrer, der gave mig saa godt
som aldeles frie Hænder for min Reise gjennem Sydhavet;
men jeg skulde dog absolut passere Cap Horn paa Hjemveien forinden Udgangen af April 1847, og delte kunde let
blivµ gjort umuligt, dersom jeg blev forsinket, medmindre
jeg skulde opgive allformange af de intenderede Anlobssteder. Jeg vidste overalt ikke, hvorlænge jeg kunde blive
opholdt i China.
At Ganges i alle Tilfælde maalle blive paa Stationen,
for at vedligeholde Hoihedsretten over Oerne, har jeg allerede udviklet mig over. Da nu Chineserne havdes for et
heelt Aar i vor Tjeneste, var det min Mening at benytte
disse Omstændigheder til at fortsætte Undersogelserne, og
til den Ende at skabe et midlertidigt Etablissement paa Nicobarerne, hvor Forsog kunde foretages, og som kunde tjene
til Udgangs- og Stoltepunkt', ifald Regjeringen, ifi.ilge de
Rapporter vi indsendte, _maatte ville beslutte sig til at colonisere Nicobarerne. I modsat Fald kunde et saadant Punkt
med slorste Lethed forlades, og de Omkostninger, herved
forvoldtes, vilde ikke overstige den til Undersogelserne engang normerede Sum af 60,000 Comp. Rupier, forudsat at
Hcgjeringen tog en Beslutning saa tidlig, at Underretning
desangaaende kunde naac til Nicobarerne inden 1sle October
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i846 - nnturligviis Omkostningerne ved selve Dampskibet
ikke med iberegnede, men disse betragtede jeg som medgaaende til en Orlogsstation, uathængig af de Undersogelser,
der skulde foretages.
Hvad jeg saaledes i Iforthed har udviklet, forelagde jeg
Etatsraad Hansen med alle de Oplysninger, der stode Ul
min Raadighed, og vi bleve da enige om, at saaledes skulde
det være. Sporgsmaalet blev da forst om, hvor dette midlertidige Etablissement skulde anlægges. Men dette kunde
ikke længe blive t"ivlsomt. Paa de nordlige Oer vilde vi
ikke have det; blandt disse kunde det kun være NancovryHavn, som kunde komme i Betragtning, og hvad herimod
talte, er allerede ovenfor paapeget. Der kunde da kun være
Sporgsmaal, om vi muligen fandt noget Punkt paa Store Nicobar, som bedre egnede sig til Nedsættelse. Delte betvivlede jeg imidlertid meget. Vel havde vi Grund til at antage, at denne O vilde i enhver Henseende være ligesaa
frugtbar som Lilie Nicobar, og vel vidste vi, at der i dens
sydligste Bugt udmundede en Flod, som muligen var seilbar,
og i saa Fald betydeligt vilde lette Forbindelsen med det Indre;
men vi vidste ogsaa, at Landgangen havde overalt viist sig
overmnade vanskelig, at Landet her var stærkere begroet med
Skov og Jungle end paa nogen af de andre Oer, og endelig
var der Tale om to forskjellige Menneskeracer, som skulde
heboe Oen, som skulde leve i fjendtligt Forhold til hinanden,
og som altsaa kunde virke skadelig paa et saadant Anlæg.
Her ved Pulo Milu havde vi en ypperlig Havn, faa men
fredelige lndvaanere, en lille, let ryddelig, frugtbar O til
vor Raadighed, hvor Resultater snart kunde erholdes - der
maaHe derfor meget vægtige Grunde til at bringe os til at
vælge et andet Sted end dette. Dog - endnu var jeg
langtfra at have taget nogen endelig Beslutning i saa Henseende, men jeg tog Forholdsregler i denne Retning fra
det Oieblik, Etatsraad Hansen havde billiget mine Anskuelser. Til disse Forberedelser borte at indrette en Bolig i
Land til Chineserne. Disse Folk, der lidt efter lidt vare
blevne os kjære ved deres Ufortrodenhed til Arbeide, deres
,•edholdende gode Lune og kraftige og intelligente Udfo-
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relse af alt, hvad der blev dl'lll hetroct, maatte jeg lænke
paa at skaffe Bopæl els leds, saasnart Transportskib et, i
hvilket de hidtil havde boet, blev afskediget, hvilket maatte
skee, naar ikke en altfor stor og forholdsmæssig unyttig
Udgift skulde finde Sted. Blandt de 4 å 5 Hytter, som laae
paa Polo Milu's Ost.l,yst, var der en - uden Sporgsmaal
den bedste - som stod forladt og ubebo et. "Djævelen havde
besat den", sagde Nicobarerne. l\Iod nogle Cigarer og en
Flaske Brændeviin blev denne Hylle mig overladt. Den
undt•rstc Decl blev lukket med Brædder ,og dannede saaledes et Proviantmagasin; den ovcrsle Dcel tjente til Bolig,
hvor Chincserne, med den dem eiendommelige Lethed lil
hurtigt at fole sig hjemme, meget snart indrettede sig overmnadc comfortable. Bag om disse Huse var det, at Skoven
blev ryddet til en bedre Vci, der, saaledes som er fortalt i
det Foregaaende, gik til J{linten paa Nordostpynten og der
fortsattes i Zigzag op til Toppen, hvor en Flagstang, forfærdiget af vore Tommermænd af de fældede Træer, blev
opreist.
,
Bag Jospiken's og Sadulla's Huse paa Lille Nicobal' gik
der en Fodsti gj en nem Skoven tværs over Landlungen til
Ostsiden. Man passerede paa denne Vei en temmelig steil
Ryg, hvorfra man paa et enkelt Sled havde en l<jon Udsigt
ned i Dalen, som oritgiver del ovenomtalte Bnssin. Dersom den meget tykke Skov, som bedækker denne Landtunge, blev udhugget, vilde her fremkomme yderst pittoreske Situationer.
Ved at see den umandelige Frodighed i Vegetationen, hvormed sangodtsom hver Plet
var bedækket, maatte man i Sandhed erkjende denne Jordbunds Frugtbarhed. Naar jeg gik denne smukke Vci, som
blev min Yndlingspromenade under mit Ophold i denne
Havn, var jeg i en vedvarende Beundring af de herlige
Træer med de umaadelige Stammer, som stode her tæt op
ad hinanden, tæt sammenslyngede med deres Grene og heclt
omvundne af de yppige Snylteplanter, som syntes i Sekler
at have levet paa deres Bekostning, uden at det tilsyneladende havde mindste Indvirkning paa deres Livskran.
Enden af denne Promenade var Kysten paa Ostsidcn
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med sin hvide Koralsands-Indfatning og med den Bengalske
Bugts fraadende Bolge, som badede Cocustræernes Rodder.
Denne Strandbred var beboet ikke af Mennesker, men af
mange lusende smaa muntre Snyltekrebs (Eremitkrebs), som
havde taget den i elfecUv Besiddelse og bemestrede sig med
Erobrerens uimodsigelige Ret alle de ·conchylier, som Havet skyllede op, hvergang det i sin regelmæssige, eensformige Rullen anslog den hvide Strand. Koralrevet, der i
Pulo Milu's Havn strækker sig ud fra Lille Nicobar, vrimler af Trepangs (Holothurier); ved Omdreiningen af Bassinet findes de i en snadnn Mængde, at den ene formelig ligger ovenpaa den anden. En egentlig Landsby ligger der ikke
paa denne Dee! af Kysten, men 5 - 6 mindre Hytter findes
spredte paa en længere Strækning paa begge Sider af Jospiken's lluus, der ved sin Luxus i det Indre, saavelsom ved
de 4 - 5 Canoer og den Mængde Sviin og Hi.ins, man saae
i Nærheden af hans Bopæl, tydede paa, at denne Eiendom
tilhorte en for disse Oer usædvanlig riig og fornem Mand.
Hele Kysten er malerisk smuk. En pragtfuld Lillie, den saakaldte
Crinum asiaticum, og en Scævola, der rækker En sine smukke,
rode, ligesom flækkede og Ulbageslaaede Blomster imi.ide, voxe
saa nær Soen, at de næsten beskylles af Bolgerne. Mangrove
findes her ikke, men Hernandia ovigera, Getarda speciosa, Calophyllum inophyllum, en Hibiscus, uhyre Leguminoser og
andre mægtige Træer omgive Cocuspalmen, og Batringtonia
speciosa hæver sin Krone hoit over den ovrige Skovkrands,
~edens dens hvide korsformige Blomst med de store lyserode Stovtraade overalt skinner frem mellem det tætte Lov
af dens tykke glindsende Blade. Casuarinen og den indtil
80 Fod hoie slanke Nibongpalme kneise paa Hoiderne noget
længere inde, og uhyre Ficusarter, Laurus'er, Terminalier
og andre fremmede Træer danne, ligesom paa de nordlige
Oer, en mægtig Urskov, hvor vi kun med skarpe Vaaben
kunde moisommelig hugge os en Vei gjennem det uigjennemtrængelige Net af Lianer, der snart klavre og snoe sig
op ad Træerne, snart hænge ned fra dem i store Guirlander, snart slynge sig paa de mangfoldigste Maader ind
mellem hverandre og overnlt spærre Adgangen til det Indre
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af Oen. Sangcicnderne, der sidde skjulle i Toppen af
Træerne, opfylde hele Skoven med deres bed9vende Musik,
og de utallige Kolibrier (Neclarinier), der flyve fra Træ
til Træ,' opdages saa vanskeligt mellem dette bladrige Lov,
at de sædvanligt undgaae selv Jægerens skarpe .Blik, ligesom de, om de end falde for hans Skud, alligevel kun sjeldent blive hans Bylte.
En Excursion blev foretaget op ad den lille Flod inde
i Bassinet*), for at undersoge Landet i den Retning og
trænge saa hoit op vi kunde. Delte blev imidlertid ikke
langt. Uagtet vi havde taget vore letteste Fartoier og Skovler istedenfor Aarer, var det dog med den yderste Vanskelighed, at vi kom omtrent 1! Qvmiil op i Landet. \'i maatte
flere Gange slæbe Fartoiet over de store Træstammer, som
vare faldne tværs over Floden fra den ene Side til den
anden. Landet nærmest l\lundingen er heelt oversvommet
med Hoivande, og danner et Morads, overgroet med Mangrove, der er næsten uigjennemtrængeligt og sikkert meget
usundt. Flodleiet er en saa muddret Leerbund, at jeg saae
Nicobarerne synke i lige til Brystet. Hoiere oppe hæver
Landet sig paa begge Sider, og Floden bliver smallere. Calderas,
Nipas og Arekapalmer, Calamus Regis Daniæ o. s. v. boie
sig ud over og ofte heelt ned i Vandet og gjore det yderst
vanskeligt at komme frem. Omtrent i Qvmiil oppe i Floden deler den sig i lo Arme - den ene, il1ke bredere end
en Groft, kommer Oster fra, den anden, der synes den oprindelige, er meget bredere og kommer oppe fra Bjerget
Syd paa, men bliver nu ogsaa saa lav, at selv min Gig ikke
kunde passere. Vi gik i Land og forsogte at trænge os
ind, og kom ogsaa til et Slags aaben Plet, hvor der var
nogle Cocus- Banan- og Yams-Plantninger. En Cano med

") En Hule, der stOder op til dette Bassin, indeholder Gnnno snnvelsom
endeel, sl(jondt ikke ar de bedste, spiselige Fuglereder. I selve Bassinet opholde sig Aligatorcr; Yor Præst fik saoledes i en ur de nærliggende Hytter cl Aligntorcronium at kjObe (de Jndfodte finde KjOdet meget velsmagende) , uden dog at lrnnne rane Fangestedet nOingtigt opgh·et.
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to Nicobarer kom !Jag ener os og fortsatte Courscn op ad
Floden. Da vi altsaa ikke kunde komme længer, og jeg
desuden maatte vente Lavvande, hvorved vi havde maattet
tilbringe en Deel af Natten paa Floden, saa vendte vi om.
Der blev skudt adskillige Fugle, blandt andre et Par velsmagende Snepper. Men den interessanteste Fangst var
en Slange, som fik sig en Middagsluur oppe i et 'fræ, og
som blev overrasket og tagen til Fange af Prof. Behn.
Jeg gjorde flere forgjæves Forsag paa at trænge inil i
Skovene, som beklæde Kysten af Lille Nicobar, der danner
Havnens Sydside. Det var aldeles umuligt; tilmed var
denne Kyst heelt tilgroet med Koraller, kun eet Sted, hvor
der var et lille Vandlob, ligeoverfor Pulo l\filu's SydvestSpids, var der tilgængeligt for Fartoier, men derimod temmelig stærk Brænding paa selve Kysten.
Den 6te Febr. kom Dampskibet tilbage fra sin Excursion til St. Georgs Canalen. Captlt. Aschlund havde forst
oploddet Farvandet mellem Lille Nicobar og Montchall, som
han havde fundet & l\fiil bredt og fuldkomment reent: derpaa var han gaaet ind i St. Georgs Canalen og havde opholdt sig i 24 Timer ved ·Pulo Condul. Da han havde fundet, at det var en allfor ubetydelig O til der at tænke paa noget Etablissement, og da her tilmed ingen Havn fandtes,
havde han ifolge den ham tillagte Ordre borttaget Flaget,
som han havde fundet vaiende paa en Stok, bunden til et
Træ ved Rajaen Tomorra's Huus.
Polo Condul blev befunden 1 & Qvmiil lang, 1 Qvmiil
bred, temmelig hoi og klippefuld paa Nordsiden, fladere P.aa
Vestsiden, hvor der stod nogle Hytter, og hvor der udenfor
er en god Ankerplads i Nordost-Monsonen paa H å 14
Fv. Vand. Dr. Rlnck, som gjorde Touren med, havde
fundet Spor af Steenkul, men at en ringere Art.
Canalen saavel Syd som Nord om Pulo Oondul var reen,
men den Syd om var næppe 1 Qvmiil bred og fuld af
Stromracer, saa at den ikke 'bor soges af Seilskib~ uden
med dorstaaende \ ind. Fra Nordostspidsen strækker et Rev
sig nogle Kabellængder ud, hvorpaa det bryder stærkt.
Kysten af Lille Nicobar er her aldeles reen; ved at lobe
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lnngs Nordkysten af Store Nicobar eller Sam!Jelong, havde
CapUt. Aschlund tæt indenfor Nordoslpynten fundet en temmelig dyb Bugt, som han lob ind i og fandL tilsyneladende beslcyttet for alle Vinde, dog gav han sig ikke Tid
til noiere at undersoge den, men vendte tilbage til Pulo
Condul, tog Tomorra ombord, som onskede at besoge mig,
lob Vest om Lille Nicobar, hvor Observationen for Længdebestemmelsen toges, og kom saa her tiloage Fredag Morgen
den 6te.
Tomorra blev hos os i nogle Dage. Det syntes at
være en meget brav Mand, der onskede at være os til Tjeneste. Jeg var imidlertid ganske af Aschlunds Mening, at
hans lille O ikke var Stedet til at heise Flag paa, men gav
derimod Tomorra en Stok med Navnechiffre og et Ccrtificat i Lighed med dem, der hidtil havde været uddeelte paa
Nancoyry og Terressa. Jospiken blev ligeledes udnævnt til
Hovedsmand i Pulo Mil u's Havn, og fik Stok og Certificat
til Bekræftelse paa denne Værdighed.
Elternt Sydoslspidsen af Pulo Milu var bleven gjort
nogenlunde ryddelig, lod jeg Christine lægge sig længere
ind i Havnen og udlossede san 90 Tander Kul af dens Ladning paa denne Plads, for nt tjene til Ganges's Forsyning.
Tirsdag den 12te Febr. gik jeg med Etalsraad Hansen
og alle Naturforskerne ombord i Ganges og gjorde med dem
en Tour over til den lille O Trice. Vi ankrede op under
Sydostpynten af Landet og gik i Land der, hvor vi syntes
Landgangen maatte være lettest. Dette var imidlertid et
meget besværligt Avbeide, som ikke gik af uden Fare for
Fartoierne, hvorfor Alle, som provede derpaa, bleve dyngvaade.' Flere maalte svomme igjennam Brændingen. Hverken Trice eller Track ere beboede, men Nicoharerne fra
Pulo Milu have nogle Hytter og adskillige Cocustræer her.
Ostkysten er lav og stærkt bevoxet med tæt Skov. Længere
inde paa Oen er Skoven tyndere og mere fremkommelig.
I Midten af Oen findes efl Dal, som ved en lav Kam er
deelt i en sydligere og en nordligere Deel; den forste
havde riig og mægtig Skov, og den fine sorte Jordbund,
der var ganske blottet for Urler, viste, at den havde været
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bedækket med Vand; den nordlige Dee! derimod var uden
Slcov og havde i sin Midte e.n lille So med en megeL riig
Urlevegetalion. Delle Sidste findes ellers intetsteds paa Nicobarerne. I Skoven fandt vi nogle Træer af særdeles store
Dimensioner, blandt andre flere udmærket skjonne Baniantræer, hvis Afstammer stode rundt omkring Moderstammen
i den vildeste, men yppigste Væxt. Hele Sydkysten danner
en brat Klint; fra Sydvestspidsen strækker som sædvanlig
et Iforalrev sig ud.
Ogsna paa denne O fandt Dr. Rinck Spor af Steenkul,
dog meest oprullede paa Strandbredden, formodenllig fra
underjordiske Lag1 som ved Bolgernes Paavirkning rives
los og slcylles op. En stor Mængde Duer blcve skudte,
blandt andre den ægte nicobariske Due, gron i Farve med
Top og lange Nakkefjedre. Af Rotter fandtes Spo~ i stor
Mængde.
Endnu samme Aflen gik vi tilbage med Ganges og
ankrede i Pulo Milu's Havn Kl. 5 Eftermiddag.
Flagstangen var imidler.tid bleven opreist og Flaget
borttaget fm Jospiken's Huus. Næste Dag havde jeg bestemt til Af re ise. Min Plan var folgende: I vort Huus paa
Pulo l\filu skulde 30 Chinesere med Tolken Jambov og under Commando af en af Ganges's Constabler forblive til Besætning og Vagt ved Flaget. De skulde fortsætte Rydningsarbeiderne, Briindgravning, og iiivrigt gjore adskillige Saanings- og Plantnings-Forsiig, ifolge Botanikernes Anviisning. Proviant var lugt ind i Magasinet for 2 Maanedrr.
De ovrige Chinesere gik ombord i Ganges til Tjeneste ved
Undersogclserne paa Sambelong. Saasnart Transportskibet
havde indtaget den forniidne Ballast, skulde det begive sig
'til Bugten paa Sydspidsen af Sambelong og afvente min
Ankomst der.
Selv vilde jeg gane med Galathea næste Formiddag
ud uf Havnens vestre Liib Vest om Lille Nicobar og mode
Ganges i St. Georgs Canalen ved Havnen paa Nordsiden af
Sambelong, hvorhen Ganges. skulde begive sig sogende Ost
om Lille Nicobar.
Fredag Morgen Kl. 8 blev Flaget heist paa Pulo Milu'i:
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Nordostpynt og saluterot med 9 Skud fra Galathea. Jeg
tog Pulo Milu i Besiddelse i Kongens Navn og lod derefter
ved Tolken Jambov forklare for Chinescrnc, hvad dette betydede, samt formanede dem til Orden og Lydighed under
vor Fraværelse.
Ganges var allerede gaeet ud om l\forgenen tidlig,
og dens Ordre lod paa at opmaale og undersoge Havnen
paa Sambelong. Saasnart jeg var kommen O{llbord fra
den ovenmeldte Ceremoni, lettede jeg og stod igjennem
Lobet Syd om Pulo l\filu. Det er reent, og der er stadig fra iO til i5 Favne Vand, men denne Passage er
smal og bor ikke forsoges imod Vind eller Strom,
ligesom man bor paasee at have en dorstaaende Vind.
Fra Pulo Milu's Sydostpynt ganer et I{oralrev temmelig
langt ud.
Man bor derfor ikke boie ind i Lobet Vest
ener, for man har det heel aabent, og derener holde et
meget kjendeligt Træ pan Lille Nicobar overeet med en
Kloft i Landet nedenfor det. Paa dette Mærke kan man nu
holde Lobet igjennem, agtende at bruge Loddet, og ikke
komme !Cysterne for nær, du det grunder rask op. Ogsaa
fra Sydvestpynten af (Pulo Milu strækker et Kornlrev ud,
som man ikke er passeret, for man har 'frice fri af Pulo
l\lilu, men da skal man ogsaa strax dreie rask op til NV
og NV t V, for at lægge et Koralrev fra sig, som man hidtil
har havt ret forud, og paa hvilket det bryder stærkt. Naar
man har lagt dette fra sig, er man i anbcn So og kan holde
Cours langs Landet hen.
Efter at være passeret Nord og Vest om Lille Nicobar,
boiede jeg ind i St. Georgscanalcn og krydsede mig igjenncm den, Nord om Pulo Condul - hvilken Passage jeg vil
anbefale som den reneste. Under Store Nicobar's Kyst fik '
jeg Lodskud paa 8 Fv. Vand il Qvml. fra Land. Da vi
var Pulo Condul passeret, saae vi Ganges til Ankers inde
under Landet af Sambelong, holdt Cours ener den, - da
det begyndte at morknes, viste den Lanterner og Blinkfyr.
Kl. 6å gav Loddet pludselig fra 20 til iO Fv., vendte Nord
ener og havde, da Vinden var forind, kun 4 Fv. Vand.
Det var en landlos Grund, som senere blev oploddel og be-
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fundet at have kun 15 Fod Vand paa det grundeste. Det
er den eneste usigtbare Fare, jeg har kjendt. mellem de nicobariske Ocr. Kl. 7i vendte vi SO over igjen; Capitainlieutnant Aschlund kom nu ud til os i sit Farloi, og da han
lrnvde tilbragt Dagen med at oplodde og tage Mærker, lodsede han os ind i den af ham fundne Havn, der, saavidt
mig er bekjendt, ingensteds fi:ir er omtalt. Horsburgh nævner den ikke. Vi havde Lodskud af Ostvalleff paa 6 Fv.
Vand. I Lobet var stadigt 15 Fv. Vi ankrede Kl. Så Aften
ved Siden af Ganges paa 14 Fv.
Denne Havn, som jeg gav Navn af Ganges Havn, blev
i de to folgende Dage noiagtigt opmaalt og aflagt af Lioutnant Rothe, og Tegningen findes paa det Kaart over Nicobarerne, som er udgivet fra det kongelige Sokaart-Archiv.
Den er beskyttet mod alle Vinde fra Nord til Nordvest gjennem Ost og Syd. Imellem Nord og Nordvest synes den
vel aabcn, men er dog ogsaa beskyttet af den ovenomtalte
Landgrund , som egentlig deler sig i to, og lader et smalt
Lob imellem sig og Landet, hvori der er 7 å 8 Fv. Vand.
Da der fra Nordpynten af Landet ligeledes skyder et Rev
ud ret Vest i, dannes herved et krumt Lob, 1700 Alen
bredt, som forer ind i Havnen. Der var fuldkommen smult
Vande, skjondt det var i N0-1\lonsonen. Bunden er Leer
og Sand, Ebbe og Flod mærkes saare lidt, den forste lohende Vest hen, den anden Ost hen, •stedse folgende Landets Uregelmæssigheder. Vest for Havnen danner Kysten af
Sambelong flere Bugter, hvoraf een synes dybere end de
andre og ligger ligeoverfor Pulo Condul.
Naar man har omtalt denne Havns Sikkerhed, har man
ogsaa sagt alt det Go<l"e, den frembyder. Kysten er for
det meste indkrandset med Koralrev, som gjore Landgang
meer eller mindre vanskelig. Og naar man saa sætter sin
Fod paa Strandbredden, er man omtrent kommen saa
langt, som det kan lade sig gjore. Man staaer da foran en
Muur . af Jungle og uigjennemtrængelig Skov. At disse
Skove indeholde kostbare Træer, ypperligt Gavntommer til
Skibs- og Huusbygning, er vist upaatvivleligt, men ligesaa
sikkert tor det ogsna antages, at det vilde koste mange
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l\Ienneskcliv at komme til dem, da det ikke kan feile, at her
maa være meget usundt. For at overbevise sig herom, behover man blot at see den sydostlige Deel af Havnens Indre, der, ligesom i Pulo l\lilu's Havn, danner en Art Lagun,
men som er Uir med Lavvande, og frembyder da et stinkende Morads, hvis pestagtige Dunster efter Solens Nedgang med Landbrisen fores hcelt ud over Havet. 'fo smaa
Floder eller rettere Aaer have her deres Udlob gjennem et
tæt voxende, men meget lavt Mangrovekrat, som slaaer under Vand med Hoivande. Jeg forsogle at trænge mig ind
i Skoven ad disse Lob, men fandt dem aldeles afspærrede
kort ovenfor deres Udlob ved svære omfaldne Træstammer.
Her er faa eller ingen Cocusplantninger, altsaa faa eller
ingen Mennesker. Kun et Par yderst elendige Hytter stode
i Bugten Vest for Havnen, hvori der boede vel omtrent en
Snees Mennesker; de havde dog nogle ret gode Canoer,
hvori de besogte os, men kunde ikke præstere at bringe os
andet end et Par gamle Haner og nogle faa Cocusnodder.
Frugter eller Sviin vare ikke at tænke paa. Salanganreaer
bleve fundne. I Skoven var en stor Mængde vilde Duer og
andre meer eller mindre sjeldne Fugle. Om Aber var der
megen Tale, men Ingen saae dem.
De fan lndvaanere, vi traf her, saae aldeles ud som
Nicobarerne paa de andre Ocr, og London, som stedse var
med os, fraterniserede ogsaa strax med dem, 'hvilket han
vist iklrn havde nedladt sig til, dersom de havde været af
den af ham og alle hans Landsmænd saa dybt foragtede
Skovrace, som de kalde Orang-Utangs, hvilket betyder
Skovmennesker.
Disse Beboere af Gangeshavnen havde samme Form,
samme Ansigtstræk, samme hæslige, af Beteltygning fordærvede Mund, samme Slags Hytter, kun endnu uslere end
paa Lille Nicobar, samme Slags Stænger med Laser og
andet Stads opstillede foran Husene, og samme Slags Canoer.
Der var · derfor ingen Tvivl paa, at de vare af l{ystnieobarernes Slægt, der vistnok ere af malaiisk Race. , Om hvorvidt de iovrigt slode i Forbindelse med den i det Indre
boende Race, skal jeg lade være usagt; den meget store
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Vanskelighed, vi havde ved, selv ved Londons Hjælp, at gjore
os forstaaelige med disse Folk, gjorde det fast umuligt nt
fnae nogen Oplysning desangaaende. Jeg har Grund til at
antage, at det var her, at det forste danBke Etablissement
under Lieutnant Thank's Commando blev anlagt i 1755. I
de gamle Beretninger desangaaende omtales Stedet som en
- Havn, beli~gende paa Nordsiden afSambelong, som var saa
sikker, at det ene af deres Skibe laae derinde i en Orcan,
uden at der engang viste sig den mindste So. Den omtales som dannet af 4 Oer, hvormed kan menes Sambelong,
Polo Condul, Lille Nicobar og !\fontehall, ihvorvel det maa
tilstaaes, at de tvende sidste ere temmelig langt borle, for
at regnes til at udgjore Havnens Grændser. l\ien det bedste
Beviis ligge1· deri, saa synes det mig idetmindste, at her
ikke er nogen anden Havn paa Nordsiden af Sambelong,
det skulde d!l være i den Bugt, som lober ind ret Syd for
Pulo Condul, men den er, efter hvad der blev observeret
paa Ganges, da dette Skib lob gjennem den Cana], som
skiller Pulo Condul fra Sambelong, ikke synderlig dyb, og
· meget ureen af. Koralrev. Vist er det, at var det her, de
forste danske Co lo nister have været nedsatte, saa have de
havt et svært Arbeide at kæmpe med, for blot at rydde en
lille Plet til deres Bopæl, og sikkert et meget usundt Opholdssted. Jeg behover ikke at tilfoie, at her ikke var
mindste Spor af fordums Beboelse af Europæere.
Da Sambelong var mig specielt anbefalet til noiagtig
Undersogelse, besluttede jeg at tage dens Ostkyst saa nær
jeg kunde og undorsoge den hele Veien _ned til Sydspidsen,
medens , Ganges skulde gaae langs den vestlige Kyst og
mode mig i Bugten paa Sydspidsen, der var os bekjendt af
Hr. Busch's Journal.
Efternt Ganges Sondag Eftermiddag den 15de Februar
havde været til Ankers paa den ovenomtalte landlose Koralbanke, og Lieutnant -Rothe havde oploddet og noiagtigt
aflagt den, gik Ganges sin Cours, og saasnart Lieutnant
Rothe var kommen tilbage, og Paraden og Gudstjenesten
var endt, lettede Galathea og krydsede sig St. Georgscanaiens fistre Munding igjennem. Vi passerede ved denne Lei..'.
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lighed igjennem Lobct, dannet af Cabra og Sambelong.
Cabra ligger N t O ~ Miil fra Sambelong's Nordostpynt.
Den er hoi og ubeboet, Lobet, som vi passerede i sin fulde
Længde, idet vi ·kneb Nordostpynten afSambelong forbi, er
dybt og aldeles reent. Briggen Patriot, som havde fulgt
os ind i Gangeshavnen, gik ogsaa ud -med os, men forsogte
forgjæves at krydse med os.
Hele Ostkysten af Sambelong, hvis Hovedretning er fra
Nord til Syd, er 7 l\lile lang og dannet af en fortliibende
Række af temmelig flade Bugter. Landet bag ved er en
eneste Bjergryg, ikke meget afvexlende i Hoide; det hiiiesle
Punkt er approximativt beregnet til 2500 Fod. .Flere Aalob
kaste sig fra Bjerget ned i de torskjellige Bugter, men intet synes at være af synderlig Betydning.
Den nordligste af Ostsidens Bugter er meget dybere
end de andre. Jeg ankrede op udenfor den om Aftenen
paa 20 Fv. Vand, men da Striimmen stedse lober langs
Landet, er her ingen Fare. Næste Formiddag blev denne
Bugt oploddet og aflagt. Naturforskerne vare i Land, men
kunde, som sædvanlig, ingenvegne komme.
En Cano
kom ud til os fra nogle Hytter, som Iane inde i Bugten. Vi kjendte baade Folk og Cano igjen inde fra Gangeshavnen, de bragte os et Par Hons, nogle Æg samt Cocus, som vi betalte med vor sædvanlige Mynt, Cigarer; dog
bleve danske Rigsbankdalere ogsaa uddeelte her, som overalt,
hvor vi kom frem.
l{I. 12 Middag lettede vi igjen herfra og stode langs
Landet ned. Omtrent 1½ Miil sydligere slodc vi ind i en
Bugt, som havde et meget venligt Udseende, og hvori der
Iane adskillige Hytter. Det var min Hensigt at ankre her,
men da jeg & Qvml. fra Land havde 30 Fv. Vand og strax
efter 18, fortrostede jeg mig ikke til at ankre op, saameget
mere, som Veiret saae lidt truende ud, og der stod en
svær Dynning ind i Bugten. Jeg vendte derfor ud eller og
klarede ved Strommens Hjælp snart Landet tra os. Det
gjorde mig ellers ondt at forlade denne Bugt med uforrettet Sag, thi den saae mere smilende ud end de andre, og
blandt lndvaanerne, som vi saae i Land at vinke ad os, var
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der En, som syntes ret reenligt og pænt paaklædt i hvide
Klædningsstykker.
Noget sydligere havde vi bedre Held med os, idet vi
fik Ankerbund paa 15 Fv. Vand ¾ Qvml. fra Land i en
temmelig dyb og bved Bugt, paa hvis Sydpynt der stod en
Sukkertop, forbunden med Land ved et Koral- og Steenrev.
Det er denne Bugt, som Hr. Busch omtaler i sin Journal
som et Sted, hvor man med Lethed maa kunne fylde Vand.
Vi fandt rigtignok en Flod her, men Brændingen var saa
stærk, at det vistnok skal have Vanskelighed at lægge· til
med Fartoierne. En Capitain Miller siger i "Nautical magazine", at han har ligget paa 9 Fv. 1 Qvml. fra Land.
Vi fandt tæt agtenfor os 9 og 10 Fv. o_g derefter jevnt
opgaaende Grund til 4 Fv. tæt ved Land. Ogsaa han omtaler Vandfyldningen her. Muligt kan det være bedre i SVMonsonen, men medens de nordostlige Vinde herske, vil
jeg ikke raade Nogen at udsætte sine Fartoier.
Naturforskerne vare ikke heldigere her, end i de andre
Bugter. De kom iland gjennem Brændingen dyngvaade, og
der stod de. - Forgjæves provede de langs Stranden og
langs den lille Flod at trænge ind - Alt var spærret af
den uigjennemtrængelige Skoy med sine Rotangs og Snylteplanter.
Om Middagen lettede vi igjen; fik en haard Byge i
Letningen og derefter Stille og havde meget svært ved at
klare Sukkertoppen fra os paa Sydpynten, idet Corvetten
nægtede to Gange at vende, naar den kom tværs for Slrommen, og stedse drev nærmere ind mod Revet. Ved Hjælp
af Fartoier med Bugseertoug fik jeg den tredie Gang overstag og ud fra Landet, men det var, hvad Engelskmændene
kalde "a narrow escape", og omtrent den storste Fare,
Galathea var i paa den hele Reise. Jeg fortsatte Coursen
langs Landet med det Haab at række til Anlterpladsen i
Sydbugten inden Aften, men det blev morkt, for vi naaede
derind. Landet .boier sig her umærkelig S t V og SSV hen
og har endeel Bugter, der alle synes at Iobe nordlig ind i
Landet. Flere isolerede Klipper staae ud fra Landet, blandt
andre en, som Lewis har kaldet "Boatrock" paa sit Kort,
Bille, Jordom.,oiling,
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da den ligner en omvendt Baad. Han er lobet imellem den
og Land. Canalen er ¾ Qvml. bred , men ure en, Klippen
selv slaaer omtrent iO Fod over Vandet. Da jeg ikke for
Morkel kunde naae ind til Sydbugten, holdt jeg for smaa Scil
paa denne Plads, da jeg frygtede, Striimmen skulde kjiire
Qs forbi vestener, hvis jeg var gaaet sydligere i Farvandet.
Næste Morgen ved Dagg1·y fandt vi os tværs af "Boatrock",
satte saa Cours langs Landet ned, kiggende ind i hver en
ny Bugt, hvoraf her er tre eller fire lige ved Siden af
hinanden. Endelig krob den sydligste og tillige sydvestligslc Pynt frem, og strax efter saae vi :Masterne af alle
trn Skibe, som Iaae til Ankers inde i Bugten. Kl. 7å an
kredc vi op udenfor dem alle tre paa 10 Fv. Vand, Leerog Sandbund. Iiavdc herfra det sydvestligsle Land i S 17°
V og Sydostpynten i S 83° 0.
For at suge denne Bugt, naar man kommer Ost fra ,
har man kun at fiilge Landet paa { å 1k Qvmls. Afstand,
indtil man faaP.r Sambelong's Sydpynt i Vest. :Man kan da
styre ret Vest og vil da meget snart fane Bugten aaben.
Paa Sydostpynten bryder det stærkt, dog ikke langt til Soes.
Vestvallen af Bugten dannes af flere fremspringende Pynter. Udfor den næstyderste ligger en flad l()ippe med nogle
opstaaende Spidser, som Busch omtaler at skulle ligne et
Batteri med Skildvagter paa. Bugten er aldeles roen og
har en jcvnt opgaaende Grund fra 15 til 7 Fv. Vand, Leer
og Sand. l\led N0-1\lonsonen havde vi svær Dynning derind, med SV-1\Ionsonen maa det sandsynligviis være endnu
værre. Det bryder stærkt hele Bugtet} rundt, undtagen tæt
indenfor Sydostpynten, hvor der staae nogle Huse, og hvor
der er et lille Vandlob med meget godt Vand. - Ovre.paa
Veshiallen, ligeud for nogle Hytter er der ligeledes en
Aabning i Koralrevet, hvor mnn kommer indenfor og derved med Lethed i Lnnd, men her ligger fuld t af Stene, som
ere farlige for Fartiiierno. Alle nndre Steder i Bugten mnn
man igjennem Brændingen, for at komme i Land, og den
kan stundom være saa voldsom, at det ikke lader sig gjore.
I del Dybeste af Bugten liiber den lille Flod ud, som i Særdeleshed slmlde være Gjensland for vore Und ersogelser.
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Der har damrnt sig en Barre tvirrs over Mundingen, hvorpaa det bryder med Voldsomhed, og som gjor directe Ind1[,b i den umuligt, endog med smaa Fartoier. Det var ikke
uden Forundring, al jeg betragtrde de Vanskeligheder, som
denne Barre lagde mig i VPien
Capilain Lewis havde
nemlig allerede i Calculla villet slutte sig til Expedilionen
og tilbod mig sin Brig "the patriot" i dette Oiemed. Jeg
fandt mig imidlertid ikke foranle<liget til at modtage det.
Men · iblandt de Fordele, han opregnede i sit skriftligt derom
indgivne Andragende, var blandt andet, at jeg ved -at losse
Briggen heclt ud kunde tage den over Barren og derefter
bruge den ved Undersogelsen af Floden. Rundt om Bugten
er Landet iiivrigt tæt bevoxet med·Krat, der som sædvanlig
var sna godt som uigjennemtrængeligt. De faa lndvnanere,
som boe'de heromkring, vare i hoi Grad fredelige og venskabelige, men lignsåa usle og fattige, De havde ingen
opdyrket Jord, nogle fan Cocusli'æer stode om deres Hytter;
kun deres Onnoer vare meget bedre end de nordlige Oers,
hvilket naturligviis har sin Grund i, at de mnae tumle dem
i den aabne So. Forfriskninger vare san godt som aldeles
ikke til at erholde.
Efterat jeg _havde været i Land gjennem Brændingen,
for at undersuge Forholdene, besluttede jeg, at Explorationen af Floden skulde gaae for sig. Torsdag den 19de
Februar tilbragtes med ForbPredelserne.
Vort Telt blev
bragt i Land og opslaaet paa Strandbredden ved Flodmundingen, og en Vagt sat dijrved. Vore 22- og 23-Fods-Fnrtoier bleve tagne gjennem Brændingen og slæbte langs Kysten ind i Floden; og alle ovrige Reqvisiter, Provisioner
samt enhver af Deeltagemcs private Fornodenheder bleve
tagne i Land og opbevarede i Teltet. Mod Aften gik jeg
i Land med Etatsraad ·Hansen og alle DHrr. Naturforskere,
Lieutnant Bruun fra Galathea, Lieutnant Roepstorff fra Ganges og Lægerne Rosen og Teilingen. Capitain Lewis havde
udbedet sig Tilladelse til at slutte sig til Expedilionen med
sit J.:artoi. Da det blev morkt, antændte vi et stort Baal paa
Stranden udenfor vort Telt, og snart samledes alle Bugtens
Beboere omkring os. Det var en ganske malerisk Scene.
22"
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Ved Hjælp af London blev snart et noie Venskab knyttet,
og Aftenen indviet med Sang, Dands og Lystighed. Vi fik
de gode Folk til at vise os deres forskjellige Kunster. De
stillede sig 20-30 op i en Kreds med sa1umenslyngede
Arme, og nu udforle de en Art Runddands, der udmærkede
sig ved sine adstadige , langsomme Bevægelser, forskjellige
Batimenls, nogle Pas frem og tilbage, en Synken i Knæerne
og af og til et grotesk Spring; det Hele ledsaget af en
snovlende, klagende Sang. Senere viste de deres Kampfærdighed i et Slags Tvekamp med Stokke. De fatte en
meget lang svær Stok med begge Hænder paa Midten, og
anvende nu begge Ender af den med megen Færdighed,
snart til Angreb, snart til Fors\ar. Naar de angribe, slippe
de pludselig Stokken med den ene Haand og svinge den
med den anden , idet de springe frem; de springe meget
hurtigt ind paa hinanden og retirere Iigesaa hurtigt igjen ,
sigte meest efter Hovedet og gjorc en Pause, saasnart En
af dem er ramt. Vor Ven London udmærkede sig meget
og var en af de allerivrigsle Kæmpere i disse nicobariskolympiske Lege.
Da Alt var forberedt, vare vi istand lil at begive os
paa Veien i vore Fartoier næste Morgen, Fredag den 20de
Kl. 5!. Hver af mine Fartoiers Besætning bestod af en
Qvarteermester, 6 Matroser og en Tommermand; Vaaben og
Værktoi var naturligviis taget med, Proviant fordeelt i begge
Fartoier.
Floden er her veil Mundingen og vel omtrent 6 Qvml.
ind efter 50 til 60 Fod bred, senere bliver den lidt efter
lidt smallere, og der hvor vi vendte om, omtrent 5 Miil fra
Mundingen var den neppe 20 Fod bred. Disse 5 Miil maae
imidlertid forstaaes langs Flodleiet, i lige Linie vare vi noppe
mere end 21\liil fra Barren, thi ihvorvel Flodens Hovedlob <'r
fra NNV mod SSO, gjor den en umaadelig Mængde Boininger, hvoraf nogle paa 140 til 150° Vinkel. Ebbe og Flod
gjor sig gjældende den forste Miil op, saa at Vandet hertil
er brakt, siden bliver det ypperligt, Dybden er jovnt 10 å
12 Fod. Flodbredderne vare i Begyndelsen lave, saa lave
al de rimeligviis en stor Deel af Anret slaac fuldkommen
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under Vand; de vare overgroede med et uigjennemtrængeligt Mangrovekrat, der afvexlede med spredte, slanke l\fangrovetræer. Derpaa kom en længere Strækning, som Nipaen saa godt som ganske havde bemægtiget sig. Denne
palme, som opfyldte hele Landskabet med Duften af sin
smukke Blomst, ligner i sit Blad nærmest Cocuspalmen,
medens den i sin Frugt ganske nærmer sig Pandanussen;
dette sidste Træ fortrængte Nipaen, eftersom Bredderne
hævede sig mere. En Fugl, der faldt for Jægernes Skud
og nu skulde opsoges i Junglen, standsede os af og til i
vor Roening, ligesom en Cocos-, Banan- eller Arumplantning, der viste sig paa en enkelt, mere aaben Plet hist og
her, indbod os til et om enrl noget moisommeligt Plyndretog gjenn~m det hoie Græs. Forresten opfyldte en tæt og
frodig Væxt af fremmede Træer og Buske hele Floddalen;
Brægnetræer, Bignonia'en med sin pragtfulde, hvide, fryndsede
Blomst, tallose Ro tangs · og Bambusser, der slyngede sig ind
mellem de andre Væxter, Snylteplanter, som fra de over Floden
ludende Træer hang i store Net heelt ned i Vandet, fængslede vor Opmærksomhed og standsede os endog undertiden
i Farten. Bredderne bleve hoiere og hoiere og stege
stundom næsten lodrette i Yeiret, paa de mere jevnt opstigende Skraaninger trivedes det vilde Sukkerror frodigt,
ligesom jeg af gamle Bekjendte fandt en Brombærbusk paa
Hoiderne. Vandplanterne udmærkede sig her, ligesom paa
de af os tidligere besogte Steder, ved i det Hele at ligne
vor egen Flora langt mere, end det er Tilfældet med den
ovrige her voxende Planteverden. Den hele Flodopseiling
skal, efter van Teilingen, der nogle Aar iforveien havde
været paa Borneo, have en forbausende Lighed med den
grandiose Natur paa denne endnu saa lidt kjendte O.
Mange Træer ere faldne om af Ælde og ligg'e tværs
over Floden og spærre Veien. Flere Gange maatte vi gjerinemskjære · saadanne gamle Stammer, hvis lange Grene laae
ned i Grunden eller ragede op i Luften, eller havde sammenslynget sig_ med Træerne paa den anden Side og dannede saaledes en fast, uigjennemtrængelig Barrikade. Denne
Gjennemsavning var et yderst moisommeligt Arbeide. Vore
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'fummermænd manllc hænge i Stillinger, fastgjorte til Træstammerne selv og sadde snnlcdes i Vand til op under Ar111ene.
Vi holdt Middng ved en an hen Plet, hvor der slod en
Decl Cocuslræer, men ildrn et levende Menneske vnr at sce.
Her hvilede vi nu i Skyggen af nogle ud over Vandet hængende 'fræer og !ode os de gode Nicobarers Coeusnodder
smnge. Heden var utaalclig ug vore Folk temmelig udmattede.
Omtrent 2~ Miil op i Floden na:rme de to Fjeldvægge sig hinanden, saa at det er gjennem en dyb l{lllft
imellem dem, at Floden har sit Liih. Flodleiet hæver sigpindsdigt til ildmn 2 Fods Dybde, og vi stode paa Grund
111ed de store Farliiier. Ved at lette dem og vade igjennem, fik vi dem slæbte over delle Sled. Paa en Afstand nf
circn 1000 Alen gjentog dette sig tre Gange. Her danner Floden et lille Fald nf omtrent i å 2 Fods Hoide.
Igjennem alle disse I1'orhindringer og stedse roende
111ed Strornmen, naaedc vi m. 5 Eflcrm. op til et Sted,
hvor Floden danne1· en ret Vinkel, og hvor en hoi Skrænt,
bevoxet med Skov, hæver sig lodret over Vantlspeilet.
Bag Slcrænten danner Floden en lille Bugt, og i denne fandt
vi tre, fire Canoer fastgjorte ved Land. Vi lagde til og
entrede op ad Skrænten. Her fandt vi en lige nede fra
Floden af indhegnet Plads, ordentlig nfsluldrnt med et Stakilværk, og indenfor denne, hele det lille Næs indsluttrnde
Indhegning, omtrent 7 å 8 Hyller, men nlle forladte af deres Beboere. Fra Skrænten lnae en Bjælke, eller rettere en
omkastet Træstamme, der hvilede med sin Top ovre i Skoven
paa den anden Side af den lille Bugt, hvor Canoerne laae
fortoiede, og dannede saalcdes en i Luften svævende Bro.
· Af den Forsigtighed, hvormed Pladsen var indhegnet, skulde
• man troe, at disse stakkels Vilde vare meget ængslli :·e for
et Overfold og hnvde forsikkret ·sig denne Ret.irade for i
Nodsfald at undvige. Men hvad frygtede d-e? - Hvem
vare deres Fjender? - Da Captl. Aschlund Dagen for min
Ankomst havde besogt den samme Plads, ha~de han fundet
Stedet saa nylig forladt, at liden endnu brændte paa deres
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Arnesleder; de kunde umuligt vide vor Ankomst - os frygtede de altsaa neppe. Mod_ Kystnicobarerne var det neppe
heller, at de vilde forsvare dem, thi det var os klart, at
disse to Folkefærd, skjondt de beboe det samme Land,
der neppe er 7 Mile langt og 3 å 4 Mile bredt pna sit
Bredeste, dog manglede al Kundskab til hinanden, saa at
Kystbeboerne omtalte dem fra det Indre som sande Skov- '
trolde, der levede i Træerne, aad Slanger og Froer, dem
de fangede ved Trolddom, og stode i det Hele meget nær
de Dyr, hvis Navn de gav dem , nemlig Orang-Oulangs.
De erklærede blandt andet paa det allerbestemteste, at disse
Skovmænd hverken havde Huse eller Cnnoer, og nu var det
Forste, vi miidte, heade Canoer og Hytter. - Altsaa: mod
hvem vare de saaledes i Forsvarsstand? - Skulde det
være muligt, at Krig og dens Ulyl1ker virkelig ogsaa skulde
have fundet Vei til det Indre af denne lille Oes Urskove,
at de far Hundrede Mennesker, som beboe dem, skulde soge
at odelægge hverandre endog pan denne lille Plet? - Alle disse
Spiirgsmaal, alle de deraf opstaaende Hypotheser trængte sig
ind paa os, alt som vi vandrede om i den lille forladte By,
hvis eneste Beboer vi fandt indesluttet i et Slags Fængsel,
dannet af et Par Træstammer med nogle Pinde imellem.
Det var en Griis, som syntes saa forhungret, at, efter den
at domme: havde Beboerne ikke været der i flere Dage.
Dette Etablissement var nyligt anlagt, derom vidnede
det ganske friske Udseende af Palisaderne og Træstammerne, hvorpaa Husene stod. Vi vare alle enige: om, at
Beboerne mantte slaae paa et hiiiere Culturtrin end det,
de gode Kystnicobarer vilde tillægge Skovbeboerne. Vel
vare Hytterne de maadeligste, vi havde scet endnu: neppe
var der Plads nok til to Mennesker at sidde i dem, end
mindre at ligge, men det var dog Hytter, og byggede efter
samme System, som l{ystnicobarernes, pan op11iiicde Pæle
fra Jorden, hvilket forovigt er den samme Bygningsmande,
som Malaierne folge overalt, hvor de have med 1\Ioradser
at gjiire. Flere af disse Hytter vare kun, om jeg man
kalde det saa, et Slags smaa Sengelader, der med deres
ene Side stiidtc op Lil et stort Træ 1 og over hvilke der til
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end storre Beskyttelse hang nogle Nipa- og Rotangblade,
eller Barkplader som Tag. En saadan Dark dannede ogsaa
deres Kogekar og var fæstet til fire i Jorden faststuknc og
med en overliggende Tværstok til et galgeformigt Stillads
sammenfoiede Kjeppe, og Ilden anlagdes nu nedenunder.
Jeg lod et saadant Apparat optage, for at hjembringes til
Museet, men det gik fra hinanden, saasnart det blev losnct,
og Ingen af os havde tænkt paa at studere den eiendommelige Mande, Bladet var befæstet paa, for at efterligne det.
Vi fandt nogle Træspyd og nogle Stykker Toi, sammenpræsset af Celtisbarlrnn, men som var i en meget laset Tilstand.
Paa Jorden laae der henkastet endcel brugte Caldeirafrugter,
ja i en af Hytterne endog et Stykke tillavet l\lellor~. Endelig fandt vi i Skoven tæt bag Indhegningen et stort for
ganske nylig fældet Træ, hvoraf man syntes at kunne slutte,
at de maae have ikke saa ganske ufuldkomne Redskaber.
Alt tydede saaledes pan, al Beboerne af delte Anlæg vare
samme Slags Folk, som Kystnicobarerne, skjondt vor Ven
London paa sin Stammes Vegne blev saa fornærmet over
denne Paastand, at han i sin Vrede jog 'Spydet tværs igjennem en af Skovmændenes ovenomtalte lldgryder.
Medens vi examinerede alle disse Gjenstande, og medens vi beundrede de umnadelige lovrige Træer, i hvis
Skygge vi befandt os, de nognc udgaaede Stammer og de
mægtige friske Orchideer, der bredte sig frodig, næsten
som smaa Ki:oner, paa Toppen af disse sidste, gik Solen ned, og Morket faldt paa med al den tropiske Himmelegns fortvivlede Hurtighed. Vi havde faaet opslaaet
et Par Telte, Fartoierne fortoicdc, Provianten bragt frem,
Brændsel samlet sammen, tre store Baal tændte, og storre
og mindre Grupper havde leir.e t sig paa Jorden omlu·ing dem; kort Alt var bragt. i 01·den for at tilbringe Natten,
da der udbrod det voldsomste Tordenveir, jeg nogensinde
har oplevet. Etatsraad Hansen og jeg havde taget Plads i
en lille Nicobnrhyttc, for at sce ud over Floden, da Veiret
kom paa, og her rnaattc vi blive. Reg-nen styrtede ned som
et Skybrud, Lynilden slog ned Slag i Slag i Skoven rundt om og
i Floden for vore Foddcr, det knagede og bragede i Træer
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og Grene, og Floden syntes at koge under den pidskcnde
Regn og de knittrende Lyn, Tordenen rullede uafladelig
Skrald i Skrald og gjenlod rundt om i Skoven.
Der
var ingen Ophor paa denne mægtige Rædsel, paa dette i
Sandhed oploftende, dybt gribende Skuespil. Det varede
i to Timer, endelig sagtnede Regnen, Veirct trak over, og
vi krobe ud af vor Hytte. En forunderlig Phosphorescenz
havde udbredt sig over hele Naturen, og talrige Ildfluer
sværmede om imellem Træerne; en Girtslange, der i Begyndelsen af Uveiret havde sogt Ly hos Naturforskerne,
var, da den saae sig forfulgt ved det sidste Lys, der endnu
holdtes tændt, ligesaa hurtigt forsvunden igjen. Alt var i
det dybeste Morke; Ilden var gnaet ud overalt, og Alting
bande i og udenfor Tellene svommede i Vand. Med den
storste Anstrængelse lykkedes det endelig at faae tændt et
Par Baal igjen, hvorved vore stakkels -Folk kunde faae deres Klæder torrede, og derpaa faae Afiensmad og saa lidt
Ro paa den vaade Jord eller i de usle Nicobarhytter.
el)et var en hoist uhyggelig Nat. Med Jubel hilsede vi Alle
den frembry'clende, kjolige, friske Morgen, og skyndte os
at forlade vor Bivouac.
Jeg Iod roe endnu omtrent 3 Qvmiil . længere op i Floden, men fandt stedse samme Jordbund, samme Vegetation,
samme totale Mangel paa Beboelse. Floden blev nu saa
smal, at vi ikke kunde bruge Aarene længer, og da jeg
deraf turde slulte, at den ikke vilde være seilbar ret længe,
og jeg tilmed var fast bestemt paa, ikke at udsætte mil
Mandskab for at sove en tredie Nat i Land, saa vendte jeg
om. Tilbageveien gik meget hurtigere, deels da vi havde
Strommen nied, som nu forte den hele Natten igjennem
faldne Regnmasse ned fra Bjergene, deels fordi alle Hindringer vare ryddede. Kl. 8k passerede vi vort Natteqvarteer, Kl. 3 Eflerm. vare vi ved Flodbarren og Kl. 41 ombord. Man havde der havt det samme Tordenveir som vi;
Lynilden var slaaet ned i Storloppen, men havde fulgt J,ynaflederen ned i Vandet. Vimpelen var sveden paa to Steder. - Næste Morgen blev Teltet afbrudt, og alt Godset taget ombord.
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Jeg betragtede hermed mine Undersogelser nf de nicobnrislw Ocr som endte, og det gjaldt nu om at komme til et
Resultat. Skulde en dansk Colo~i paa disse Ocr paabegyndes? - skulde det lilrnades den danske Regjering at
indlade sig paa de betydelige Bekostninger, som det var at
forudse<', at et saadant Anlæg vilde medfore? - disse vore
de Sporgsmaal, som opstillede sig for Etalsraad Hansen og
mig, og hvorover vi nu skulde tage endelig Beslutning, thi at Ganges blev paa Station ved Ocrne, at delle Ophold
benyttedes til at anstille yderligere gcognostiske Undersogelser, til at gjore nogle Plantningsforsog og til at indhente storre Erfaring om de klimatislrn- og sanilaire Forhold, var uafhængigt af den Beretning, vi. nu skulde indsen 'c. Jeg indsaae heclt vel, at det vilde afhænge af hvad
vi nu skrev hjem, om Regjering-en vilde fortsætte Colonisnlionen eller opgive den.
Fi.kst og fremmest var det mig magtpaaliggende at
indhente DHrr. Yidenskabsmænds Mening.
Forinden vor
Anlrnrnst til Nicobarerne linvde jeg udstedt et Circulaire •
af fiilgende Indhold:
,,Circulaire til DHrr. Professor Dehn, l{amphovener,
Kjellerup, Dr. Philippi, Overskibslæge l\latthiessen, Underskihslægerne Rosen og Didrichsen og
Pastor Hansen.
,,Af den mig under 20de Juni cl. A. meddeelte allerhoirste Inslrux finder jeg mig foranlediget til tjensllig al
meddele Expeditionens Herrer Naturforskere og ovrige
Videnslrnbsmænd folgende Extract, hvilken jeg for slorrc
Tydelighed af de ved mig dertil knyttede Bemærkninger
har tilladt mig at inddele i særskilte Passus.
1. Du foranstalter ved de medhavende Videnskabsmænd og
de l\lidler, der forovrigt c>re til Uin Disposition, en saa
omfattende Undersogelse af Oerne, in specie Sambelong,
som Omstændighederne tillade.
2. Navnlig vil en geognostisk Undersogelsc være af storslc
Vigtighed, for at man kan lrnmme til et Resultat, om
og hvilke Mineralier forekomme paa Oerne, hvorhos
Opmærksomheden især man henvendes pnn, om det
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er antageligt, at Steer1kul der forekomme, saafremt der
ikke ved directe Eflersogning kan skaffes Vished i saa
Henseende.
3. Ligeledes maa det undersoges og beskrives, hvilke nyttige Planter der allerede forefindes, og hvilke der endvidere, ifolge en Undersogelse af Jordsmonnet og efter
de klimatiske Forhold, med Fordeel kunne dyrkes.
4. Derhos maa det undersoges og beskrives, hvilke Dyr
der for Tiden findes paa Oerne og i Havet omkring
disse, ligesom og hvilke der muligen med Fordeel kunne
indfores paa Oerne.
5. Af særdeles Vigtighed vil det ench•iderc være, at erholde en noiagtig Beskrivelse over Oernes klimntiske
Forhold i de forsl,jellige Aarstidcr, tilligemed en Fremstilling af, l1vorledes J{limaet. ved hensigtsmæssige Foranstaltninger lrnn forbedres.
6. Ligesom det og er af Vigtighed at erholde en Fremstilling af de paa Oerne meest gængse Sygdomme, deres
Aarsagcr og de l\Iicller, der kunne tj'ene Lil at forebygge eller hæve Sygdommene.
7. Hvad den indfodte l\fenneskerace belræffer, maa tilveicbringes en m111igst noiagtig Beskrivelse over deres
physiske Beskaffenhed, deres Levemaade;
8. Ligeledes deres Beskjæftigclser, 'filboieligheder, Sæder,
Skikke, Religionsbegreber, Cullur, sociale Tilstand ~c.
For at drive denne saaleclcs befalede Undersogelse med
saamegen Ifraft og tillige pau en saa tidsbesparende l\faadc,
som var mig muligt, har jeg deelt de vidcnsltabelige Kræfter, som stode til min Raadighed, saaledes, nt DHrr. Rinck,
Reinhardt og Didrichsen ere afgnngnc med de Skibe,
som gik til de sydlige Ocr, med Ordre paa at undersoge
den nordligste Gruppe af disse, nemlig Lille- Nicobar med
tilliggende smaa Oer. Vi gaae imidlertid med Galathea
Osten om Andamaner.ne til de nordlige Oer, og er det min
Agt at begynde med Car-Nicobnr. Pau de mellemste Oer,
Tcrressa og Nancovry, har jeg sat Dampskibet Ganges og
Transportskibet Christine, Stævne , og naar disse Ocr ere
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undcrsogtc, ville v1 1 Forening undersoge den storste af
alle Oerne, den os i Særdeleshed anbefalede Sambelong.
Med Hensyn paa vort Arbeides Fordeling, da antager
jeg det hensigtsmæssigt, at hvad der i § 2 er paalagt os, i
Særdeleshed anhefales Hr. Dr. Philippi, § 3 bliver specialiter Hr, Kamphoveners Arbeide, hvorhos jeg dog antager,
at Hr. Dr. Ph_ilippi, navnlig med Hensyn til Jordsmonnets
Bedommelsc, ved den Erfaring, han har om den indiske
Cultur, ogsaa bor gjore denne § til Gjenstand for sine Undersogelser.
§ 4's Opgave bliver det Professor Behn og Hr. Kjellerup, som jeg maa anmode om specielt at besvare.
Hvad § 5 angaaer, da troer jeg dens Opgave at være af
den Natur, at den egentlig kun ,•ed et længere, idetmindste
et Aars fortsat Ophold paa Oerne, kan vorde besvaret fyldestgjorendc. Forsaavidt som Observationer, anstillede i
den korte Tid, vi opholde os der, kunne bidrage til at Jose
den, vil jeg anmode alle mine Herrer ved forenede Bestræbelser, saavelsom ved særskifte Betragtninger at samle
l\1aterialier hertil. Her vil ombord i Skibet blive anstillet
saa udstrakte meteorologiske Iagttagelser som muligt, hvilke
tormeentlig, naar de blive sammenlignede med lignende Undersogelser anstillede i Land, ville væsentlig kunne bidrage
til Opgavens Losning.
§§ 6 &_7 slrnl jeg i Særdeleshed paalægge DHrr. l\fatthiessen og Rosen at gjore li! Gjenstand for deres Betragtninger.
Endelig maa jeg anbefale § 8 til Hr. Pastor Hansen's
specielle Opmærksomhed.
Det er en Selvfolge, at naar vi stode sammen med de
andre Herrer N~turforskere, ville DHrr. decltage i Undcrsogclserne og Opgavernes Besvarelse, Hver for sit Vedkommende.
l\fen da det er mig vitterligt, at De, mine Herrer, som
sande Videnskabsmænd, Alle besidde Kundskaber, som i forskjellige Retninger gaae langt videre, end de Dem specielt
tillagtc Fag udkræve, og som alle kunne bidrage til at op1yse og bringe Sikkerhed tilveie i det Svar, man venter fra

349
os, saa man jeg ansee det for Pligt at anmode Dem om,
Alle som Een at fremkomme med enhver Bemærkning, De
have gjort, grundet paa Erfaring under Deres Ophold paa
de nicobariske Oer.
Deres motiverede Bemærkninger og Anskuelser, Hver for
sit Fag, saavelsom de eventuelle generelle, ville De, mine
Herrer, behage, for enhver O især, at tilstille mig, om muligt
i saadan Form, at de .in originali kunne bilægges den Rapport, jeg sandsynligviis fra Penang eller Sincepore hjemsender til den kong!. Regjering. En Protocol, indeholdende
verificerede Copier 11f deres Rapporter, vil forblive ved
Skibet.
Jeg indseer heelt· vel, nt det Arbeide, jeg her tjenstlig
maa pnalægge Dem, mine Herrer, er langtfra ubetydeligt,
men jeg skjonner det ikkedestomindre absoluJ nodvendigt.
Jeg kon derimod ikke undlade et bemærke, at Indsamlingen
af naturhistoriske Gjenstande til Opbevaring og Hjemsending
·her maa betragtes som af underordnet Vigtighed, som bor
tilsiclesæltes, forsaavidt Tic1 skulde mangle, undtagen netop,
der~om De maalte erklære det nodvendigt at bilægge Deres
Rapporter med Exemplarer af Dyr eller Planter.
Jeg lrnn ikke slutte denne Memorandum, uden at lykonske mig selv til de dygtige Medhjælpere, jeg har været saa
heldig at finde ved min Side i dette for mig ligesaa vigtige
som vanskelige Oieblik, overbeviist om, som jeg er, at De
Alle , mine Herrer, ville med forenede Kræfter arbeide til
vort fælleds Maal, en tilfredstillende Besvarelse af den givne
Opgave: Nicobarernes eventuelle Colonisation.
Jeg skal, naar denne Memorandum har circuleret, bede
mig den tilbagesendt med Deres Visa, og skal derefter bede
Dem holde en Samling, for at erfare Deres mulige Bemærkninger til de lier gjorte Meddelelser.
Cor\'etten Galathea, den 26de Decbr. 1845.
Steen Bille."
Det havde smut viist sig, at det blev DHrr. en Umulighed at opfylde mit Onske om at indsende en speciel
Rapport for hver O, da hverken Tid eller Ifræller strnkle
1.fortil. Jeg lod mig derfor noie med de mundtlige Med-
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delelscr, jeg indhentede ,·cd de Moder, jeg under hele
Opholdet mellem Ocrne holdt, og hvor enhver afDHrr. Lilforte Protocollen, hvad h11n specielt onskede antegnet. Sclvfolgelig kunde de heller ikke nu slrax indlevere deres Rapporter, hverken om Sambelong eller de andre Ocr.
Imidlertid urnalle som sagt en Beslutning Inges nu.
Etatsraad Ha·nsen skulde tilbage t.il Tnmquelmr, for ut slulle
sine Forretninger der og derpaa tiltræde Hjcmreisen. 'fransporlskibet skulde snarest muligt afskediges, og Galathea
skulde forlsælle sin Rcise.
I et Slulningsmodc, som blev afl1oldt den 22dc Februar,
forklarede jeg, hvad ovenfor er ud,•iklet, for DHrr. Videnslrn!Jsmænd, og forelagde dem dnrpaa lit Bcsvnrelsi! snarest
muligt det folgende Spurgsmaal: ,,Erc de nicobnriske Ocr
værd at colopiscre, forudsat :Midler lilveiebringcs til al dække
Omkostningerne, eller cre de det il,ke, og i saa Fald, hvilke
crc da Deres Gmnde derimod?"
DHrr.'s Svar herpaa, som ind!rnm i Lobet of de folgcnde Dage, gik samllige ud paa, at saåfremt man udelod
alle ukonomiske Hensyn, saa vare Oerne i og for sig sikkert værd at coloniserc, og at de sydlige Ocr absolut manlle
forctrækl(Cs for de nordlige. Disse Svar vare mere eller
mindre motiverede, men da disse Motiver findes optagne i
DHrr.'s gcnerale Rapporter, viltlc det være Gjentngelsc at
meddele dem her.
Slottet paa disse l\lænds sagkyndige Bc<lommelse, affallcde nu Elalsraad Hansen og jeg folgende Betænkninger,
som, ledsagede af Dllrr. Videnskabsmænds ovenomtalte Svar
bleve indsendte til Rcgjeringen:
"'fil
Det kgl. Gen. Told4ammer- og Comm-. Colt.
Underdanigst P. M. !
Efter den 5tc dennes at væro trufne sammen under
Oen Lille Nicobar, liave Undertegnede i allerunderdanigst
Efterlrnmmelse af modtagne allerhiiiesle Ordrer laget under
Ovcrvr.ielse, hvorvidt de Er foringer, som cro opnnacde
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ved den med Corvetten Gnluthen til Nicobar.uerne foretagne
Expedition , manlle give Anledning til underdanigst at tilnade fornævnte Oers Colonisation.
Til Anbefaling for saadan Colonisalion frembyde sig
ved Bclraglning af Sagen i Almindeligh<'d fulgcnde Grunde:
1. at Kronens Hoihed over Oerne alene ved elfectiv Besiddelsestagelse af cl fast Punkt paa Ogruppen lader
sig vedligeholde;
2. at Handel og Civilisation derved skeer en ikke uvigtig
Tjeneste;
3. at den danske Sofart i de indiske Farvande vil finde
et Stoltepunkt i et velbegrundet Etablissement pna de
nicobariske Oer til Udvidelse af Hundelsforbindelscr
meJ det ost.lige Indien, det indiske Archipel og med
China;
4. at Folkemængdens Tilvæxt i Danmark formeentligen
gjor det onskcligt, at et Tilfluglssted forberedes for
Kræfter, der ikke i Hjemmet maalte kunne finde vedvarende nyllig Beskjæftigelse;
5. at et Foretagende af den ommeldte Natur ved hensigtsmæssig Am•endelse af individuelle Sjæls- og Legemsevner, der under sædvanlige Forhold muligt ingen passende Virkekreds vilde kunne linde, formeentligen vil
bidrnge til Opvækkelsen af Energi og til Forogclse af
Kundskaber og Erfaring hos hele Nationen.
Kun med Hensyn li! enkelte af foranforte Anskuelser,
set'S det nodvendigt at forklare vor l\Iening nærmere. Hvad
angnaer Vedligeholdelsen af Landslu)iheden over Oerne, maa
det saaledes være os tilladt at bemærke, at dette Sporgsmaal i de senere Aar ved Handelens Tiltagelse og Dampskibsfartens Udvidelse har <'rholdt storre Betydning, end i
noget foreganende Tidspunkt har været Tilfældet. Foruden
den stiirre Vigtighed, forandrede Forhold saaledes give
Oerne, har privat Speculationsaand i Forening med Beretninger om begaaede Soroverier paa Oerne sat. den engelske og den danske Regjering i et Dilemma, der efter
vor underdanige Formening vil nodsage enten den ene eller
<len nn<len af ovenHævnte Regjeringer til at tage Forholds-
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regler, som ville have Oernes endelige Occupalion til uundgaaelig Folge.
For at undgaae Misforstaaelse, man det fremdeles være
os tilladt at antyde, at det ovenfor yttrede Haab om, at Oernes Colonisation vil være den danske Handel paa det ostlige Indien og China til Fordeel, ikke er slottet paa nogen
privat Anskuelse om, at Besiddelse af Colonier skulde være
en nodvendig Betingelse for Handel, men er grundet paa
den Overbcviisning, at Danmarks naturlige l\1angel paa Exportartikler til ovenmeldte Lande, forenet med et indskrænket Forbrug for indiske og chinesiske Varer, for en stor
Deel vil udelukke vor Handel og Skibsfart fra den bedste
og rigeste Deel af Asien, medmindre vi besidde et af engelske Toldanordningers og Navigationsloves Indflydelse
uafhængigt Punkt, der Jrnn tjene til Markedsplads for udbragte Varer og til Oplagssted for - asiatiske Producter.
Naturligviis vil Tid hengaae, forinden en ny Coloni kan afgive væsentlige Handelsfordele, men deels vil allerede Anlægget alene give Beskjæfiigelse for et vist Antal Skibe, deels
vil den progressive Opdyrkning af Land og Benyttelse af
Oernes naturlige Producter, hvoriblandt der findes forskjellige, skikkede for det cl1inesiske Marked, tilveiebringe en
Handel, der hviler paa en fast Grundvold; og imidlertid
vindes Erfaring og l{undskab til de omliggende Lande,
der vanskeligt uden en Mellemplads, hvor Understotlelse i
fornodent Fald kan erholdes, vil kunne erhverves nf danske
Sofarende og Handlende.
Efter saaledes at have berort saadanne almindelige
Forhold, som forekomme os af tilstrækkelig Betydning til
derpaa at bygge en Formening om Vigtigheden af foromhandlede Oers Colonisation, skulle vi i J{orthed an fore de
specielle Grunde, hvorfor vi antage Udforeisen af et saadnnl Foretagende litraadeligt, nemlig:
1. Oernes Beliggenhed i den bengalske Havbugt, kun nogle
faa Dages Seilnds fra .Madras, Calcutta og l\foolmain,
imellem Ceylon pan den ene og Malaikysten pan den
anden Side, snngodtsom i Mundingen afMalaccastrædet,
i Nærheden af Penang, i kort Afstand fra Sumatra og
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med let Adgang til den hele store Ogruppe i den javanesiske So og det indiske Hav. Beliggenheden for udstrakte Handelsforbindelser er saaledes heldig, hvorom
Enhver, ved simpel Beskuelse af et Kort over den ostlige Part af Verden, vil kunne overbevise sig.
2. Have de nicobariske Oer den meget store Fordeel, at
der iblandt dem findes to særdeles gode Havne (Nancovry og Lille Nicobar) og to benyttelige Havne, (nemlig paa Nord- og Sydsiden af Sambelong), foruden at
Ankerpladserne omkring Oerne i Almindelighed, paa
Grund af Stromforholdene, ere forsvarlige.
3. Kan det, at ,domme fra den overordentlig stærke Vegetation, ikke være Tvivl underkastet, at Jordbundens
·Frugtbarhed saavel tillader, som giver Opmuntring til
Dyrkningen af de fleste tropiske Produetioner af Planteriget, fornemmelig Sukker, der groer paa Oerne i vild
Tilstand, og Kaffe, hvorfor Skraaningerne af den Mængde
Hoie, der characlerisere Oernes Formation, ansees
fortrinlig skikkede.
4. Ttilbyder Havet en Rigdomskilde i Fiskerier, fornemmelig
Trepangfiskeriet.
5. Vil den indfodte Population, der saavel i Antal er for
ringe til at gjore Modstand, som i Evner og Cultur!.
grad tor ubetydelig til at blive farlig, kun lægge fan
Vanskelig-heder i Veien for Oernes Colonisation.
En kortfattet Beretning om Oerne, saavidt nærværende
Undersogelsestog har enten berigtiget ældre, eller tilveiebragt nye Erfaringer, vil tilligemed Naturforskernes specielle Rapporter blive fremsendt, og vi skulle her indskrænke
os til i Almindelighed at bemærke, al Oerne forekomme os
særdeles vel skikkede for Cullivation og for Colonisalion,
mi;n at man ikke uden Arbeide og Omkostninger vil lmnne
naae Maalet.
·
De Vanskeligheder, som for Tiden frembyde sig, ere:
1. Klimatiske Forhold,
2. ~!angcl paa Arbeidskræfier og
3. Sporgsmaalet om Manden, hvorpaa de fornodne Capitaler skulle kunne tilveicbringes.
Dilles Jordumseiling,

I,
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At Klima let skulde være absolut dræbende, vilde der
behiives en hoi Grad af Lellroenhed og en stiirre Grad af
Frygt til at troe. Tidligere Fors og med faa Folk, blottede
for nodvendige Midler til med Kraft at gribe Værket an,
og ikke sjeldent ved uheldige Omstændigheder berovede
fornoden Bistand, bevise lidet eller intet. Oernes naturlige Beliggenhed , Solufiens Indflydelse, den indfodte
Folkemængdes physiske Bcslrnffenhed, og Antallet at Skibsfarende, ~er for kortere eller længere Tid have opholdt
sig paa eller ved Oerne, uden at have liidt af l{limate~,
give Anledning til snarere at fatte en fordeelagtig Formodning om Sundhedstilstanden end det l.Uodsalte. Imidlertid, Enhver veed at -udyrkede Lande, i Særdeleshed beliggende mellem Vendecirklerne, ere mindre sunde end <lyrkede Lande, og den stærke Vegetation paa Nicobaroerne,
Fugtighed, frembragt ved vedholdende Regn den sliirste
Part af Anret, og kolde og skarpe Vinde den tilbageværende
Tid, ville udentvivl frembringe Sygdom i h_oiere eller ringere Udstrækning. Det vilde desaarsag være en Daarlighed,
enten at foragte Immntet, eller at undlade at værne sig
imod samme, og heraf folger Niidvendigheden af extraordinaire Forsigtighedsregler, hvorved foranlediges extraordinaire Udgifter med Hensyn til Bolig, Klædning, LevnetsmiQler og Lægehjælp.
Mangelen paa Arbeiderc oploser sig ogsaa snarere til
en Pengeqvæstion, end fremstiller sig som uoverstigelig Vanskeliglied. Den indfodte Folkerace findes ikkB" overalt paa
Oerne i tilstrækkelig Mængde, synes indolent af Natur og
har Foden uden Arbeide. Paa deres Hjælp i nogen væsentlig Grad tor altsaa ikke gjores Regning, idetmindste ikke
\
for Tiden. En anden Arbeidskraft maa derfor indforcs, og
dette kan iltke for Tiden skee uden betydelige Udgifter .til
Arbeiderncs Overforelse til Oerne, sanvelsom til deres
Underholdning og Lonning. Af asiatiske Nationer ere Chineserne udentvivl saavel bedst skikkede til Colonisationsforsog, som lettest at erholde, og naar Hensyn tages til
det Arbeide de udfore, ville de tillige findes at være de
mindst bekostelige Arbeidere. Sagen gjælder imidlertid
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alene oieblikkelige Udgifter; thi saasnart et Etablissement
etsteds paa Oerne har naaet nogen Kraft-, vil det, hvad Erfaring paa andre Steder i Indien har viist, ikke mangle paa
tilstrækkelig Befolkning for Udforeisen af ethvert Formaal.
Saasnart Rydning af Jord saavidt har fundet Sted, at Dyrkningen kan begynde, ville Udgifterne til Arbeidere betydeligt formindskes derved, at der kan tilstaaes dem Jord og
en vis Betaling for hvad paa samme produceres. Chineserne
foretrække denne Betalingsmaade for :Maanedshyre eller
Daglon, og lignende Vilkaar ville kunne indgaaes med andre Colonister af alle Nationer, der soge Arbeide uden
Capitnl til at begynde som Plantere for egen Regning.
Forinden vi indlade os paa Sporgsmaalet om l\Jaaden,
hvorpaa de fornodne Pengemidler skulde kunne tilveiebringes; maa det være os tillad~ at , forudskikke den Bemærkning, at et Foretagende af den omhandlede Natur man
begyndes med tilstrækkelige Kræfter til Opnaaelsen af det
Formnal, man fra Begyndelsen foresætter sig, hvad enten
det maatte være Colonisntionen nf en enkelt O, flere af
Oerne eller kun af et særskilt Punkt paa een af samme.
Forsog i det Mindre med fan Folk og ringe Midler ville
alene fore til Skuffelse, hvor klimatiske og andre naturlige
Vanskeligheder ere at overvinde, forinden et Resultat kan
ventes tilvejebragt. Et ringe Colonianlæg vil forgaae under
Forsoget, og idet det synker under sin egen Svaghed, vil
det efterlade Pengelab og tilintetgjorte Forhaabni11ger, samt
give Anledning til Misfornoielse og Udbredelse af nye falske
Forestillinger om Oerne, om det gjorte Forsog og om den
Regjering, der har autoriseret det. AH, hvad i -saa Henseende begyndes, maa foretages med Kraft, fores igjennem
med Kundskab og Klogskab, og fortsættes med Udholdenhed,
uden at man lader sig afskrække ved modende Vanskeligheder. Da der imidlertid ingen Nodvendighed er for actuel
Occupation af alle Oerne, og et eller om muligt to Etablissementer er alt hvad der udfordres for at sikkre Herredommet over alle Oerne, saa kunne de Midler, som- hertil ville
behoves, ikke ansees uerholdelige eller antages at ville
23•
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overstige Moderlandets Kræfter, forudsat at tilstrækkelig
Interesse for Sagen kan vindes.
De forskjellige Maader, hvorpaa de fornodne Pengemidler skulle kunne tilveiebringes, indskrænke sig til folgende:
1. At Regjeringen gjor del hele Udlæg, som vil udfordres,
forinden Land erholder saadan Værdi, at Colonisationen
kan ansees at være lykket.
2. At Regjeringen indskrænker sig til at give Beskyttelse
for Liv og Eiendom, og i alt Fald til at udfore enkelte
forberedende Arbeider, men forovrigt overlader CoIonisationen til frie Forsog af private Individer under
'fil_sagn om Eiendomsret, visse Aars Skallefrihed og
deslige.
3. At Regjeringen, foruden som foranfort at give Beskyttelse og Tilsagn om fremtidige Fordele, tilstaaer private Individer directe Understottelse ved PengeJaan til
Dyrkning af Jord efter en foreskreven Plan, eller til
Indkjob af Maskinerier, Redskaber og andre Fornodenheder for Udforeisen af et eller andet practisk Formaal
i det Storre, saavelsom i det Mindre.
4. At Regjeringen autoriserer Oprettelsen af et Compagni med visse Friheder og Rettigheder, og overlader
Colonisationen af Oerne udelukkende til et saadant
incorporeret Selskab.
At Regjeringen skulde paatage sig det hele Udlæg, er
hverken tilraadeligt, eller kan tænkes at vinde Bifald, og er
ovenfor alene berort som en Mulighed. Derimod tor vi
antage som afgjort, at Regjeringen, paa hvad anden Maadc
de pecuniaire Midler end maatte bringes tilveie, er forberedt paa at give Colonisterne Beskyttelse og fornodent Forsvar.
Delte formenes at kunne tilveicbringes paa den
simpleste og hensigtsmæssigste :l\taade ved at holde et Krigsskib paa Station. Detaillen af et saadant Forslag kunne vi
ikke paa nær".ærende Sted udvikle, men en særskilt Pla4
vil af mig, Bille, underdanigst blive fremsendt.
At lade Forsoget beroe paa fri Co Ionisation alene, vil
muligt nodsage Regjeringen til• at gjorc et stort oieblikkeligt
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Udlæg til forberedende Arbeider, for derved at vække Tillid l1os Capitalister om Foretagendets Stabilitet, og har desuden tvende forudseelige Onder i Folge med sig, at Arbeidet enten vil gaae frem med en hoi Grad af Langsomhed, eller
at de bedste Jorder ville falde i fremmede Capitalisters
Hænder. Dersom vi turde forudsætte en hoiere Grad af
Speculationsaand hos de danske Capitalister, end vi have
Anledning til at haabe, vilde Indvendingen bortfalde.
Det tredie foreslaaede Middel, ved pecuniaire Understotteiser at opmuntre Folk, som have Kundskaber, men
mangle Capitaler til Colonisation, lader sig uden Vanskelighed forene med fri Colonisation af Speculanter, der ere i
Besiddelse af fornodne Capitaler. Skulde Planen imidlertid
udfores i det Store, frygte vi for, at Udlæget vil blive betydeligt, og da Folkemængden ikke endnu i vort Fædreland
er steget til den Hoide, at Regj eringen skulde ansee sig
nodsaget til at gjore store Opoffrelser for at befordre Udnndringer, vil Planen formeentlig ikke for Tiden blive udfort anderledes, end i alt Fald i meget enkelte Tilfælde og
af specielle Grunde. Den indeholder imidlertid et Moment,
som formeentligen ikke ganske bor tabes af Sigte, og har
været med Held benyttet paa Java for al bringe Sukkercultivationen til en hoiere Grad af Fuldkommenhed.
Det forekommer os altsaa, at det eneste tilbageværende
Middel til paa eengang at tilveiebringe en nogenlunde betydelig Capital til Oernes Colonisation er Oprettelsen af et
octroieret Compagni , der under kongelig Beskyttelse foretog de nodvendige forberedende Arbeider, og derved erhvervede Eiendomsret til den Jord, som paa saadan Maade
·opdyrkes, med Skattefrihed og Fritagelse for 'fold for et
bestemt Antal Aar, llijld Monopol paa Cultivationen af vissu
Producter, der maatte antages at give fortrinligt Udbytte,
samt med Monopol paa Fiskeriet paa Kysterne i det Storre,
paa Indsamlingen af spiselige Fuglereder og paa Benyttelsen
af Mineralier, hvoriblandt idetmindste Tilstedeværelsen at Kul
er sat udenfor al ævivl. Handelsmonopoler antage vi ikke uden
hoieste Nodvendighed at burde indrommes, derimod kunde
der tilstaaes et saadant Compngni, ,forudsat at det overtog
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Cullivationen af een eller flere Oer, den storst mulige Frihed i Beslyrelsen af dels egne Anliggender, Udnævnelsen
af· dets egne coloniale Embedsmænd og legislaliv Myndighed
under beborige Indskrænkninger.
Vi ere ikke ubel,jendte med de mange Indvendinger,
der lade sig gjore mod Oprettelsen af Compagnier og
Actieselskaber, og fremkomme desaarsag ikke med foranforte Forslag som det bedste, der maatte kunne frembyde
sig for Tanken, men som det eneste, vi formode vil kunne
lade sig realisere.
For at Realisationen imidlertid skulde kunne blive
Fædrelandet til nogen væsentlig Nytte, udfordres endnu, at
saa stor Part af den anvendte Capital maalle være dansk
Eiendom, at Colonisalionen ikke blev udelukkende fremmed,
og at Bestyrelsen forblev i danske Undersaatters Hænder.
Det er ikke megen Tvivl underkastet, at saa store Summer,
som behoves til Begrundelsen af en kraftig Coloni, blandt
Fremmede vilde kunne bringes tilveie, og det vilde være
urigtigt at forkaste al fremmed Deeltagelse, men idetmindste den halve Capital burde være bona fide dansk Eiendom.
For at opnaae dette Maal, kunde Regjeringen virke paa
torskjellige Maader, deels som Actiehaver Lil en nogenlunde
betydelig Udstrækning, deels ifald den vilde gribe , til det
yderste Middel, ved at garantere et lavt Rentebelob imod
Tilbagebetaling fra den Tid, Compagniets Udbytte maatle
overstige sædvanlige · legale Renter ar' dels Midler. Men
Hovedtingen bliver Muligheden af at opvække Interessen
for Sagen i Danmark. De nicobariske Oers Colonisation er
ligesa11meget en Nationalsag, som en Regjeringssag.
Skulde vi nævne nogen Sum som nodvendig for Udforeisen 11f det ommeldte Foretagende , vilde vi sige efter et
låseligt Skjon, at Compagniet burde besidde et realisabelt
Capitalfond af en l\Iillion Rigsbankdaler, for at kunne begynde en kraftig Virksomhed og vente et heldigt Udfald.
Herved forudsættes, at RegjPringen paalager sig, som forannævnt, alle Udgifter ve1l Coloniens Beskyttelse og Forsvar.
En stor Sum vil strax udfordres til forberedende Arbeider, fornemmelig Rydning af Grund, Indretning af be-
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kvemme Landingssteder, Opforelse af Boliger, Overforelsc
og Lonning af simple Arbeidsfolk, foruden Betalina- til Bestyrere, Videnskabsmænd og Opsynsmænd. Paa oieblikkeligt Udbytte tor man ikke gjore Regning, thi uagtet Oernes
fortrinlige Beliggenhed, naturlige Frugtbarhed og ikke
ubetydelige Afvexling af deels kostbare, deels nyttige Producter, fornemmelig af V"æxtriget, forefindes ikkun faa af
disse enten i saa betydelig Mængde, eller paa saå tilgængelige Steder, at man kan begynde med Indsamling og Udskibning. Imidlertid har i mange Aar en ikke ubetydelig
Handel med Ambra, Trepang, Skildpaddeskal, Cocos- og
Arecanodder været dreven pa'a de nicobariske Oer, deels
af Malaier og Burmaner, deels af smaa europæiske Fartoier, der beskjæftige sig med Kystfarten i den bengalske
Bugt. Endvidere findes paa de fleste af Oerne i betydelig
!\længde Cocos- og Arecanodder, der strax vilde afgive
Fordeel, deels som Hnndelsartikler i uforandret Tilstand,
deels, hvad Cocusnodder angaaer, til Præparation af Olie og
Sæbe. Brugbart Bygningstommer vilde betale Anlægget af
Saugmoller, og Oerne frembyde Bygningsmaterialier af
Tommer, Sandsteen, Leer til Teglsteen og Koraller til Kalk
i stor Overflodighed. Foranforte- Gj enstande vilde strax
kunne benyttes, og saasnart tilstrækkelig Grund var ryddet,
burde Opmærksomheden henvendes paa Dyrkningen af Sukker, Kaffe og Riis. Om Opium vil kunne produceres, ansees J.Oeget tvivlsomt, men var altid Forsoget værd; forovrigt burde bekostelige og langvarige Experimenter, saasom
med Kryderplapter, undgaaes. Som Øerne i Tidens Lob
blive bedre bekjendte og fremfor ait mere tilgængelige, end
de nu ere, ville flere Indtægtskilder deels blive opdagede,
deels kunne fores til Nytte. Paa Kul tor man bygge nogen,
skjondt for Oieblikket kun usikker Forhaabning; men forovrigt afgive Oerne Brændemateriale i storste Øverflodigbed
og for en lang Række af Aar. Til Skibsbyggeri gives god
Leilighed, da saavel brugbart Tommer haves, som Pladser
skikkede til Anlæg af Værfter ikke mangle, navnlig i Nancony-Havn.
Vi have forlangt, og have herved den Ære at frem-
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sende Betænkning fra de Videnskabsmænd, der ere ansatte ved Expeditionen, og de have samtlige, hver fra
sit Standpunkt, erklæret, at de antage Colonisationen af
Oerne, fornemmelig den sydligere Ogruppe, at være Forsoget værd. Den samme Mening have vi ovenfor yttret og
tillade os herved underdanigst at gjentage. Vanskelighederne have vi forudseet, men finde dem ikke uoverstigelige,
fornemmeli"g naar det lykkes at gjore Foretagendet til en
Nationalsag, h\'orlil vi formene, at der er tilstrækkelig Opfordring, saavel af Hensyn til Fmdrelanclets fremtidige Tarv,
som til dets Ære.
Med de . Midler, som allernaadigst ere tilstaaede til
Nicobaroernes Explorntion, vil det ikke være muligt nt lægge
nogen varig Grundvold til en tilkommende Coloni, eiheller
antage vi, at saadant under Omstændighederne burde skee,
forinden Hs. Maj. l{ongens allernaadigsle Villie nærmere erfares. For Vedligeholdelsen af Landshoiheden, der er det
fortiden meest paatrængende Sporgsmaal, er Dampskibet
Ganges stalioneret ved Oerne, og saavel for at drage Nytte
af dette Skibs Nærværelse til Fortsættelsen af de videnskabelige Undersogelser, der ere begyndte, men ikke kunne
fores til Ende under Corvetten Galathea's Ophold ved Oerne,
som og for at anstille practiske Forsog i den Retning, at
en tilkommende Colonisation derpaa kunde begrundes, have
vi anseet det tjenligt at give Capitainlieutnant Aschlund
Assistance i tvende videnskabeligt dannede Mænd, Dr. Rinck
og Cand chir. v. Teilingen, hvilken Sidste Ullige skal gjore
Tjeneste som Skibslæge. Endvidere har jeg_, Bille, engageret en Opsynsmand af indiansk Extraction og 39 chinesiske A.rbeidere, hvis Antal fra Penang vil blive foroget
me<I nogle Haandværkere, og hvis Bestemmelse er at forreLte saadanne Arbeider iland med Rydning, Plantning og
Bygning, som Chefen for Dampskibet og de ham givne
Medhjælpere maalle ansee hensigtsmæssige og udforlige med
det Mandskab og de pecuninire Midler, som ere stillede til
hans Disposition. En medfolgende Indberetning vil give
Oplysning om de lnstructioner, der ere meddeelte Chefen,
Capitainlieulnant Aschlund og hans Assistenter, samt om
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hvad Gage eller Tillæg, vi have anseet det Ret at tilstaae dem og deres underhavende Mandskab. Saavel Dr.
Rinck som Hr. v. Teilingen kunde nalurligviis kun haves
paa Vilkaar, hvormed de fandt sig tilfredsstillede, og
hvad de ovrige paa Stationen torblivende Officerer angaae,
tor vi underdonigst hoabe, at vore hoie Foresatte ikke alene
indromme Billig]ieden af Forogelse i deres Indtægter, men
ogsaa ville ansee den Sum for vel anvendt, som, idet den
bidrager til vedkommende Individers. '11ilfredshed, tillige har
Indflydelse paa Maaden, hvorpaa en haard og farlig Tjeneste
kan ventes udfort.
Til Hovedstation for Dompskibet og fast Punkt for
de foretagende og tildeels begyndte Arbeidcr, er udsect
Havnen paa Lille Nicobar's Nordside, deels for dens Bekvembeds og Sikkerheds Skyld, deels fordi en liden O, Pulo
l\1ilu, som danner formeldte Havn, uden Vanskelighed kan
ryddes, og antages, paa Grund af dens ringe Udstrækning og
fordi den kan gjennemstryges af Sovinden, at ville afgive en
forhaabentlig nogenlunde sund Plads for Opforelsen afVaaninger for de forste Beboere, ligesom vi have. tænkt os, at denne 0
kunde forblive Regjeringens udelukkende Eiendom, bestemt til et
fremtidigt Militair- og l\lorine-Etablissement. En endnu vigtigere Grund for at have valgt dette Sted er Overbeviisningen om, at den sydlige Ogruppe, hvortil Lille Nicobar horer,
er mere værdifuld end den nordlige, og at altsaa de fortsættende Forsog fornemmelig bor henvendes paa de sydlige
Oer. Store Nicobar frembyder paa den sydostlige Side, som
vi, ved Hjælp .af en Flod, have havt Leilighed til at undersoge paa flere Miles Distance, meget store Fordele for Anlæg af Plantager. Lille Nicobar synes ogsaa hertil at være
vel skikket, men Oplandet om Havnen er ikke af betydelig
Udstrækning.
Efter saaledes at have afgivet vor underdanigste Formening om Nicobaroernes Colonisation, som vi ansee tilraadelig, og om Maaden, hvorpaa vi troe den udforlig,
skulle vi beklage, om disse efter deres geographiske Beliggenhed og physiske Beskaffenhed fortrinlige Oer længere
skulde henligge udyrkede og 11nyttede. Begyndes der paa

862
Foretagendet, maa det sættes igjennem med !{rafl, Udholdenhed og Opotfr~lser, i hvilket Fald vi ingenlunde tvivle
om et heldigt Udfald. Skulde det imidlertid af Hensyn, som
ligge udenfor det Synspunkt, hvorfra vi have betragtet Sagen, ikke være Hans Majestæt Kongens allernaadigste \'illie
· at gjore nogen extraordinair Opoffrelse for Opnaaelsen af
det omhandlede Oiemed, ansee vi det for vor underdanigsle
Pligt at gjentage, hvad vi tidligere, hver af os særsilt, have
yltrct i foregaaende Indberetninger, at Kronens Hoihed over
Oerne ilike lader sig vedligeholde, og at det i saa Fald,
saavidt vi formane at opfatte Sagen, vilde være tilraadeligt,
uden Ophold at knlde tilbage· den Rest af nærværende Expedition, som nu bliver efterladt, samt at al fremtidig Forbindelse med Oerne hæves ved ~n Declaration til alle fremmede Hoffer, at Udfaldel af nærværende Expedilion har foranlediget Hans Majestæt til at opgive Allerhoistsammes Prætensioner over Oerne.
Corvetten Galathea til Ankers i den sydligste Bugt
paa Sambelong, den 24de Febr. f846.
Steen Bille.
P. Hansen.

----- .
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Blankensteiner.

Til Capllt. Aschlund blev udfærdiget tvende Instructioner, en som Chef for Ganges og en som Chef for det midlerlidige Etablissement. De lode saaledes:
Instrux
tor
Chefen af Dampskibet Ganges.
i. Fra den Dag, jeg med Corvelten Galathea forlader de
nicobariske Ocr, overtager De Commandoen af Stationen og forbliver ved den saalænge, indtil nærmere Ordre indlober fra Danmark.
Forsaavidt Proviantering, Reparation, Sygdom eller
andre Omslændigheder maatte nodsage Dem til at forlade
Stationen paa nogen Tid, vil De behage efter eget Skjon
at vælge det Sted, som efter Omstændighederne bedst
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maatte passe for at naae det med Bortfjernelsen tilsigtede ()iemed, og for saa hurtig skee kan at komme
tilbage.
2. Hensigten med Deres Ophold paa denne Station· er at
vedligeholde Hans Majestæt Kongens Hoihedsret over
de nicobariske Oer. De har derfor at varetage den
Dem under 4de Decbr. f. A. meddeelte lnstruxes § 6
a, som lyder sanledes: (Citat) i sin fulde Udstrækning,
og i Særdeleshed noie at vaage over Nancovry's og
Camorta's saavelsom Terressa's lndvaaneres Opforsel
mod Fremmede.
Ligeledes iagttager De ovenn ævnte Instruxes § 7:
(Citat) dog skal jeg overlade til Dem, om De mnatte
skjonne det passende, ikke at skyde Vagtskud, hvorfil
der maaskee paa Grund af de lndfodtes eiendommelige
Frygtngtighcd kan være Grund.
3. Det er Dem bekjendt, at det danske Flag af mig er
blevet heiset i Nancovry-Havn og i Lille Nicobar's
Havn.
Disse to Punkter betragter De som Hovedopholdssteder for Stationen, hvor De flittig maa indfinde Dem,
for at vange over Flagets Uantastelighed.
4. De vil pan disse Farter, saa ofte Omstændighederne tillade det, ved Lodning, Peiling og astronomiske Observationer, soge at tilveiebringe saa noiagtige Oplysninger, som det slaaer i Deres Magt, over Oernes Beliggenhed og Farvandets Beskaffenhed.
Hr. Prlt. Rothe vil i denne Anledning meddele Dem
Underretning angaaende hvad der er oplyst, og hvad der
staaer lilb!!ge at bestemme.
5. De bemyndiges til, for det Tilfælde De maatte skjonne
Deres egen Nærværelse nodvendig paa Hovedstationen paa
samme Tid, som De maalle finde det fornodent at udsende Dampskibet paa Expedilion, da at udsende det
under Secondlt. Roepstorff's Commando, der i saa Tilfælde har Ansvar for Skibet som Interimschef.
6. De maa saa ofte som muligt rapportere til det kongl.
Admiralitets- og Commissariats-Collegium og til Holmens
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0. E. M., alt i Medhold af Sokrigs-Art.-Br. § 193.
7. Ved den Tid, da den lrnngl. Regjerings Ordrer angaacnde Stationens Vedligeholdelse eller Ophævelse
kunne ventes at indtræffe til Penang (hvilket jeg anlnger
at maatle være forst i August l\faaned d. A ), bor De
selv indfinde Dem der, for paa Stedet at lrnnne handle
slrax i Overeenstemmelse med de modtagne Ordrer,
paa det at saamegen Tid og Omkostninger bespares,
som Omstændighederne tillade.
lovrigt retter De Dem efter Sokr.-Art.-Br. og de
samme vedfoiede Anordninger og Tillæg og bruger
forsvarligt Somandskab og Conduite.
Corvelten Galathea, til Ankers ved Sambelong, den
23de Febr. 1846.
Steen Bille.
Blankenstciner.

lnstrux
for
den kongl. ponst. Chef over de
nicobariske ·Oer,
Captlt. Aschlund, R. af D.
1. Fra den Dag, jeg med Corvelten Galathea forlader de
nicobariske Oer, vil De, Hr. Capt.It., behage at betragte
Dem som den hoist befalende Autoritet paa de nicobariske Oer. De har i denne Egenskab at beregne
Dem et maanedligt Tillæg til Deres havende Gage og
Sotillæg af 281 Rbd. 4 Mk. S. l'tf.
2. Da de stedfindende Forhold ikke tillade eller levne Tid
til at give Love, Anordninger og Bestemmelser, hvorefter De kan rette Deres Bestyrelse af disse den danske
Krone tilhorende Lande, kan jeg i saa Henseende ikke
give Dem anden Rettesnor, end Deres mig velbekjendte
Reifærdighedsfolelse og gode Conduite.
I Tilfælde af Forbrydelser dommes og straffes efter
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Kr.-Art.-Brs. Bydende, saavel med Hensyn paa Deres
Undergivne som paa de lndfodte.
Fremmede med Danmark venskabeligt forbundne
Regjeringers Undersaalter, som maatte forbryde sig,
holder De under Arrest, og soger snarest muligt at
aflevere dem til deres resp. Autoriteter, ledsagede af en
Rapport om det Forefaldne.
Herfra undtages Soroveri, som De behandler efter
Lovens Slrænghed.
3. Da ]eg har udseet Havnen ved Lille Nicobar til at
være Begyndelsespunktet for en eventuel Colonisalion,
saa bliver dette Sted Deres Hovedstation, hvilket formeentlig ik'ke vil hindre, at De kan opfylde de i Deres
lnslrux ,som Chef af Dampskibet Ganges paabudne Pligter om jevnligt at besoge Nancovry-Havn.
Jeg har under mit Ophold ved de forskjcllige Oer
udnævnt:
poa Terressa Indvaaneren i Landsbyen Laksee paa
Sydveslkanlen af Oen, kaldet Gold-Mohur,
·paa Nancovry lndvaaneren i Landsbyen Malacca,
Luha, og i Landsbyen Enouang, Angre,
paa Lille Nicobar Indvaaneren -paa Nordostpynten,
kaldet George Piggin,
paa Pulo Condul, Tomorra, kaldet Raja af denne 0,
til at være Hovedsmænd, og i den Anledning forsynet
dem hver med en Stok med Hans Majestæt Kongens
Navnechiffre og med et Certificat, som bevidner deres
Ansættelse og Forpligtelser.
Det vil 11fl1ænge af Hr. Capitainlieutnantens eget
Sl(jon, om De maalle finde det nodvendigt at udnævne
flere lndvaanere paa andre Oer i andre Landsbyer til
Hovedsmænd paa lignende Vilkaar, og De forsynes til
den Ende med vedfoiede 6 Stokkeknappe. Men d('t
bliver af megen Vigtighed, at disse Mænd tilboldes deres
Pligters Opfyldelse, og at de afsættes og folgelig beroves Stok og Certificat, dersom de forsomme de.res
paatagnc Ansvar. Der findes endnu paa Nancovry og
Camorla ndskilligc Stokke med hoisalig Kong Frederik
Ir
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den 6tes Navnechilfre, uddeelle nf Pastor Rosen. Disse
bor inddrages og i sin Tid afleveres til den kongl. Regjering.
4. Det er Dem bekjenclt, at jeg har indstillet Afgjorelsen
af Sporgsmaalet, om en dansk Coloni skal anlægges paa
disse Oer, til den lrnngl. J{egjering. Svaret herpaa vil
formeenllig tidligst kunne indlobe i August Md. d. A.
5. Hvad Arbeider De, indtil dette Svar indlober, foretager
Dem, bor derfor indskrænkes Lil saadanne, som kunne
præsteres med de Kræfter, jeg allerede har sat eller
agter at sæUe til Deres Raadigked, og bor ikke med
Hensyn til Omkostningerne overskride den Grændse,
som jeg i det Folgende nærmere skal u'dvikle mig over.
l'!len de bor alle forelages •i saadan Retning, at de
lrnnne være til Nytte og betragtes som forberedende
Arbeider ved <·n eventuel Colonisalion. Jeg skal her
indskrænke mig til nt paapege fortsat E(tersporing efter
Kul og Vand, Rydning afGrund, Tilsaaening og Plantning, samt Anlæg af Veie og Landingsbroer; endvidere
Undersogelso af og muligt Anlæg af Trepangfiskeri,
Cocusoliefabricntion og muligt Skovning og Tilhugning
af Bygningstommer , Kalk- og l\fuursteens-Fnbrikation.
6. Til at assistere Dem i disse Arheider, saavelsorn ved
ethverL andet, De mnatle skjonne fornodent at foretage Dem, har De:
f. Secondlt .. Roepstorff,
2. Dr. Rinck og
3. Hr. v. Teilingen,
hvilke alle, - den forsle i militair og hydrographisk,
den anden i videnskabelig Henseende, den tredie som
Læge og iovrigt verdenserfaren og practisk Mand blive at betragte som Deres Assistenter, og ville som
saadanne erholde et fast maanedligt GehalL.
San ofte De manllc pgte at foretage Arbeider,
der kunne være af Indflydelse . paa den eventuelle Colonies Fremtid, eller som kunne fordre slorre pecuniaire
Opoffrelser, gjores det Dem til Pligt, forst herover at
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håre de 3de Herrer Assistenters Mening, hvorefter De
selv har at tage Beslutning og befale den udfort.
Secondlt. Rothe ansættes som Secrelair hos Dem og
erholder som saadan ligeledes et fast maanedligt Gehalt.
De lader Secrelairen holde en Prolocol, hvori Randets Forhandlinger indfores, og hvori det maa slaac
enhver af DHrr. Assistenter frit for at indfore sit Votum separat, naar han maatlc ansee det fornodent til
sin egen Beroligelse; hvilket Votum imidlertid ikke maa
angaae Andet end den Sag, som er under Forhandling.
De holder cndvide re, eller lader Secretairen holde
en Journal, som skal indeholde Alt hvad der hver Dag
foretages og hvad der iovrigt af Mærkeligt hænder.
De holder endvidere, eller lader Secretairen holde
et noingtigt og med Bilag forsynet Regnskab over Deres Udgifter ved Etablissementet, som man være aldeles
afsondret fra Deres Regnskab som Chef af Dampskibet
Ganges.
Dampskibets L~ge, Hr. v. Teili(lgen, bliver at ansætte som Læge ved Etablissementet. Det bliver gjort
ham til speciel Pligt at gjore alle de Efterforskninger
og Undersogelser, som det staaer i hans Magt, for at
lære Klimaet og dets Virkninger paa Helbredstilstanden
og de meest gængse Sygdomme paa Oerne at kjcnde,
snavelsom Midlerne til at helbrede dem. Han vil have
til den Ende at foretage meteorologiske Observationer
og herover at holde en Journal.
7. Det vil være overflodigt at anbefale Hr. Capll. den humaneste Omgang med de Indfodte, men jeg troer det
Pligt at henlede Opmærksomheden paa, hvor særdeles
heldigt det vilde være for den eventuelle Coloni, dersom Indvaanerne kunde bringes til at indsee Fordelen
ved at arbcide og den Gevinst, de deraf kunde have.
Dersom Indvaanerne skulde fremkomme med Paastand om Godtgjorelse for Grund, som af Regjeringen
selv tages i Brug eller anvises til Andre, da bor dertil
intet videre Hensyn tages, derimod bor _Godtgjorelse
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tilstaaes for s1_1adanne Gjenstande, som beviisligt ere
fremkomne ved Indvaanernes egen Omsorg eller Arbeide, saasom Cocus- eg andre Plantninger, Canoer o.
s. v., for hvilket Alt ædelmodig Betaling bor lilstaaes af
Regjeringen, ligesom det bliver Deres Pligt at beskytte
de Indfodtes Ret i saa Henset!nde i deres Forhold til
Fremmede, der muligt skulde ville nedsætte sig paa
Oerne.
De bemyndiges til at anvise Fremmede, som maatte
onske det, visse Stykker Land til Opdyrkning eller
Anlæg af induslriose Etablissementer aldeles frie for
Afgifter. De bekjendtgjor imidlertid enhver saadan
eventuel Nybygger, at De kun kan tilsige ltam Beskyttelse saalænge til Hans Majestæts Resolution indlober,
ligesom ban derefter maa underkaste sig saadanne Betingelser og Afgifter, som den kongl. Regjering maatte
foreskrive.
8. Med Hensyn til den i § 7 omtalte Grændse for Deres
Udgifter, da vil De af vedlagte approximative Regnskab for de hidtil havte Udgifter see, at der paa den
af Regjeringen anviste Sum af 60,000 C. Rup. restere
22,385 C. Rup. Denne Sum er del, ,som ikke bor
overstiges. Dog maa jeg paa den anden Side gjore
Hr. Capllt. opmærksom paa, nt denne Begrændsning
ikke er absolut, og De autoriseres herved til i paakommende Tilfælde, for hvis Gyldighed De senere vil
have at åflægge Regnskab, at overstige denne Sum og
al trække Vexler paa den Dem i Penang aabnede Credit for en saadan Sum, som De maatte agte fornoden.
Corvetten Galathea, til Ankers ved Sambelong, den
23de Febr. 1846.
Steen Bille.
0

Blankensteiner.

Af disse Instmctioner indsendte vi Copi til Regjrringen,
ledsaget at folgende Skrivelse:
;
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Til
det kongelige General-Toldkammerog Commerce-Collegium.
Vedfoiet have vi den Ære at tilstille det kongl. Collegium Copier af de Instructioner, som ere meddeelte Chefen for Dampskibet Ganges, Captlt. Aschlund, i hans nye
Stilling som constitueret Chef over de nicobariske Oer.
Det vil deraf sees:
A. Hvad der er gjort ham til Pligt, og efter hvilke Principer han bor handle, indtil nærmere Ordre indlober fra
Hjemmet.
•
B. Hvilke Personer, der ere givne barn til Assistance og deres Lonning.
Vi skulle tillade os til nærmere Oplysning desangaaende at tilfoie folgende Bemærkninger.
A. ad § 2. Da det midlerlidige Etablissement, indtil nærmere Ordre indlober, hovedsagenligen er ombord i
Dampskibet Ganges, og de chinesiske Arbeidsfolk, som
alt haves eller mulig ville tilkomme, alle ere eller ville
blive engagerede paa Vilkaar at seile med dette Skib
fra det ene Sted til det andet, saa have vi ikke antaget, ut anden Lov kan sættes i Kraft for det forste, end
S.-Kr.-Art.-Br. anvendt med den Skjonsomhed og gode
Conduite, som vi ere overbeviste om, at Chefen som
sædvanlig vil udvise. At fremmede l\fagters Undersaatter afleveres til deres resp. Regjeringer i Tilfælde af
Forbrydelser, have vi troet det rigtigst at bestemme
saalænge ingen af den kong!. danske Regjering indsat
og instrueret Autoritet bestyrer Oerne. Hvad Punktet
om Soroveri angaaer, da have vi nærmest havt for Oie de
malaiiske, med hvilke den korteste Justits er den bedste.
Ad § 7 b, som omhandler Forholdet liI de Indfodte
med Hensyn til Eiendomsret, da maa det bemærkes, at
de lndfodtes Begreber om Grundeiendom i det Hele
synes saa ubestemte, at det vilde falde vanskeligt at
tage Hensyn dertil. De betragte i Almindelighed deres
Plantninger, Cocustræer f. Ex., som deres Eiendom,
men overlade Grunden, hvorpaa Træerne staae, til
Cilles J ordomseili111,.

I.
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hvem der vil tage den. De Modsigelser og Forviklinger, som heraf vilde fremstaae, vilde være uendelige, og kunne fornieenUig kun hæves ved at gaae
ud fra den Grundsætning, at Grunden er Hans lUajestæt Kongens, og at saadan privat Eiendom , som
derpaa staaer, maa det staae Regjeringen frit for ot
borttage imod ædelmodig Godtgjorelse, saa ofte det
maatte findes nodvendigt. Uden denne Expropriationsret, anvendt efter Loealiteternes Bydende, vilde ingen
Colonisation blive mulig, og den vil, idetmindste paa
de ·sydlige Oer, heller ikke mode den ·ringeste Modstand.
B. Hvad angaaer Ansættelsen af Embedsmænd og deres
Lonninger, da slrnlle vi bemærke Folgendc: Vi antog
det af Vigtighed for de fortsættende Undersugeiser,
Boringsforsog efter Kul &:c., at Geologen Hr. Rinclc
forblev ved Oerne, hvorimod hans Nærværelse ved Corvettens fortsatte Expedition ikke er urgent nodvendig.
lfolge foregaaende Correspondance har Dr. Rinck erklæret sig villig til at modtage en saadan Ansættelse,
naturligviis mod en passende Gage. Denne have vi
ikke troet at burde ansætte ringere end 200 Rbd. maanedlig, foruden hans frie•Bespiisning i Dampskibets Officeersmesse. Han har endvidere betinget sig, for det
Tilfælde, at det maatte behage Hans Majestæt at hæve
Etablissementet, fri HjemreistJ over Suez og gjennem
Europa, hvorimod han har forpligtet sig til at blive
ved '<len eventuelle Coloni idelmindste 2 Aar, fra den
Dag en saadan af Hans Majeslæt befales, paa de samme
Vilkaar, naar ikke hans Helbred maatte node ham til
at reise bort.
Hr. v. Teilingen er tidligere omtalt som en prnctisk dygtig Mand med megen Erfaring i det indiske
Archipel. Han er vant til J{limatet, taler l\lalaiisk, har
lagt sig eller Chemi, Fabrikvæsen, l\taskinlære &:c.
Vi onskede derfor at sikkre os ham for de fremtidige
Undersogelser og den eventuelle Colonisation paa disse
Oer, og vi have derfor tilsikkret ham samme Gehalt,
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som Dr. Rinck, hvilket ikke er mere end hans Fortjeneste
som Læge i Tranquebar, samt tilsikkret ham at blive
ansat som fast Læge ved den eventuelle Culoni.
Men det vilde v~re ligesaa inconseqvent. som i hoi
Grad ubilligt, om ikke saavel Chefen som de ovrige ved
Etablissementet ansatte Embedsmænd erholdt en passende
Godtgjorelse i Analogi med de ovenstaaende Hr-r. Dr.
Rinck og v. Teilingen tilstaaede Gager. Vi have derfor forhoiet:
1. Captlt. Aschlundls maa nedlige Gage med
Solillæg til · • . . . • . . . , . • • . . . . 400 Rbdlr.
2. Secondlt. ·Roepstorfl''s . . • . . . . . . . 200
3. Secondlt. Rothe's . • . . . . . . • . . • . 100
4. Tolken Jambov, der er engageret med 40
Rup. om Maaneden og fri Kost, er bleven ansat som Opsynsmand ved de chinesiske Arbeidsfolk og faaer derfor ialt 100
(dog skal han fode sig selv).
5. Have vi troet det billigt, at det danske Mandskab
ombord i Dampskibet, hvis Arlieide i Sandhed er
haardt, og hvis Helbred i hoi Grad er udsat, gives
en Opmuntring ved forhoiet Lon, og vi have derfor tilstaaet en Sum af 70 Rbd. maanedlig, som af
Captlt. Aschlund fordeles paa disse Folk efter eget
Skjon, og hvorved de ikke ville blive satte paa hoiere
Gage, end det i Skibet ljenende indfodte Mandskab.
Alt fra 1ste Marts d. A. at regne. Denne Udgift vil i
6 Maaneder, det er til 1ste Septbr., forinden hvilken
Tid Hans Majestæts Resolution formeentlig vil indlobe,
andrage en Sum af 6148 Rbd. eller circa 7000 Comp.
Rup., som ville blive udbetalte af den til Nicobarernes
Undersogelse anviste Credit af 60000 Comp. Rup.
Corvetten Galathea til Ankers i den sydligste Bugt
paa Sambelong, den 24de Febr. 1846.
Steen Bille.
P. Hansen.
0

Blankensteiner.
24*

372
Jeg udfærdigede endvidere en Bestalling til Captl.
Aschlund, saalydende:
Udnævnelse og Bestalling
for
•
Richard Aschlund,
Captl., Chef af Dampskibet Ganges,
Ridder af Dannebrogen,
som
kongelig constitueret Chef paa de
nicobariske Oer. •
Jeg, Kammerherre, Capitain Steen Andersen Bille, Ridder, Chef af Hans danske Majestæts Orlogscorvet Galathea
og Chef af den kongelige danske Expedition til de nicobariske Oers Undersogelse, gjor herved vitterligt, at jeg i Kraft
af den Fuldmagt af 20de Juni 1845, som af Hans l\Iajestæt er
mig . betroet, har udnævnt Richard Aschlund, Capitainlieutenant i Soeiaten, Chef af Orlogsdampskibet Ganges, Ridder af
Dannebrogen, til at være kongelig constitueret Chef paa
de nicobariske Oer, og har derefter bemyndiget og befalet
ham, ligesom jeg herved bemyndiger og befaler ham, at
haandhæve Hans danske Majestæts Hoihedsret over de nicohariske Oer, som dem danske Krones retmæssige Besiddelse, og at bestyre disse Oer i Henhold til de ham meddeelte Instructioner og iovrigt saaledes, som lian for Gud
og sin Samvittighed vil forsvare.
Corvelten Galathea, den 23de Febr. 1846.
Steen Bille.
(L. S.)
Blankensteiner.

Instruotioner for hver af DHrr., som bleve ved Etablissementet, bleve udarbeidede i Overeensstemmelse med ovenstaaende. Captlt. Aschlund's Inslructioner, men som jeg derfor
ikke troer det nodvendigt at meddele her, da de ikkun indeholde Gjentngelser, kun noget mere specificerede. Endelig
blev den i vor Hovedbetænkning omtalte Specielindstilling
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skreven, som jeg havde paatoget mig at forfatte, angaaende
den hensigtsmæssigste militaire Beskyttelsesmaade for den
eventuelle Coloni. Denne blev imidlertid forst afsendt fra Penang under i2te Maris, og lyder, med Udelukkelse af hvad
der var reent personligt, saaledes:

Til
det kongelige Admiralitets- og
Commissariats- Collegium samt
<let kongelige General-Toldkammer og Commerce - Collegium.
Underdanigst P. M. ! ·
I underdanigst P. M., dat. Sambelong's Sydbugt den
24de Fcbr. d. A., indsendt af Etatsraad Hansen og mig, har
jeg paataget mig at indkomme med specielt Forslag til Udsendelse og Stationering af en Orlogsmand ved de nicobariske Ocr m. m., under Forudsætning, at et Colonianlæg der
skulde paabegyndes. Det er delte Forslag, der skal være
Gjenstand for nærværende underdanigste Betænkning.
Forelobig skal jeg tillade mig at bemærke, at den
Grundtanke, der gnaer igjennem vor ovenberorte P. M. af
24de Febr., nemlig at intet Colonianlæg maa paabegyndes,
uden at man har l\lidler ilircnde til at fortsætte det med
forniiden Kraft, ogsaa er Basis for hvad jeg i det Fiilgende
vil udvikle. Jeg antager saaledes, at Regjcringen er bestemt paa at give Colonien vedvarende Beskyttelse og foreliibig Bestyrelse, at den allsna er tilsinds nt bære de fiirste
Udgifter for Indretningen af Boliger for de Individer, det
Mandskab, som det til dette Maals Opnaaelse er nii<lvendigt at sende derover:
Det forste Sporgsmaal bliver da, hvad Slags Orlogsmand skal udsendes? hvor stor skal den være? hvor lille
tor den være?
Hensigten med at have en OrlDgsmand paa Stationen
er formeentlig:
i. at vedligeholde Hans Majestæts og den danske Krones
Hoihedsret over Oerne,
2. at garantere Handel og Skibsfart mod de Indfodtes og
Fremmedes Piraterier,
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3. at være et Stoltepunkt, Sikkerheds- og Beskyttelsesmiddel for Colonisterne.
Disse Betingelser kan en Orlogsmand nf nogenlunde
Storrelse opfylde.
Med Hensyn paa Vedligeholdelsen af Hoihedsretten, da
vi1 det jo kun være mod civiliserede Nationer, navnlig mod
England, at her skal virkes. Denne Virkning er moralsk og
conventionel : her vil det mindre og det storre Krigsskib
have samme Indflydelse; Hovedsagen er: den e ffe c ti ve Tilstedeværelse af Flag og Force, commanderet af en konge1i g legitimeret Autoritet.
Til at indgyde Respect blandt de Indfodte og til at
forjage fremmede Sorovere, in specie malaiiske Prahuer,
er en nogenlunde velseilende Corvet eller Brig fuldkommen
svær nok. Jeg skulde imidlertid ikke tilraade noget Skib
ringere end med 3 Master, for hvilke de Indfodte hav~ en
besynderlig Ærefrygt, og dersom Talen var om de ovennævnte
Betingelsers Opfyldelse, skulde jeg anbefale - med Hensyn paa den storst mulige Oconomi, - at udsende en
Orlogsbark, som jeg veed, at der i sin Tid er givet Tegning til, og som formeentlig var beordret sat under Bygning for min Afreise.
Men hertil man jeg paa den anden Side bemærke:
1. At ligesom Værket maa paabegyndes med Kraft og
uden Frygt for velanvendte Opo !frelser, saaledes bor
det ogsaa indledes: med Værdighed og paa en for
Flaget passende Maade. Dette Maal forfciles ved at
sende en allfor lille Orlogsmand herud; men det opfyldes, naar det Krigsskib, som forkynder Kongens Villie, at
det danske Flag aller skal vaie i den bengalske Bugt,
tillige viser sig at Rang og Styrke til med Kraft at
forsvare det. For de Folk, som muligCln ville sætte
deres Formue i Colonianlæget, er Antallet af Kanonerne,
der skulle forsvare dem, en ikke uvæsentlig Sag, og
jo storre Interesse Regjeringen lægger for Dagen ved
de Opoffrelser den gjor, jo storre bliver Tilliden til
Foretagendets heldige Udfald.
2. Min anden Grund er Hensyn til Helbrcdsti\standen ombord.
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Det er min Overbeviisning, slottet paa Erlaringen ved nu
snart 6 Maaneders Ophold i disse Farvande, at Batteriet i
hoi Grad bidrager til god Sundheds Vedligeholdelse
ombord. I den varme, torre Aarstid kan det altid holdes luftigt og aabent, Mandskabet har et luftigt og kjoJigt ited til at holde Maaltider og Hvile, og Banierne,
hvor jo den storste Deel af -Skibets Besætning sover,
holdes ganske anderledes kjoligt, end i Skibe med
aabent Batteri. I Regntiden kan vel Vandet ikke holdes
aldeles borte fra Batteriet, men Folkene have dog et
nogenlunde tort Sted at opholde dem, hvorved Banierdækket da igjen kan -~holdes frit, tort og luftigt, indtil
Koierne komme ned. I de mindre Skibe boldes kun
Solstraalerne borte fra Dækket ved de tynde Soltelte;
Bannierne ere Folkenes eneste Opholdssled, hvor desuden Kabyssen gjor Heden fast uudholdelig, og i Regntiden har man Valget imellem at afspærre al Luft fra
Banierdækket eller at lade det svomme i Vand.
Vil man hertil indvende, at en stor Mængde mindre
Skibe, som ikke have Batteri, dog befare de indiske
Farvande, og opholde sig cler i længere Tid, saa er
mit Svar, at de i Indien hjemmehorende Skibe, inclusive Compagniets Orlogsmænd (Dampskibe og Brigger)
have indfodt Besætning- om dem kan Talen altsaa ikke
være ,- og paa europæiske Skibe, som opholde sig her
i længere Tid - ja, der seer man ogsaa det europæislrn Mandskab forsvinde og Indfodte at træde i Stedet.
Dette ere mine Grunde for at andrage paa:
at intet mindre Skib end en Fregat udsendes paa
denne Ex p edition, saasom Rota, Bellona eller Thetis .
Naar om nogle Aar den forste Grund taber sin Vægt, idet
Flaget er kjendt og Colonien stabil, da vil en anden, Galathea , være fuldkommen tilstræklrnlig og betydelig mindre
kostbar.
For at denne Fregat kan opfylde de ovenfor fremsatte
Betingelser, maa den være mobil. Den maa af og til vise
sig i Calcutta, Madras , Pondichery og Trincomale. Den
maa besoge Moolmain og Penang. Den maa, om Regjerin-
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gen maattc skjonne det fornodent, ved nt benytte Aarstiden
ved l\fonsoonskiflet, gjore en Tour paa et Par l\1aaneder til
China eller mulig blot til Batavia og Sincapore. Den maa,
i Tilfælde af tiltagende Sygelighed ved Colonien, kunne tage
de dertil meest trængende Patienter ombord, og ved at
gjore en Ifrydstour med dem paa et Par Uger, aniende paa
demdenher i Indien saameget anpriste og heldige Knur: Forandring af Luft og navnlig Indaanding af Soluft. Heraf
folger da, at dette Skib allerede af denne Grund ikke kan
tjene til Bolig for . Coloniens bestyrende Personale med Underhavende, Soldatesque, europæiske Haandværkcre o. s. v.
Men under ingen Omstændigheder vilde det enten være
hensigtsmæssigt eller passende, at e11. Fregat blev brugt til
en snadan Casernetjeneste, naar ikke den absolutc Nod
maatte fordre det.
Paa den anden Side er det vist, at sunde, luftige, torre
Boliger, saa uafhængige som muligt af J{limatets Indflydelse
i Almindelighed og den udryddede Grunds Uddunstninger i
Særdeleshed, maae skaffes tilveie strax - maae haves for
man begynder nogen anden Ting, for at ikke Sygdom strax
slrnl indtræde og demoralisere Aanden og lamme Kræfterne.
Hertil skal jeg foreslaae et stort Skib. Denne Tanke
er ikke ny; Pastor Rosen udvikler den alt i sin Bog, i
det Forslag, han gjor til et nyt Colonianlæg. Det har, saavidt jeg veed, været anvendt flere Gange af de Engelske,
og uagtet det ilike findes specielt udtryld i vor Memorandum
af 24de Febr., kan jeg dog forsildere, at det stedse har
været vor Mening, at hermed burde begyndes, ligesom det
jo alt nu tilderls er sat i Udforelse med Dampskibet Ganges.
Jeg skal derfor fremdeles andrage paa:
at der samtidig mod Fregatten udsendes et stort
Transportskib.
Jeg skulde foreslaac at det bliver en af de gamle 36Kanons-Fregalter, "Nymphen" eller "Fylla", nrmcrct en flute,
forende i Lasten blandt sin Ballast 20 Stkr. nf sil Batteriskyts, iovrigt ladet med alle de Fornodenhcder, man viltle
udsende, og tjenendc Lil Passage for Coloniens lilhorende
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Personale. Ankommen til Nicobarerne hor dens Batteri
monteres, Skibet fortoies paa en passende Plads i Havnen,
og saa_Iedes tjene til flydende Fæstning, saavelsom til Bolig,
Caserne, Hospital, Magasin. Naar Skibets Eqvipering og
Armering indrettes efter denne Plan, vil den blive meget
mindre kostbar.
Med Hensyn paa dens Besætning, da antager jeg, at
den maa kunne fores ud med 80 Mand prima plan, naar
det bemærkes, at den vil faae ombord circa 40 Mand Soldatesque, hvorom mere i det Folgende.
Antager jeg, at Fregatten gaaer ud med Fredsbemanding fra Kjobenhavn, vil den nu kunne completeres til
Krigsbemanding med Transportens , nu Blokskibets, overflodige Besætning. · Krigsbemanding antager jeg absolut
nodvendig paa saa lange Reiser, hvor Recrutering. er forbunden med san store Vanskeligheder.
En eller to at Fregattens Officerer med el Par dygtige
Styrmænd kunne seile Transporten ud. Som Blokskib bor den
commanderes af en Officeer, som Chefen dertil udnævner.
l\faaskee var det rigtigst, at denne Post kun var tempora ir
og aflostes hver anden, tredie Maaned. Om Anvendelse af
de nævnte Styrmænd, samt af de tiloversværende Folk, skal
jeg udtale mig i det Folgende. Jeg behover neppe at tilfoie, at jeg kun har nævnt Fregatterne "Nymphen" eller
"Fylla", forsaavidt som de maatte befindes sodygtige til at
foretage denne ene Reise i en meget god Aarstid , i hvilket Tilfælde de formeentlig nor gives Fortrinet som de
meest hensigtssvarende. Men skulde de dommes, ikke at
være forsvarlige, da kan et stort, rummeligt Kotrardiskib gjore
samme Tjeneste. Et l\Iellemdæk med aabne Porte anseer
jeg som en nodvendig Betingelse, om rnd Skibet.s Styrke
ikke tillod at montere Kanoner derpaa. Skyts paa Dækket
maa det i alle Tilfælde have.
Jeg antager den passende Tid for disse to Skibes Udreise vilde være, at de forlod Kjobenhavn sidst i August,
senest den iste Septbr. De vilde da ankomme t.il Nicobarerne ved Nytaarsticl og have 2 å 3 Maaneder af den
bedste Aarstid til at climatisere sig i. Som Forfrisknings-
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slecler pua Udrcisen vil jeg for Fregatten foresloae, foruden
Maclera eller Teneriffa, Cap, hvor det sikkert vil være Lil
Fordeel, at Flaget vistes, og for Transporten mulig 'frislau
d'Acunha.
Ved Stationen bor endvidere holdes en Tender, som kan
være et nok san lidet, men dog stedse et armeret Fartoi.
Et godt lille Dampskib vilde sikkert i flere Henseender være
det hensigtsmæssigste, ligesom dets Underhold med Brændsel, saalænge det ligger mellem Oerne, vil være for intet
at regne. Jeg slrnl imidlertid bemærke~ at dette Skill dog
maatte være istand til af og til at gjore Reiser til Moolmoin,
l\fergui, Penang og maaskee Punto de Gallo , deels for at
hente et og andet til Colonien norlvendigt, dcels for ut
bringe og afhente Depecher (over Penang vilde sanledes
en temmelig regelmæssig Postforbindelse kunne etableres).
Til saa lange Toure vil det lille Dampskib neppe kunne
tage Brænde, og Kulforsyning vil i Længden blive meget
kostbar, indtil mulig engang Oerne selv kunne levere dem.
Da jeg her forudseer den Bemærkning, at til denne
Tjeneste haves Dampskibet Ganges allerede paa Stationen,
skal jeg tillade mig strax at besvare den, saameget hellere,
som det giver mig Leilighed til at yttre mig ·om dette Skib,
som jeg nu ved Erfaring har lært at kjende. Jeg troer
det da Pligt at erklære, at jeg er bleven noget skuffet i
min Forventning om dette Skib. Jeg mener herved ingenlunde, at det ikke har opfyldt sin Bestemmelse at tjene som
Tender ved Expeditionen til Oernes Undersogelse og assistere ved Farvandets Opmaaling. Jeg mener heller ikke, at
det ikke skulde kunne opfylde sin nuhavende Bestemmelse,
at forblive paa Station ved Nicobarerne, indtil nærmere Ordre indlober, og imidlertid at fortsætte Undersogelserne.
Eiheller vil jeg dermed sige, at jeg er kommen til den
Overbeviisning, at vi have 1,jobt delte Skib for dyrt hverken relativt, eftersom vi intet Valg havde, eller absolut,
idet vi efter endt Brug altid vil finde en betydelig Værdi i
l\laskineri, Kobberkjedler, Forhudning, Metalforboltning,
Skyts, Rcisning, Ankere, Kjæder o. s. v. - Men jeg mener, at Sl,ibet ikke har den Kraft, som j~g havde ventet
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efter de Oplysninger, jeg ad den officielle Vei har erholdt,
idet dets Middelfart kun er 5 Miil i Vagten istedenfor 6 å 7
Miil, hvilket formeentlig maa tilskrives den ene Maskines
Mangel paa Stabilitet; - at dets Kul forbrug af circa 14
i 'fimen pr. Hestelffaft, og med Brænde i Forhold hertil,
formindsker Antallet af Dage, det kan tage Brændsel .for, og
gjor det derfor uskikket til længer e Togter; og endelig, at
dets Skrog, skjondt byggc>t af 'fcaktræ, dog ikke har viist
sig solid nok til, at det vilde være forsvarligt og nyttigt at
seile det hjem, saaledes som jeg i mit underdanige Memorandum af 7de November f. A har paapeget. Hertil kommer, at Capitainlieutnant Aschluncl hnr underrettet mig om,
at han har bemærJrnt hvide Myrer i Skibet, og skulde delte
Onde gribe om sig, da er ikke alene Skibet odelagt i faa
Aar, men de Skibe, som befinde sig i Nærheden af det, naar
disse Insekter sværme, skulle efte1· den almindelige Mening
herude være udsalte for at inficeres.
l\Ien selv om Ganges var i fuldkommen god Stand,
maatte jeg fraraade, at den blev paa Stationen som Tender,
da den vilde blive meget for kostbar for denne Tjeneste.
Selv om jeg antager, at Ganges, saalænge den er paa Stationen, aldeles ingen Kul bruger, saa seiler cien dog ikke
ringere end 2000 Rp. maanedlig.
Jeg skal derfor andrage paa, saafremt Hs. Majestæt
ikke maatte befale et ·godt, nyt, li li e Dampskib udsendt,
hvilket sikkert under de udhævede Betingelser vil kunne være
den eventuelle Ooloni til stor Nytte, da ai kjobe herude en af
de saakaldte Clippers, Skonnerter paa 100 å i30 Tons, armeret med Dampskibet Ganges's 4 Stkr. 1Pds. Metalkanoner,
bemandet med de to Styrmænd og 20 Mand af Transportskibets Besætning. Et saadant Fartoi vilde kunne skaffes
tilveie i meget god Stand for hvad Dampskibets Salg indbringer. Det bor kunne seile for 5 å 600 Rp. maanedlig,
under Betingelse, at denne Tender ikke er Orlogsmand, ikke
commanderes af Officerer og ikke forer Vimpel; thi derved
ville Omkostningerne stige, og Tjenesten vil lide. Den bor
betragtes som Paket- og Transportfartoi, armeret; fordi intet
Fartoi herude bor yære uarmeret, men iovrigt rede til at
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Inge en Ladning Cocusnodder ind fm en nf de andre Oer
ned t.il Colonien, om det gjores Behov, eller til at gjore
sig sin Reise betalt ved at tngc et eller andet af Oernes
lette Producler ombord med det samme den bringer og afhenter Depecher.

*

* gaae over til med fan Ord* at omtale ExJeg skal nu
pedilionens Personelle. Jeg er gaaet ud fra den Forudsætning, at Chefen for Fregatten og den hele maritime
Station tillige bliver Chef for det nye Colonianlæg. Sanlænge Colonien ikke kan bestaae uden at stolte sig til Soforsvaret, kan det neppe være anderledes; evindelige Conflicter vilde kun fremstaae, som vilde civæle Spiren i sin
Fremkomst. Senere engang, naar Coloniens Opblomslring
og Consolidntion gjore den til Hovedpunktet og Orlogsmandens Stilling underordnet, da er det Tid at nævne en speciel Gouverneur, hvem Stationen da bor underlægges, men
ikke for.
Heraf folger, at Dygtighed som Soofficeer og Skibschef
ikke kan være den eneste Betingelse for hans Valg. At
han ved sin Ankomst til Stationen bor hnve et klækkeligt
Extratillæg til sin Gage, troer jeg ikke videre at burde udtale mig over, men skal blot henholde mig Jil , hvad der i
underdanigst P. l\f. af 24de Febr. med vedfoiede Specielskrivelse derom er yltret af Etntsraad Hansen og mig.
Chefen bor forpligtes til at blive pna sin Post i det
mindste i 3 Aar, •da Colonien vilde lide formeget ved at
skifte Overhoved i sin Barndom, og derfor bor Fregatten,
hvis Hs. Majeslæt forinden befaler den hjemkaldt, seile
hjem und.er Næstcommnndercndes Commando, ligesom Chefen man være bemyndiget til at constiluere denne Officecr
til Interimschcf og sende Fregatten paa en eller anden Expedition, medens han selv forbliver ved Gerne.
Jeg har tid1igcre yttret, at Fregatten bor hnve Krigsbemanding, og at don kunde complellere sig dertil fra
Fredsbemanding, hvormed den uden Ulempe kan udgane fra
Kjobcnhavn, ved at overtage Trensportskibets Besætning.
Jeg troer imidlertid, at der med Hensyn til Soldatesquen
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heri bi:ir skec nogle Modificationer. Fredsbemanding af Soldater (24 Mand) mener jeg tilstrækkelig.
Imellem Fregatten og Transportskibet bi:ir paa Udreiscn fordeles den til Colonien bestemte Soldatesque, som jeg
skal foreslaae at være: 1 Officeer, 20 Mand lngenieur- og
Artilleritropper, 20 Mand Infanteri; disse sidste til jevnlig
Aflusning med Soldalesquen ombord i Fregatten, for at
vedligeholde Sundheden iblandt dem. Det fornodne Antal
Tambourer eller Hornblæsere iberegnet i ovennævnte Antal.
Jeg skal foreslaae, at den commanrlerende Landofficeer
bliver en Ingenieur-Officeer, for hvis Kundskaber og
Tjeneste der vil blive saa betydelig Anvendelse ved Bygninger, Veianlæg, Landmaaling, Broanlæg lte. Da jeg anlager, at der blandt Underofficererne vil findes el Par duelige Commandeer-Sergeanter, kan, saavidt jeg formaner at
bedomme Tingen, samme Ingenieur-Officeer uden Vanskelighed være Chef af den hele Soldatcsque.
Disse Militaire bor bestaae af frivilligt paa et vist Antal Aar hvervet Mandskab. Man være blot meget forsigtig
i Antagelsen af Subjecter, og betale dem saa godt, at dygtige Folk kunne haves. Forfaldne Mennesker med ruineret
Helbred ere visse Candidater til Doden i disse J{limater og
koste altsaa Regjcringen mange Penge til ingen Nytte. De
Engelske have i den Henseende gjort dyrtkjobte Erfaringer.
Man belæmre dem ikke med altfor svære uldne Munderingssorter. Her er ·hele Aaret rundt 20 å 25° Varme. Af Parade vil der i de forste Aar blive lidet, af Arbeide meget.
Lette uldne Skjorter erc ypperlige, men uldne Beenklæder
og Lærredskitler aldeles overflodigc. I det Hele anbefales
Bomuldsstout istedenfor Lærred, let Tai og meget at skifte
paa, ingen Chakots men Huer med hvide Overtræk (flere
til at skifte paa), tyksaalede Sko, ingen Stromper, og StovIetter kun til Parade. I Armatur vil en god Fascinkniv
istedenfor en Sabel være hensigtssvarende.
Dersom del kunde forenes, at der mellem Soldaterne
fandtes dygtige Haundværkere, saasom Snedkere, Tommermænd, Smede, Murere, Bodkere, Glarmestere, var herved
meget vundet; thi, som alt ovenfor er sagt, selve Garni-
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sonstjeneslen vil i Begyndelsen kun blive liden. Skræddere
og Skomagere bor i ethvert Tilfælde haves iblandt dem.
l\len hvad enten Haandværlrnrne findes blandt Soldaterne,
eller man maatte bestemme sig til at udsende dem specielt
under visse Vilkaar, da maa det vel bemærkes, at Haandværlrnre kun bor sendes ud fra Hjemmet, forsaavidt de ere
capable til at fores t a ae Arbeidet og vcilede de lndfodle.
De almindelige Haandværksfolk kunne haves langt billigere
fra Kysterne og ofte meget duelige blandt Chineserne.
Med Expeditionen bor endvidere udsendes:
En Botaniker, som tillige forstaaer practisk Gartneri
og Forstvæsen, eller muligt 2 i disse Fag;
et Par unge dygtige Archilecler, og
et Par unge duelige Polytechnikere, som maac forstaae
sig paa Maskinbygning, Fabrikvæsen &:c.
Men DHrr. bor være vel overtydede om Nodvendigheden at, at
de gjore sig bekjendte med deres Fag, anvendt paa Forhold og Klimat herude, forinden de lrnnne vente med Held
at bringe deres Kundskaber til Nytte ved Colonien.
En duelig Skibs- eller Baadebygger vilde kunne finde
god Anvendelse. Han maalle bringe med sig gode Tegninger til lette Farti:iier og Baade.
Forinden jeg slutter dette Afsnit af min Betænkning,
være det mig tilladt at bemærlrn, at det ikke er Coloniens
materielle Fordeel, jeg har havt for Oie ved at tilraade Udsendelsen af disse unge prnclislrn Vidensknbsinænd, da denne
snndsynligviis, Alt vel beregnet, i saa Henseende kan blive
temmelig problematisk, og da jeg er af den Mening, at Nicobarerne ikke ligge længere bortfjernet fra Fastlandet,
end at den nodvendige Intelligens nok vil indfinde sig, naar
Trangen til den gjor sig gjældende; - men det er fordi
jeg troer, at det vil foroge Crediten for og de gode Tanker om den begyndende Coloni, naar det spores, at ikke
alene de physiske, men ogsaa de aandelige IfræJter, som
haves behov, leveres fra l\loderlandet, og fordi jeg onsker, at dette Foretagende maa være Danmark og dels Sonnor til Gavn fremfor alle Andre.

*

*

*
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Med Hensyn til Transportskibets Eqvipering skal jeg
tillade mig at indstille Folgende til vedkommende Autoriteters hoiere Bedommelse:
i. Da dette Skib er bestemt til, efter sin Ankomst til Nicobarerne at tjene som Blokskib, behover det meget
faa Vare-Seil og meget faa Vare-Rundholdter. Træ
til Rundholdter findes desuden paa Oerne i Overflodighed.
2. Skibet bor kobbres heelt op.
3. Kulen bor lukkes med fast Dæk paa Siderne. Men midt
imellem Stor- og Foringen midtskibs bor gjorcs et stort
Skylight. Paa hver Side fore -det da et stort Fartoi,
inden i hvilket et mindre, og tre agter, ialt syv, hvilket
vel er for meget for dette Skib alene, men med Hensyn paa hvad. Fartoicrna lide paa Stationen ved den
idelige Landsætning i Brænding og paa Koraller, ikke
for meget for Skibet at have i Vare. De store Farloier
bor kobbres.
4. Et Ruf bor bygges agter paa Dækket omtrent som GaIathea's.
5. Det bor forsynes med Soltelte over hele Sl<ibet af tyk
Dug. Det er en Feil, idetmindste i disse Farvande, at
have Sollelte af tynd Dug, som slides meget hurtigt
og hytte mindre for Solstraalerne. Disse Soltelte maae
have Kouse i Ligene istedenfor Huller og Loierter, som
altid gaae istykker.
6. Desuden maa medgives et Regntelt af grov Dug, som
er indrettet til at gaae skjons ned og ud over Helingen.
7. Dersom ikke Iocale Vanskeligheder forhindre det, bor
det medgives de i Flaadens Leie brugelige Kulseil.
8. Det bor have Kabys med den nye Kogeindretning.

*

*
* at baabe, med
Mine hoie Foresatte
ville, saa vover jeg
Overbærenhed ·betragte denne min underdanigste P. 1\1.'s
Mangler saavel i Materie, som i Form. Der er meget indblandet, som burde være Gjenstand for særskilte Forestillinger, men deels er min Tid meget knap, da Alt maa være
,-
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klart til et afgaae fra Penang, deels er det en Selvfolge,
at det. ene fremkaldes af del andet. Bliver Planen om
Transportskibet antaget, saa maa dels Eqvipering strax paatænkes; skol Expeditionen afgoae iste Septbr. , maa vedkommende Personale, Soldatesque dec. skaffes tilveie, opklædes og forberedes.
Alt maa allsaa haves paa engang.
Har jeg udtalt mig mere end jeg burde, indladt mig paa
Ting, som ikke vedkom mig - da bære jeg Conseqvenscn af mine vrange Anskuelser, men paa den Post, som er
mig betroet, og paa den Afstand jeg er, troer jeg mit Ansvar storre, om jeg taler for lidt, end om jeg siger formeget: i det forstc 'fil fælde kan Kongens Tjeneste lide, i det
sidste kun jeg alene.
Corvetten Gnlnlhea under Scil i den bengalske Bugt,
d. 2den l\farls 1846.
Underdanigst
Steen Bille.

De Herrer Videnskabsmænds Rapporter, som ligeledes
fikst bleve indsendte fra Penang og Sin ca pore, ere meget
for vidtloftige til her at anfores in extenso. Navnlig vare
Dllrr. Behn's og Philippi's Indberetninger i hiii Grad omfattende og indeholdt mange hoist interessante Oplysninger. De folgende geographiske, geognostiske, botaniske,
zoologiske og ethnographiske Beretninger erc dcels uddragne
uf disse forskjelligc Rapporter, dcels senere omarbeidedc
af Dllrr. Naturforskere. Botanikeren Ilr. l{amphovener's
Indberetning kjendte jeg kun tildecls og i made; hans Helbredstilstand tillod ham ikke al udarbeide den, men han
lovede mig at hjembringe den selv og da at indgive den
færdig. Hans altfor tidlige Diid lorhindrede ham i at udfore dette. Kun endeel deraf blev indleveret.

Nicobaroerne bcstaae ar 8 storr9 og 12 mindre Ocr;
de ligge i den sydostlige Dee! nf den bengalske Bugt og
strække sig i NNV. og SSO. 157 Qvarlmiil, imellem H0 46'
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og 9° 15' nordlig Brede, 92° 35' og 93° 38' Længde Ost
for Greenwich.
De bestaae egentlig 11t tvende Ogrupper, en nordlig
og en sydlig, ·adskilte ved en Cana!, Sombrero-Cana len
kaldet; den nordlige Gruppe deler sig igjen i 2 Arme, der
sydfra sprede sig imod NNV. og N., og danne ved den
vestlige Arm, i Forbindelse med AndRman-Oerne, en 1mod
Vest svagt boiet afbrudt Forbindelse mellem Nordenden af
Sumatra, hvorfra Oerne ere adskilte med en 20 Mile bred
Canal, og den fremspringende Sydvestpynt af Kysten af
Pegu, Cap Negrais; ligesom den ostlige Arm i en ret nordlig og mere aaben Linie synes i Forbindelse med InvisibleBank, Barren-Island og Narcond11m at forenes med den
forste Arm i samme Fasllandspunkl. Oernes storste Hoider
findes ved Nicobarernes Sydende og Andamanernes Nordende
og begge Ogrupper ligesom synke imod de modsatte sammenstodende Ender, hvor Car-Nicobar og Lille Andaman
ere de laveste.
Seiladsen imellem Oerne er, da der, paa et Par smaa
Koralgrunde nær i St. Georgs Canalen under Store Nicobar,
saavidt vides ingen skjulte Farer findes, ualmindelig sikker;
dog udskyder der der fra saa godt som enhver Pynt et
Koralrev, sjelden1 over 4 å 6 Kabellængder og i Almindelighed kun et Par Kabellængder, ligesom ogsaa de mere
indesluttede Bugter, som paa Camorta's og Catchall's Ostsider, ere opfyldte med Koralrev. I det Hele kan man antage, at det dybnei;. hurtigere fra Oslsiden af Oerne end fra
Vestsiden. Naar .Monsonerne have sat ind, vil man altid,
ifolge Oernes Retning, paa en af Siderne finde en for Vind
og So beskyttet Ankerplads, men man er undertiden nodt
til at soge tæt ind under Kysten til i Qvmiil, for at finde
en Dybde af fra 10 til 20 Favne. Man ligger imidlertid
meget bedre til Ankers under den Luv Strandbred, med
Vinden ret paa Land, end man skulde troe, da Strommen,
der altid sætter langs med Landet, bryder Soen, og' gjor,
at man i Almindelighed ligger opsvaiet imellem So og Strom.
Dog vil dette være mindre tilraadeligt i den urolige Aarstid
under Sydvestmonsonen. Ved Oerne findes temmelig regelørnes Jordomseiling. I,
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mæssig Ebbe og Flod. Floden, der sædvanlig lober stærkest,
sætter Ost hen eller Nordost og Nord hen efter Oernes og
Canalernes Retning, og Ebben den modsatte Vei, Vest, Sydvest og Syd hen. Omkring Pynterne lober den meget haard
og frembringer en Mængde Ifoblinger og Stromraser. Havnetiden fandtes for Nancovry-Havn at være 9 T., hvilket ogsaa til almindeligt Brug kan ansees rigtigt for hele ()gruppen. Vandets Stigen og Falden var i den nævnte Havn 4
å 5 Fod, i Lille Nicobar's Havn kun 2l Fod; dog viste
Oerne paa de mere fritliggende Steder tydelig Spor til en betydelige~e Forskjel imellem Hoi- og Lavvande, og Horsburgb
angiver den ogsaa til 8 å 9 Fod. Misviisningen er, ifolge
Medium af flere Observationer, anstillede paa forskjellige
Steder, 2° NOstrings.
Den nordlige Ogruppe hestaner af de slorre Ocr CarNicobar, Terressa, Catehall, Tiilangschong, Camorta og Nancovry, og de mindre Batly Malve, Chovry, Bompolrn, Trinculli og Laouk ; til den sydlige Gruppe hore de storre Oer
Lille og Store Nicobar (Sambelong), og de mindre Trice,
Track, Meroe, Pulo Milq, Montchal, Condul og Cabra. Alle
d sse, paa Balty l\falve, Laouk, Trice, Track og Cabra nær,
ere beboede; dog slrnl Trincutli kun være det af og til for
Coeusplantningernes Skyld. Hivrigt vise der sig ikke faa
Forskjelligheder imellem den nordlige og den sydlige Ogruppe
i Almindelighed; det er allerede anlydt't, at de nordlige
Oer ere fladere end de sydlige, og at disse i det Hele have
en frugtbarere Jordbund og en rigere o.g kraftigere Vegetation end hine; paa de sydlige Ocr er fundet Spor til
Steenkul, hvad derimod mangler paa de nordlige, lig·esom
ogsaa andre Producter, saasom Salanganer, Holothurier,
Ambra m. fl., enten udelukkende eller i overveiende Mængde
forefindes paa den sydlige Gruppe. Derimod findes her langt
mindre til Cocusdyrkning passende Land, og i det Hele meget mindre betydelige Cocusplantninger, og disse Oer ere
derhos, deels paa Grund heraf, deels ogsaa muligviis paa
Grund af en storre Usundhed, meget slettere befolkede end
den nordlige Gruppe, ligesom ogsaa de adspredte Indbyggere i det Hele staae ikke lidet tilbage for de nordlige
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Oers Beboere i Udvikling·, Livlighed og Selvstændighedsfolelse. De have ogsaa færre Sviin og Hons og leve mere
udelukkende af Fisk, ere ogsaa tildeels ivrigere Fiskere;
deres Boliger, Redskaber og Levemaade ere overhovedet
slettere, end paa de nordlige Oer. At der endelig i det
Indre af Store Nicober lever en i flere Henseender særegen
Stamme, vil nedenfor nærmere blive omtalt.

Car-Nicohaa·
er den nordligste at åerne og har i lang Tid været bekjendt som den, der har været meest besogt af Fremmede.
Deq er 6 Qymiil lang og 5k Qvmiil bred og er i det Hele
flad; i den nordlige og vestlige Dee! finrles flere anbne
Sletter, hvorimod den sydlige Side frembyder et næsten
uigjennemtrængeligt Mangrove og Jungle. Farvandet omkring Oen er reent, sanledes at man overalt kan nærme sig
og efier Omstændighederne finde god Ankerplads temmelig
11ær Landet paa 8 til 14 Favne; Landingen er allevegne
besværlig paa Grund af Brændingen, navnlig paa Ostsiden,
der er den stærkest beboede, og kun hvor de fra alle Pynter 600 til 1000 Alen udskydende Koralrev afbrydes, er det
muligt at lande med andre Fartoier end de Indfodtes Canoer. Med Nordost-Monsonen haves e·n god Ankerplads i
Bugten paa Nordvestsiden af Oen, navnlig i dennes nordligste Deel, hvor en Aabning i en smal Kalksteensklint danner en god Landingsplads. Paa den sydlige Side af denne
Bugt ligger Landsbyen Soui ; foruden denne ligger paa Oens
Nordside Byen Arrow, paa Oslsiden Moose, Lapata og Malacca
og paa Sydvestspidsen Kummios. Ogsaa paa den sydlige Side af
Oen henimod den sydvestlige Pynt findes en god Ankerplads i Nordost-Monsonen, da Landingon her er temmelig
let. Paa dette Sted strækker en meget betydelig Arm af
Havet sig langt ind i Landet, som er tæt bevoxet med Mangrove og hvori gaaer svær Slrom; paa Barren var stærk
Brænding.

Batty ltlalve
ligger i SSO., 19 Qvmiil fra Car-Nicobars Sydvesende, og
25it
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er henved 1¾ Qvml. i Nord og Syd, og il Qvml. i Ost
og Vest. Det er en steil, ubeboet og tilsyneladende utilgjængelig, men ikke hoi Klippe, og i Sammenligning med
de andre Oer kun sparsomt bevoxet; dog stod der paa
den sydvestlige .Side en Række unge Cocustræer. Oen synes, med Undtagelse af Vestsiden, at være omgiven af et
Koralflak.

Chovry eller Schowra
ligger i SSO., 24 Qvml. fra Batty Malve, og er 1 Qvml. i
Nord og Syd, og 1~ Qvmiil i Ost og Vest. Oen er flad og
af ringe Hoide; kun paa Sydoslspidsen hæver sig lodret op
fra Soen en 3-400 hoi Kalkklippe, kaldet Hatrock, der er
sammenhængende med og tilgjængelig fra Oen, og hvis omtrent 1000 o Alen store Plateau er rigeligt bevoxet. Oen
har i Midten en stor Græsplaine, men er langs Strandbredden stærkt bevoxet; Cocus findes i Mængde. Paa godt Vand
synes at være Mangel; nogle af de Indfodte gravede Brande
indeholdt ikkun lidet Vand, og delte var ikke klart. Paa
Nordostkanten ligger en betydelig Landsby, og paa Ostsiden, henimod Klippen, en mindre Ily samt et Par enkelte
Hytter paa Sydsiden. Farvandet omkring Oen er temmelig
dybt; fra Sydvestpynten udskyder et Rev med stærk Brænding; ogsaa fra Nordvestpynten strækker Landgrunden sig
langt ud. Paa Nordsiden, ud for Landsbyen, og lidt nordlig
for denne, findes ret god Ankerplads. Brændingen er overalt svær og i:,andgangen hoist besværlig. Oen synes forholdsviis at være den tættest befolkede, Indbyggernes Antal
anslaaes til 500, og de skulle endog undertiden lide Hungersnod; de synes kraftigere end Car-Nicobarerne, og lægge
mere Vind paa Jordens Dyrkning og Veianlæg; de have
mindre Trafik med Fremmede, og viste sig i det Hele meget mistænksomme. De drive en særegen Industri, idet de
nemlig forfærdige Leerkar, hvormed de forsyne alle de
ovrige Oer. Fruentimmerne bære her undertiden en særegen Dragt, et af Bastkvaster flettet Skjort.

•
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Terressa

.

er en smuk O ·og horer til de storre. Den strækker sig
NV. t. N. og SO. til S. 10 Qvml., er 3 Qvml. bred over
Nordenden og 2 Qvml. sydligere. Den danner en Halvmaane med Bugten paa Ostsiden, som nordlig strækker sig
l Miil ind og har betydelig Dybde nær ved Land. Oen har
betydelige Hoider paa Nordenden, be.voxede med Græs paa
Toppen, og Landet falder her brat af imod Soen ; sydligere
tindes kun lavere græsgroede Bakker. Landingen er overalt, navnlig paa Ostsiden, meget besværlig. Paa Vestsiden,
udfor Byen Henam, findes i Nordost-Monsonen ret god Ankerplads. Ved Sydostenden af Oen, 2000 Alen fra Pynten,
ligger en stor Steen 4 Fod tor ved Lavvande, og et Rev
gaaer fra denne ind til Oen fuldt af Steen. I det dybeste
af Bugten ved Nordenden ligger Byen Bengala, og midt i
Bugten paa Ostsiden tæt ved hverandre Byerne Eoie, l\Ieniaine (ogsaa kaldet Lalohm eller Terressa) og Bahiale, og
sydlig i Bugten Maniong. Paa Sydvestsiden af Oen ligger
Byen Laksee, nordligere . paa Vestsiden Henam og Tamika,
og paa Nordvestsiden Jalumle. Af disse Byer er Laksee
den betydeligste; de andre bestaae kun af nogle enkelte Huso
hver, som dog ere af solidere Udseende og bedre byggede,
end Husene paa de andre Oer.

Bompoka
er en smuk lille O; den ligger NO. for Terressa's Sydostende, og er adskilt derfra ved en reen, dyb, ! Miil bred
Canal. Oen er 2 Qvml. lang og 1 Qvml. bred paa det bredeste. Den er meget hoi, egentlig kun en Hoideryg uden
fladt Land, overalt bevoxet, deels med Skov, deels med Græs.
Paa Sydvestkanten ligge et Par Huse.

Catehall,
den sydligste af den nordlige Gruppes vestlige Arm, ligger
i SO. l S., 16 Qvml. fra Terressa, og er 7 Qvml. i Nord
og Syd, og 10 Qvml. i Ost og Vest. Oen er den hoieste
af de nordlige Oer; langs Sydostsiden af Oen og fra Sydostpynten i en vestlig Retning gjennem Midten af Oen lober
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en Række hoie skov begroede Bakker. Sydvestkanten af Oen
er lav, og paa Vest- og Nordsiden findes hist og her Klipper.
Oens særegne geognostiske Beskaffenhed vil blive nærmere
omtalt. Midt paa Ostsiden er en dyb Bugt, der erter Nicobarernes Sigende skal være opfyldt med Koraller og farlig
at anlobe.
Sydostsidsen er brat og reen, men Sydsiden
danner paa hele Strækningen en i Qvml. dyb Bugt, fuld af
Koralrev og uden en eneste Hytte. Paa Sydvestsiden er en
Bugt, udfor hvilken findes Ankerplads; den sydlige Dee! af
Bugten er opfyldt med Koralrev, den nordlige Deel derimod
reen; her ligge 3 Smaabyer. Fra det dybeste af Bugten
gaaer et snevert Indlob til et stort Bassin, men paa Barren
i Indlobet var Vandstanden saa ringe, at kun en Cano kunde
flyde over.

Tilla11gchong,
den nordligste af den nordlige Ogruppes ostlige Arm, har
ikke noiere kunnet undersoges. Dens :Midte ligger i SO. t.
0. 62 Qvml. fra Car-Nicohar's Sydvestpynt, og NO. t. 0. 32
Qvml. fra Terressa's Nordende; den strækker sig i NNV. og
SSO. 7 Qvml. Paa Afstand seer den bakket, mork og nogen ud og er omgiven af isolerede Klipper, cen nordenfor
Oen i Qvml. fra den, og endeel sondenfor, hvoraf den sydligste og storsle, 3 Qvml. fra Oen, kaldes Laouk.
Camor·ta

ligger i S. t. 0. k 0. i 7 Qvml. fra Tillangchong; den er
i4k Qvml. lang og godt 7 Qvml. bred paa det Bredeste ved
Nordenden, men kun 3~ .Qvml. bred ved Sydenden. Norden1len ligger paa 8° i4' N. Br. og 93° 18' 0. L. og "Stakadehtiien" i Nancovryhavn paa 8° 2' 25" N. Br. og 93°
20' 24" 0. L. Denne O kaldes ar Nicobarerne Nancovry,
hvorimod den sydlig for Havnen liggende 0, som Europæerne tillægge hiin Benævnelse, af de Indfodte kaldes ,
Laoi. Nordenden af Camorta, •Kakena, er ikke synderlig
hoi; den seer ode og bar ud, og er kun tildeels bevoxet
med Græs paa Bakkerne og hist og her med enkelte Træer.
Den er omgiven af et Flak. l\lidt paa Ostsiden er en stor
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Bugt, i Miil bred og næsten ½ Miil dyb, med en mindre
Bugt paa Midten; den er heelt igjennem opfyldt med Koralrev og bevoxet med Mangrove, hvilket ogsaa er Tilfældet med ffysten sondenfor Bugten. Paa . denne l{yst ligge
Byerne • Takaroit og Taka norden for Bugten, La og Lanunge
paa Sydsiden af den lille Bugt, samt lnaka og Hentoin sondenfor Bugten.
Sydenden af Oen er hoiere og bevoxct
med Skov og Krat lige til Kysten, men bar paa Toppen af
Bakkerne, ogsaa er Kysten bevoxet med en Mængde Mangrove. Paa Vestsiden, 2½ Qvml. nord for Sydvestpynten,
er lndlobet til den dybe Ulalabugt ( ogsaa kaldet canalo
falso), der strækker sig langt ind i Landet, og kun er adskilt fra Nancovry-Havn ved en smal Landstrimmel. Indlobet er snevert og Bugten meget ureen med Koralrev, men
har i sin sydligste Dee! Plads og Dybde for Linieskibe.

•rrincutti
ligger ostenfor Camorta's sydlige Deel. Det er en lang· agtig O, 5 Qvml. lang og 1½ Qvml. bred paa det Bredeste,
men kun å Qvml. paa Midten.
Den er flad og næsten
overalt bevoxet med Krat lige til Stranden, og paa næsten
alle Sider omgiven af betydelige ~oralrev, der skulle være
rige paa Holothurier; i Særdeleshed skyder et langt Rev
ud fra Nordost- og Nordpynten. Paa Oens nordvestlige
Side er et Par Hytter, hvor der findes en god Landingsplads, fri for Koraller og saa brat afgaaende, at der 25 Alen
fra det torre Sand er 7 Fv. Vand. Paa Trincutti have
mange af de paa Camorta og Nancovry liggende Landsbyer deres Plantninger. Lobet imellem Trincutti og Camorta er i den nordlige, snevreste Deel kun i Qvml. bredt
og saa opfyldt af Koralrev, der deels strække sig ud fra
begge Oer, deels lobe i Revler i Farvandet, at det er
meget vanskeligt at passere; den sydlige Deel af Lobet er
noget bredere og afgiver en , ypperlig Stoppeplads med 7
til iO Favne Vand, der dog er aaben mod SO.

Nancovry eller Laoi
ligger tæt sondenfor Camorta, kun adskilt fra denne ved
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Nancovry-Havn.

Den er 5 Qvml. lang i Nord og Syd og

4 Qvml. bred ved Nordenden, jevnt aftagende i Brede imod

Sydenden. Den er temmelig hoi og skovbevoxet henimod
Nordenden, med endeel græsgroede Sletter imod Syd. Den
er adskilt fra Catehall ved et 3A Qvml. bredt, dybt og reent
Lob.
Indbyggernes Antal paa de 3 Oer, Camorta, Nancovry
og Trincutti anslaaes til omtrent 800.
Imellem Camorta og Nancovry ligger den rummelige,
sikkre og let tilgjængelige bekjendte Naneovry-Havn; den
er mod Vest lukket af den 4 Qvml. fjernede O Catehall og
imod Ost tildeels af Trincutti, har en moderat Dybde og
god Boldebund. Det af Capitain Alexander Kyd i 1790
optagne Kort over Havnen viste sig i det Hele fuldkommen
paalideligt; kun synes l{oralrevene paa de fleste Steder at
være i Tilvæxt. Midt i Havnen springe tvende Pynter frem
mod hinanden og dele Havnen i to Dele, hvoraf den vestligste er den rummeligste; den ostlige Deel kaldes Korshavnen. Det ostlige Indlob er det bredeste og har 20 til
22 Favne·s Dybde i Midten; i Havnen findes fra 12 til 28
Fv. Vand, og i det vestlige Indlob, der il' smallere, indtil
30 til 36 Fv. Strommen sætter stærkt igjennem disse Indlob, i Særdeleshed det vestre, og frembringer her en Mængde
Koblinger og forskjellige Stromninger, der gjore Krydsning
derig:jennem utilraadelig. I selve Havnen mærkes Strommen
kun lidt, og man kan her vælge sin Ankerplads eller Kortet; midt i Bugten haves imidlertid friskere Lull:

Meroe,
den nordvestligste af den sydlige Ogruppe, ligger i S. t. V.
26 Qvml. fra Nancovry's Sydspids og i YNV. 9! Qvml.
fra Lille Nicobar's Nordostpynt. Den er kun en ubetydelig
lille flad O, men er dog beboet og kan sees pna en Afstand
af 3& til 4 Mile.

1 V.

Track og Trice.
Track ligger i OSO. 5 Qvml. fra Meroc, og Trice i
samme Retning 6 Kabellængder fra den anden, i VNV. 3&

r
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Qvml. fra Lille Nicobar's Nordostpynt og i NV. t. N. 4 Qvml.
fra Pulo Milu. De ere tvende smaa, temmelig hiiie, ubeboede Oer; dog have Beboerne paa Lille Nicobar her nogle
ubetydelige Cocusplantninger med et Par Hytter.

Montchal,
i NO. for Lille Nicobar's Sydostende og adskilt fra denne
ved et fuldkomment reent Lob, k Miil bredt; paa Sydostsiden ligge et Par Smaahytter; - og
Cabra,
i N. t. 0. ~ Miil fra Store Nicobar's Nordostende; den er
temmelig hoi, ubeboet og tilsyneladende uden synderlige Rev
fra Pynterne. Lobet imellem disse Oer er fuldkommen
reent og meget dybt.
Midt i Canalen ligger som nævnt Oen

Condul,
der er 1j Qvml. lang, men knap k Qvml. bred. Oen er
hiii og klippet 'paa Nordenden, paa Vestsiden findes nogle
Hytter med del eneste gode Landingssted, og hvor tillige i
NO-Monsonen haves en ypperlig Ankerplads paa i i til i4
Fv. Vand.
De to store Oer i den sydlige Ogruppe, Sambelong og
Lille Nicobar ere i det Foregaaende saa vidtloftig omhandlede, at de ikke her omtales.

I geognostisk Henseende fr~p1træae Nicobaroerne i to,
skarpt fra hinanden adskilte Grupper, den sydlige, med
lndbefattelse af' Oen Catschall, og den nordlige, idet nemlig
hiin er sammensat af schichtede Bjergarter, Sandsteen og
Leerskifer, hvorimod denne i det Væsentlige bestaaer af
plutoniske Masser, som ere trængte frem fra Havets Bund
i en smeltet Tilstand. Dog maa endnu forst og fremmest
erindres, at der er eet Forhold i den geognostiske Beskaffenhed,
som alle Oerne, de være af den forste eller den anden
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Clnsse, have tilfælles, nemlig det yngste Alluvialland, som
ringformigen omgiver hver af Oerne og hidrorer. fra de
de.m omgivende Koralrev, der deels have leveret Materialet,
saagodtsom udelukkende kulsuur Kalk, til dets Dannelse,
deels ved deres eiendommelige Struktur have befordret
Opdyngningen af delte Materiale. Dette Land er endnu i
en stadig. sl<jondt langsom 'l'ilvæxt, idet det egentlige Koralrev, som skyder ud fra Kysten og endnu betegner dens
Dannelseslilstand, da det deelviis er tort, deelviis bedækket
af Havet ved Hoivande, ved Koraldyrenes Bygninger tiltager ud imod Havet, medens det paa den anden Side forvandles til lort Land, idet Brændingen opdynger en Havstok
af Koralbrudstykker, og det Hele tillige hæves ved underjordiske Kræfter, hvorpaa der ved åernes Undersogelser er
fundet de meest umisl,jendelige Beviser. - Nicobaroernes
l{oraldannelse har en almindelig geologisk Interesse paa
Grund af den Betydenhed, som 'l'heorien om Koralrevene
har erholdt ved den beromte Darwins Undersogelser over
denne Gjenstand, og paa Grund af den hoist characteristiske
Form, hvorunder den af ham under Navn af "fringing reefs"
beskrevne Classe af Rev fremtræder ved Nicobaroerncs Kyster; men den har desuden en speciel Betydning med Hensyn til åernes nærværende Bef~lkning og Culturtilsland, da
det alene er denne Strimmel Fladland, som for åieblikket
er beboet, og af hvis Producter deri nærværende Befolkning lever, skjondt den ikke udgjor mere end ,}0 til ~'u af
6ernes Areal. Derimod var det ved Expeditionens Underdersogelser vigtigst at fane Oplysning om Beskaffenheden
af åernes æld1·e Dannelser, som udgjore deres Bjerge
og den langt storre Dee! af deres Areal, og paa hvis mulige Producter en tilkommende Opdyrkning og Cultivering
af Oerne i det Væsentlige maatte begrundes.
Da det med Hensyn til Oernes fremtidige Colonisation
var et væsentligt Sporgsmaal, hvorvidt Stecnkul kunde antages at forekomme, blev Opmærksomheden forlrinligen
henvendt pan hine sydlige, af Sandsteen og Skifer dannede
Oer. Det var desuden fra den af Hr. Busch og Capitain Lewis
i Foranret 1845 foretagne Expedition til Oerne bekjendt, at de
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lndfodte allerede længe havde fundet afrundede Brudstykker af Steenkul omkring Kysterne af de sydlige Oer blandt
Rullestenene af Koralkalk og Saridsleen, som tumledes af
Brændingen; men uagtet omhyggelig Sogen og Eftersporgsel, var det ikke lykkedes Capitain Lewis at finde faststaaende Lag af hiint Mineral. Nogle Prover af disse Kul
vare bragte til Calcutta og der undersogte i Forbindelse
med en Række af Steenkularter fra Forindien af Dr. Mc.
Clelland, som afgav en fordeelagtig Betænkning om deres
Værdi og yttrede en grundet Formodning om, at betydelige Lag deraf maalte strække sig gjennem Oerne. Om
man nu heller ikke, formedelst de mange locale Vanskeligheder og navnlig Overfladens Bedækning med Muldjord og
uigjennemlrængelig Skov, kunde vente at faae nogen directe Oplysning herom, saa var det dog af Vigtighed at
beslemme, om hine Kul-Rullesteen virkeligen hidrorle fra
Oernes Bjerge og allsaa tydede paa, at Sandstenen i det
Hele taget var kulforende, eller om de ved en eller anden
tilfældig Omstændighed vare hidforte. Man sogte derfor
forst at indhente saa mange Oplysninger som muligt hos de
lndfodte om Findestederne for hine Kul, om de nemlig
forekom i fortrinlig Mængde paa visse Localiteter; men de
vidste herom saa godt som Intet, de bragte dem paa de
forskjelligste Steder af Store og Lille Nicobar og de omliggende Smaaoer. Omsider lykkedes det dog ved en omhyggelig Undersogelse af de steile Skrænter ud imod Havet at
opdage hist og her smaa Kulpartier, indleirede i Sandstenen,
og da disse I{ul viiste en stor Overeensstemmelse med dem,
der vare fundne som Rullestene, saa var der neppe nogen
Tvivl om, at ogsaa disse hidrorte fra Oerne og havde været indleirede i saadanne Partier af Bjergene, som vare forvittrede og bortskyllede ved Brændingen eller Aalobene.
Ogsaa tydede Rullestenenes Mængde og Storrelse paa, at
Kullenes Forekomst ikke indskrænkede sig til de smaa adspredte Partier, som bleve fundne omkring ved Kysterne af
Oerne Lille Nicobar, Trice og Condul, men at ogsaa storre
Lag maatte ligge skjulte. Imidlertid tydede hele denne
Sandsteendannelses Natur og Beskaffenheden af Kullene ved
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en nærmere Undersogelse paa , at der neppe kunde være
nogen Formodning om, at man her havde at gjore med
den egentlige ældre Steenkulsdannelse eller med de dertil
nærmest svarende Formationer, som hidtil ere opdagede i
det sydlige Asien. Som bekjendt kan det ansees som en
afgjort Sag, at de egentlige Steenkulsdannelser hidrore fra
Bassiner eller Sumpe, i hvilke de Planter, som have leveret
Materiale til Steenkullene, virkelig have groet, og i hvilke
Levningerne af mange successive Generationer have opdynget sig over hinanden. Derfra hihrore de Aftryk af
Planter, som findes i Skiferne, der ledsage Kullagcne. Men
til saadanne Skifer med Planteaftryk, der altid cre de bedste
Indicier paa Tilstedeværelsen af Kul, fandtes paa Nicobaroerne intet Spor, uagtet Slorstedelen af Kyststrækningen af
Oerne Lille Nicobar, 'frice, Conrlul og en stor Deel af
Store Nicobar undersogtes i denne Henseende. Sandstenen
og Skiferne viiste heelt igjennem noiagtigen den samme
Beskaffenhed, uden ringeste Variation i Henseende til Kornets Storrelse, og uden Spor til fremmede Bestanddele,
med Undtagelse af hine Kul partier, der forekom hist og her
indleirede uden nogensomhelst Orden. Den rimelig•te Antagelse bliver derfor, at disse l{ul hidrore fra Drivtommer,
som har svommet omkring i det samme Vand, der har afsat Leeret og Sandet, hvilke senere ved et Bindemiddel ere
forvandlede til Leerskifer og Sandstecn, til de omsider ere
sunkne eller dreyne op paa de af hine Masser dannede
Banker. Men hvis dette er Tilfældet, da kan det heller neppe
yentes, at Kullene forkomme i udstrakte Lag, men snarere
i adspredte Partier, og endelig tyder heller ilike deres Beskaffenhed paa, at de hidrore fra nogen i geologisk Forstand gammel Periode. De fleste af de fundne Rullesteen
bmre nemlig Præget af 'fræstrueturen og navnlig-en synes
de fleste paa Grund af de concentriske Ringe i Bruddet at
burde henfores til de cotyledone Træer, medens enkelte
havde en lignende Structur af Fibrene som Palmeveddet.
Endeligen have senere chemiske Undersogelser af de hjembragte Kul viist, at de bedste af dem have en Brændeværdi, der
kun lidet overstiger de bornholmske Bruunkul; det synes
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dertor ikke at ville kunne blive af nogen praktisk Vigtighed at opsoge storre Lag, da det ved Anvendelsen afKullene til Dampskibenes Forsyning, som vel var den eneste,
der kunde give de -nicobarisko O'er nogen Betydning, fornemmeligen kommer an paa, at de ere af den fortrinligste
Qvalitet.
I Modsætning til disse sydlige Nicobaroer fremtræde,
som allerede tidligere berort, de nordlige at en· ganske
anden Beskaffenhed. Under Galathea's Ophold ved Oerne,
besogtes af disse: Car-Nicobar, Chovry, Terressa, Camorta
og Nancovry. Senere har Dampskibet Ganges ogsaa anlobet Bambuka og Tillangschong. Skjondt nu den Tid, som
anvendtes paa disse Oers Undersogelse, forholdsviis var
ringe, saa har man dog nogenlunde derefier været istand
lil at danne sig en Forestilling om deres geognostiske Natur. Grundlaget i dem alle viste sig at være plutoniske
Bjergarter af en temmelig variabel Sammensætning. Store
Masser syntes her ·at være trængte frem i smeltet Tilstand
under Havet, at have bedækket dets Bund og med deres
udspredte Toppe at rage frem over dets Overflade i Form
af den nordlige Ogruppe. De Bjergarter, hvoraf Prover
ere samlede, henhoro især til Classen af de serpentinagtige;
de have et tæt Brud, saaledes at Blandingsbestanddelene
ere vanskelige at skjælne; dog fandtes paa enkelte Steder,
f. Ex. Terressa's Ostkyst og Camorta, Rullesteen af en meget
storkornet krystallinsk Struktur, henhorende til Porphyr,
Diorit, Syenit, men fornemmeligen Gabbro og Hypersthen.
Dog er det mærkeligt, at der hverken fandtes Basalt eller
egentlig vulcanske Bjergarter, eftersom Oerne henhore til
den Kjæde, som stræk'ker sig gjennem Sundaoerne, Sumatra og Java, Andamanoerne med Barren Island, og som udmærker sig ved en saa overordentlig kraftig vulkansk
Virksomhed. Dertil havde den lille O Bambuka i sin ydre
Form en paafaldende Lighed med en Vulkan; de nederste
Partier af den, som ere undersogte, bestaae af de omtalte
serpentinagtige Bjergarter, men det var dog muligt, at der
i de hoiere Partier af den, som ikke bleve bestegne, kunde
findes vulkanske Producter, ,hvis Udbrud havde givet An-
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ledning til Dannelsen af den lille kraterformige Dal, som
viser sig paa Toppen, naar man beh'agter Oen fra Sydsiden.
Da Oerne overalt vore bedækkede med Urskov eller
Græsvegetation, vor det ikke muligt at erholde tilstrækkelige Gjennemsnit af Terrninet, som kunde vise det indbyrdes Forhold af de omtalte Bjergarier, og hvoraf man kunde
danne sig en Forestilling om, hvorledes de vare trængte
frem. Paa Camor\a visle en hrpt l{lippevæg imidlertid et
ret interessant Forhold i denne Henseende. Her traodte
nemlig to kegleformige Partier af en meget forskjellig Besknffenhed, det ene bestaaende af en serpentinagtig Gabbro,
det andet af en euritisk Bjergart, frem ·v ed Siden af hinnnden. Begge Masser vare klofiede og revnede i Overfladen og omgivne med et Lag af slrnrpkantede Blokke paa
flere Fods Diameter, sammenkittede med en ringe Mængde af
et kalkholdigt Bindemiddel. Hele Udseendet af dette Conglomcrat og Storrelsen af de Brudstykker, hvoraf det var
sammensat, tydede paa, at det ikke kunde være sammendynget og afsat af Vandet, men at det var opstaoet, idet den
smeltede Masse trængte frem, ofkjoledes og styrknede i
Overfladen, medens den fortsatte Bevægelse nedenfor siinderbrod og sammenskruede den saoledes dannede faste
Skorpe.
Forskjellig fra dette plutoniske eller Slivnings-Conglomerat var en anden Dannelse, som vel bestod af Brudstykker af hine plutoniske Bjergarter, men aabenbart var losreven fra dem og afsat af Vand. Paa Oerne Camorta,
Nancovry og Trincutti nemlig traadte hine plutoniske Bjergarter kun paa fua Steder frem til Overfladen, da de for
storstedclen overleiredes af Leerlag afvexlende med Conglomeratlag, sammensatte af Brudstykker af hine og af
en saad a Mæ.gtighed, at det plutoniske Underlag for storstedelen maalte antages at ligge under Havfladen. Den
chemiske Beskaffenhed af hiint Leer og navnligen dets
Gehalt af Magnesia tyder paa, at det er opstaaet ved
en chemisk Forstyrrelse af de serpentinagtige Bjergarter.
Det bedækkede, i Lag af indtil 100 Fods Mægtighed, den
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langt storre Deel af Oerne Camorta's, Nancovry's og Trincutti's Overflade, og man kan neppe forklare sig dels Dannelse anderledes, end at disse Oer oprindeligen have bestaaet af plutoniske Klippetoppe, der hist og her ragede
frem af Havet og vare udsatte for Luftens og Brændingens
forvitlrende og undergravende Virkning og med Tiden forsvandt, idet Producterne af deres Forstyrrelse fartes ud paa
Havets Bund og afleiredes imellem dem.
Ved en senere
Hævning ere nu disse Lag komne til Syne. Disse Oers
jævnt bolgende Overflade forklarer sig ogsaa saaledes let i
Modsætning lil de steile og skarpe Former, som. tildcels .ere
egne for dem, der ere af plutonisk Sammensætning, nemlig
Bambuka og Tillangschong.
Vi have altsaa ialt 4 eller 5 fra hinanden skarpt adskilte geognostiske Dannelser paa de nicobariske Oer: 1)
Sandsleen- og Skiferdannelsen med Bruunkul, 2,) de plutoniske Bjerge, 3} de fra disse hidrorende, opskyllede Masser
af Leer og Conglomerat, 4} den yngste Koraldannelse. Den
forste af disse er den meest udbredte og indbefatter Store
og Lille Nicobar, samt rimeligviis Calschall; den anden Terressa, Bambuka og Tillangschong: den tredie Nancovry,
Camorta og Trincutti; den fjerde endelig omgiver som et
smalt Belte riQgformigen hver af Oerne. Hertil k.ommer
endnu for det femte paa de storre Oer Store og Lille Nicobar samt maaskee Cathshall, et Ferskvands-Alluvium eller en
Deltadannelse, sluttende sig til de storre Bække og Aaer,
som have havt deres Mundinger i dybe og indesluttede
Bugter, i hvilke \'andet var tilstrækkelig roligt, til at
det nedforte Sand og Leer kunde afleires og opdynges. De nordligste Oer, Chovry, Batty Malve og Car-Nicobar
bleve ikke bcsogte af Expeditionens Geognost, dog er det
ifolge de andre Reisendes Iagttagelser og Sammenligning
med de ovrige Oer rimeligt ,I at Car-Nicobar og Chovry
have en lignende Sammensætning som Camorta. - Endeligen er der paa Sydostsiden af Store Nicobar fundet enkeltstaaende Klippeoer af plutonisk Uprindelse, ligesom den
nordlige Ogruppe; men ·ved den Expedilion, som foretoges
opad den lille Flod til det Indre af Oen, er der ikke op-
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daget noget Spor til, at andre Dannelser end de her beskrevne kunne forekomme paa den, skjondt saadant i Betragtning af dens Storrelse og den ringe Dee] af den, som
blev undersogt, vel ikke var umuligt. ·
Det vil af det Omtalte omtrent kunne sluttes, at der
neppe af Mineralriget kan ventes Produclcr, som kunne
være af væsentlig Betydning med Hensyn lil Oernes Colonisation. I de plutoniske Bjerge er der hist og her fundet
Spor til rod Jernsteen og Kobberkiis, dog kun i ringe og
adspredte Partier. Man har opkastet den Formodning, at
Tinsteen kunde ventes at forekomme paa Oerne; dog er
det bekjendt, at samme i Bagindien forekommer i Granit
og det deraf opstaaede Alluvium, og at den i Europa vel
forekommer i porphyragtige Bjergarter, men kun i saadanne,
som ere af en ældre Oprindelse og slutte sig til Urformationen, hvorimod de nicobariske Oers plutoniske Bjergarter
efter al Rimelighed ere af en temmelig ung Oprinde.Ise, og
rimeligviis yngre end den sydlige Gruppes Sandsteendandelse med Bruunkul.
At ædle Metaller, som Guld og Platina, kunne forekomme i serpentinagtige Bjergarter, er velbekjendt, saavelsom at Guldet er fortrinligen udbredt ov~r den Okjæde,
hvortil Nicobargruppen horer, men en speciel Undersogelse l1erpaa vilde neppe være af nogen praktisk Interesse •

•
Vil man kortelig characterisere Nicobaroernes Dyreverden, kan man med Hensyn til Havdyrene sige, at de i
det Hele bære samme Præg som den bengalske Bugts Fauna,
medens dog eiendommelige Forhold ved Oerne, navnlig de
i den <ivrige Deel af Bugten manglende Koralrev, i visse
Retninger fremkalde en Lighed med Kyst- og Ilavfauna'en
r det indo-malaiiske Archipel paa den ene og det rode Hav
og de mascareniske Oer paa den anden Side. Hvad Landdyrene angaaer, slutte Oerne sig nærmest til de malaiiske
Lande; og de Afvigelser, som den nicobarske Fauna frembyder, ere endog for en stor Deel s aatlanne, som Oernes
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ubetydelig-e Storrelse og noget isolerede Beliggenhed nodvendigen -ranaatte medfore.
Der fi ndes saaledes, som paa alle smaa, fjernt fra Fastlandet ligg- «!nde Oer kun meget faa Pattedyr, og na,nlig savnes
alle de sto rre Former, der i talrig Mængde opfylde de tætte
Skove PaEL Sumatra og den malaiiske Halvoe; ikke blot gjælder denne Mangel Dyreverdenens Colosser, Elephanten, Næshornet o·~
Tapiren, der paa saa smaa Oer næppe vilde
kunne fin cI. e den·nodvendigeNæring, men selv de i det indiske Archil> e lag -saa talrige Hjortearter, alle Antiloper og Vilds viin man g le aldeles, og som en Folge deraftillige de storre
Rovdyr, s: <>m i de andre Lande i disse Egne netop soge
deres Bytr:.. e blandt Flokkene af de nævnte Dyr. En paafaldende JIKjendsgjerning er det imidlertid, at der findes
Bofler i S kovene paa Nordostsiden af Nancovry; rigtignok
l_rkkedes c:Iet ikke Galalhea's Naturforskere paa en i dette
Oiemed a_ JXJstillet Expedition i det Indre af Oen at træffe
selve Dyr~ ne; men de fandt· dog talrige Spor,. hvis betydelige Sliirr~ lse (ligesom ogsaa Pastor Rosens Angivelse*) at
have seet;
Horn, der veiede 7-;-- 8 Pund) tilfulde viser, at
Dyrene tn :3.a være af en meget stor Race. De Indfodte, der
forene sig- i storre Selskaber for at jage disse Dyr, og som
aarlig ned. ægge flere Stykker, kunde ingen Oplysning give
om de er ~
oprindelige eller ikke, og Beretningerne om de
forskjellig ~
tidligere Coloniseringsforsog indeholde ingen
Eftorretni tk g om, hvorvidt saadanne ere indforte, men det
er rimelig, at dette dog maa være Tilfældet; thi foruden
den ringe
Sandsynlighed der er for, at saa stor en Drovtygger sk~ lde have hjemme paa Oer, hvor vi have seet,
at ikke e a:::::a gang de meget mindre Hjortearter forekomme,
saa synes
den Omstændighed , at Boh erne mangle paa
de storre
og vandrigere sydlige Oer, der ligge Sumatra
nærmest, cr> g at de ere indskrænkede til en eneste 0, netop
den, hvor
Colonier atter og alter have været anlagte, at
lale derfo -=:-. At de Ind fod te skulde have udryddet dem paa
*) Erin d1-in ..-:.- er d:c. p. 233.
Dilles Jord•~

• iling.
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de andre Oer, er nemlig ikke antageligt, · naar man betænker, at Nancovry, hvor de findes, horer til de bedre befolkede Ocr, og at det Antal, som de Indfodte der aarligen
formaae at nedlægge, vist ikke overstiger fire til fem Stykker,
og eflei· Antallet af de forefundne Spor at domme, neppe
staaer i Forhold til den aarlige Formerelse.
I det Hele forskaffede Expeditionen sig kun en fem,
sex Pattedyrarter, nemlig en ogsaa over den malaiiske
Ualvo udbredt Abe (rdacacus cynomolgus), en saakaldet flyvende Hund (Ptcropus edulis), et Par mindre Flaggermuus
og en lille Tupaja (Cladobates sp.?), et lille insectædende
Dyr, der ligesom vore Egern leve og opsoge Næring i
'træerne. Endvidere fik man tilstrækkeligt Beviis for, at
der paa nogle af Oerne findes idetmindste nok en Abe, et
stort Egern og et formodentligt rolteogtigt Dyr, der efter
de franske Missionairers Beretning paa Naucovry *) volder
Skade paa Cocusnodderne: endelig fandtes paa den lille ubeboede Oe Ti:ice talrige Spor a-f Rotter.
Saaledes har man l1idtil i det Hele kun Vished for
Existensen af en otte eller ni Pattedyr paa disse Oer; men
nrnn maa ikke tabe af Sigte, at den korte Tid, Expcditionen
opholdt sig ved Oeme, ikke tillod os at undersoge dem i
deres fulde Udstrækning og at deres naturlige Beskaffenhed
gjorde det yderst vanskeligt at efterspore navnlig de sman
og natlige Arter; det er derfor hoist sandsynligt, at fi;emtidige Undersogelser ville maaskee endog betydelig foroge
det ovennævnte Antal,
Af Fugle findes der en stor Mængde og mange forskjellige Slags, af hvilke endeel cre prydede med smukke
levende Farver. Det overveiendc Antal erc Arter, der ogsaa hove hjemme paa Malacca-Halvoen; endeel Fugle have
Oerne ogsaa tilfælles med Forindien; dog er dette meest
Tilfældet med soadanne Arier, der ere udbredte over alle
Landene omkring den bengalske Bugt, især af Strand- og
J) Navnet ~Nnncovry" bruges i hele denne zoologiske Beskrivelse af
Ocrne i den oprindelige uicobo riskc Bctyduiug, ni tønn for <len O,
som senere Colonislcl' hnYe knl<lt Cnmol'lll,
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Svomme-Fuglenes Grupper; endelig findes der paa Nicobarocrne lienimod en halv Snees Arter, som hidtil ikke
synes at være trufne andelsleds, men af hvilke Fleertallet
vel sagtens med Tiden ville findes i de nærmest liggende
Lande, navnlig paa Nordkysten af Sumatra, der jo kun er
adskilt fra Sambelong ved en Kanal af nogle og tyve l\1iles
Brede.
Blandt disse sidste, Nicobaroerne eiendommelige Fugle,
ville vi her korteligen udhæve en meget smuk, langhalset, gron
Papegoie med zinoberrode Kinder, henhorende til Palaeornis-Slægten; en Isfugl (Halcyon sp.?); to store Dueal-ter
henborende til Slægterne Treron og Macropygia, og navnlig
en kaneelbruun l\'legapodius, et Slags Skovbons, hvis Forekomst paa Oerne er saa meget mere mærkelig, som Slægtens
ovrige Arter alle have hjemme paa Nyholland og de allerosUigsle Oer i det indiske Archipelag.
Blandt de ovrige allerede fra andre Lande bekjendte
Arter fortjener her nærmere at omtales Salanganen, et Slags
smaa Muursvaler, som forfærdiger de saa beromte spiselige
Fuglereder. Disse, der som hekjendt ere en over hele
China sogt og overordentlig dyr Handelsgjensland, hvis Indsamling indbringer meget betydelige Summer, hvor de saaledes som i visse Districterpaa Java findes i Mængde , bestaaer af et huusblaslignende, gulighvidt, trævlet Stof, et
storknet Slim, som afsondres af Fuglen, og som ved Kogning forvandles til en tyk Gelee. Det er imidlertid ikke alle
Salanganarter, hvis Reder udelukkende bestaae af denne
trævlede Masse, og saaledes afgive en br.ugbnr Handelsartikel, hos visse Arter ere Rederne blandede med fremmede Substanser, saasom Mos og Plantedele, og navnlig er
dette Tilfældet med en Art (Collocalia fuciphaga Th.?), hvis
Reder i overordentligt Antal finaes i Klippehuler paa Lille
Nicobar og Sambelong, og for storste Delen bestaaer af
Græsstraae og fine Plantetrævler, der kun ere sammenlimede med en ringe Deel af den spiselige l\!aterie, s11a at
de hoist ville - anvendes til i det Smaa at koge Liim af;
imidlertid finiles dog ogsaa en anden Ad paa Ocrne, og de
Indfodte bragte nogle Reder af den gode brugbare Slags
0
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tilsalgs under Corvettens Ophold paa Nordkysten af Store
Nicoliar.
En Mængde af Oernes Fugle kunne afgive tildeels fortræffeligt Fuglevildt i stor Ovcrflodighed; foruden de omtalte Skovhons, og en noget mindre sortagtig Honsefugl, som
Pastor Rosen anforer oftere at have truffet, findes der ikke
færre end 7 forskjellige Slags Duer, hvoraf nogle ere meget store, saaledes en grna Art med broncegriin Ryg og
Vinger (Carpophaga aenea) og den snechvide Carpophaga
myristicivora med sorte Slagfjær og sort Halespids, af
hvilke man overalt seer Smaaflokkc flyve omkring; sjeldnere seer man den pragtfulde, saakaldte Nicobardue (Calaenas nicobarica), hvis metalglindsende gronne Fjedre i
visse Belysninger spille i forskjellige Farver. Ogsaa findes
cndeel Brokfugle, Snepper, Regnspover og lignende spiselige Strandfugle, om end ikke i noget stort Antal. Ret mærkeligt er det, at der ikke er truffet noget Slags Vildænder
eller Vildgjæs.
De Indfiidtc have imidlertid ikke Midler til at fælde
Fuglene, og kunne saaledes ei drage tilstrækkelig Nytie af
dem; de indskrænke sig til at borttage Æg og Unger, som
de da opklække deels til deres egen Fornoielse, deels
for at bruge dem som Handelsgjenstand, navnlig skeer dette
med Pappegoierne, og oftere kom Ca110er ud til vore Skibe
fuldt besatte med disse smuklrn Fugle, hver lænket til en
Ring af Spanskriir; ogsan bragtes enkelle Gange paa ·denne
Mande en smuk lille Duenrt ( Chalcopliaps indicn) og den
over hele Indien hiiit skallede glindsende sorte Meina-Fugl
med 2 gule Skindlapper i Nakken (Gracula religiosn), ;der
i Mængde forekommer saavel ved Nancovry-Havn som paa
de sydlige Ocr.
Foruden de paa Oerne vildt levende Pattedyr og Fugle
man vi her endnu med et Par Ord omtale Nicobarernes
Huusdyr, der iovrigt kun ere slet rogtede og yderst fan i
Tallet, idet de indskrænke sig til l{atte, Hunde, Sviin og
Hons, af hvilke de forste endog pna ingen Mande ere almindelige. Paa Car-Nicobnr fandtes endnu nogle faa Geder,
der kort for Corvettens Ankomst vare landsatte fra et Skib.
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Hundene ere i Reglen smaa og korthaarede med opretstaaede Oren, og af forskjellig Farve. De opfodes med
Cocusnodder, en Næring, ved hvilken de vel blive fede,
men som ikke udvikler nogen Kraft eller Mod hos dem;
heller ikke fandtes der synderlig Spor til Dressur hos dem
og de pleie ikke, saaledes som vore Hunde, at angribe
Fremmede.
Svinene ere sædvanlig mindre end vore europæiske
Racer og have kortere Oren, almindeligviis ere de sorte eller
dog sortplettede; de faae Lov til at lobe frit omkring,
hvoraf Folgen er, at mange lobe ind i Skovene og tildeels
forvildes der. Oftere bleve paa Excursionerne saadanne forvildede Sviin seete, der vare paafaldende afmagrede. De,
der opholde sig ved Husene, blive sædvanlig fodrede med
Oocusnodder, og ere meget fede; de formere sig ei meget
stærkt, og det er sjeldent at see en So med flere end 3-5
Grise; heller ikke ere de i det Hele særdeles talrige; de
fleste træffes paa de nordlige Oer, hvor de fleste Cocustræer
findes; selv de, der opholde sig omkring de indfodtes Hytter, ere sjeldent saa tamme, at de godvillig lade sig gribe,
naar derfor Nicobarerne ville bruge et Sviin, dræbe de det
enten med deres Spyd eller anstille et Slags Jagt efter det,
naar de ville fange det levende.
'
Honsene ere ikke forskjellige fra vore europæiske;
Nicobarerne lade dem gåae frit om og indskrænke deres
Omsorg til at ophænge Kurve under Husene for de rugende
Honer; de ovrige tilbringe Natten i det tætte Krat, hvor
mange blive et Offer for Slanger, store Fiirbeen og andre
Fjender; da de nu desuden ikke blive fodrede, men maa
lade sig noic med de Levninger af Cocusnodderne, som
Hundene og Svinene lade ligge, og med de Orme og Jnsecter, de selv kunne finde, saa er det naturligt, at de ikke
formere sig saa stærkt som hcis os, og at Honsencs Antal
ikke er synderligt stort, skjondt Nicobarerne sædvanlig ikke
bruge mange af dem.
Af Repliliernes eller Krybdyrenes Klasse er der hidtil
paa Oerne kun fundet i3 eller i4 Arter, hvoraf nogle forekomme i meget stor Mængde; navnlig gjælder dette om et
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Par smaa uskadelige Fiirbcen, en Caloles og en lille Lophy-

rus, der se~s at Hibe op og ned næsten af hver eneste Træstamme.
I Havet omkring Oernc findes en Crocodilart, og en
saadan af anseelig Storrelse blev dræbt af de Indfodte under
Expcditionens Ophold ved Lille '.Nicobar, ligesom ogsaa en
lille Unge blev fanget ved Galatheaflodens Munding; imidlertid synes disse farlige Rovdyr ikke at være synderlig
talrige, idetmindste gaae Nicobarerne overalt uden mindste
Sky i Vandet. Af Havskildpadder findes to Arter; deriblandt den, som leverer det saakaldte Skildpadde, hvilket
Nicobarerne kjende og samle for at sælge til de Skibe, der
anlobe Oerne. Efter det Forraad at domme, der fandtes
hos de lndfodte, synes denne Art dog ei at findes i nogen
Mængde.
Af Slangerne, der i det Hele ikke ere talrige, ere lo
Arier giftige; den ene af disse er imidlertid en Havslange
(Hydrophis colubrina), der altsaa kun i sjeldnere Tilfælde
kan blive skadelig, og den anden, en lille Trigonocephalus,
forekommer kun sparsomt, og dens Bid medforer, efter de
lndfodtes Erfaringer, kun i meget sjeldne Tilfælde Doden.
Havet omkring Oerne frembyder mangfoldige Slags Fisk
i stor Mængde; overalt hvor vore Skibe kom til Ankers,
saaes stadigen store Stimer at skyde igjennem det klare
gjennemsigtige Vand, og skjondt E:xpeditionen kun var forsynet med mindre passende Næt, og der heller ikke kunde
anYendes synderlig Tid paa Fiskefangst, fangedes der mange
forskjellige Arter, der tilfulde viste, hvor stort Udbytte et
rigtigt indrettet Fiskeri her vilde kunne afgive.
Og ikke blot Havet yder disse Rigdomme, ogsaa i Floderne
findes flere Arter, ja selv paa den ubetydelige O 1\tilu fangedes i de i Tortiden næsten udtorrede Vandhuller og Smaabække en Aaleart, der opnaner en Længde af over 2 Fod,
og en mærkelig Fisk af Kutlingernes Familie (Eleolris sp.?),
der begge afgive en behagelig Spise.
Et Par af de ved Oerne forekommende Fisk fortjene
nærmere Omtale paa Grund af deres farlige Egenskaber;
den ene (en Tetrodon) er giflig, og Nydelsen nf dens Kjocl
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kan endog foraarsage Doden i n1eget kort Tid, noget som
de Indfodte ret vel vide, og hvorpaa man under Pastor Rosens Coloniseringsforsog fik et sorgeligt Exempel. Den anden er en meget smukt farvet Art af den saakaldte PteroisSlægt, der i sin Form har endeel Lighed med vore Ulker,
og som ikke sjeldent sees langsomt at svomme omkring paa
Koralbankerne paa ganske lavt Vand. Med de lange og
tynde Straaler i Rygfinnerne tilfoier den dem, som ville benytte sig af dens besværlige og langsomme Bevægelser til
at. gribe den, Snar, som forvolde en næsten ulidelig Smerte,
skjondt de ere saa fine, at undertiden knap en Blodsdraabe
trænger ud af dem. Den stukne Deel svulmer noget op,
og Smerten, der meget hurtigt forplanter sig fra Fingrene
langs Armen op til Axelhulen, vedvarer i flere Timer med
uformindsket Heftighed, og taber sig forst ganske tilligemed
Svulsten efter et Par Dages eller endog længere Tids ForJob. I Forbigaaende kan her endnu bemærkes, at den gamle
l\Iening, at disse Fiske skulde, ligesom Flyvefiskene, kunne
bæve sig op i Luften ved Hjælp af deres overordentlig store
Brystfinner, er aldeles urigtig; stedse holdt de, naar de
langsomt sviimmede omkring, disse Finner horizontalt udslaaende til Siderne, og gjorde aldrig, naar de bleve jagede
og efterstræbte, det mindste Forsog paa at gjore Spring ud
af Vandet, endmindre at skjære et ·længere Stykke gjennem
Luften, saaledes som Flyvefiskene.
Skjondt der, som man seer, findes en forholdsviis ikke
ringe .Mangfoldighed af Hvirveldyrenes masser, er det dog
navnlig de lavere Dyreklasser, som fremtræde i overordentlig Mængde paa Oerne og især i Havet omkring dem.
Med Hensyn til Insecterne maa der dog bemærkes,
at ; da Tortiden i Tropelandene næsten medforer en lignende Standsning i lnsectlivet, som Vinteren hos os, saa
var den Tid, Expeditionen opholdt sig ved Oerne, mindre
gunstig for Undersogelsen af dette, og det synes rimeligt, at
Indtrykket af det vilde blevet anderledes til en anden Aarstid.
Saaledes som Expeditionen nu fandt Forholdene at være,
.synes man snarere at maalte kalde Oerne fattige end rige
paa Arter, hvorimod visse Former endnu stedse fandtes i
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overordentligt Antal. Saaledes blev enhver henkastet dyrisk Levning oieblikkelig bedækket med Skarer af mange
forskjellige Fluearter og i utrolig kort Tid fortæret af disses
Larver eller af de allevegne omstreifende talrige Myrer; og
i Skovene vare de forraadnede troskede Træstammer i
bogstavelig Forsland næsten opfyldte med de talrige Skarer
af forskjellige Termiter. Ogsaa de i alle Tropelandene saa
besværlig-e l\fuskitos findes i l\længde, sl{jondt ikke i saa
stort Antal, som Oernes naturlige Beskaffenhed kunde lade
formode.
Af lnsecler, hvoraf der mulig kunde drages en umiddelbar Nytte, kan an fores en lille Bi, som var udbredt
over alle Oernc, om end ikke i særdeles stor Mængde, og
som formodentlig leverer det Vox, som de Indfodte vare i
Besiddelse af.
Paa alle Oerne findes tildeels i meget stort Antal mangfoldige Landsnegle, navnlig af Slægterne Hclix, Cyclosloma,
Helicina, Pupina og Scarabus; medens Floderne og Anerne
vrimlede af Neritiner, Naviceller, Melanier og flere Arter af
en stor Musling (Cyrena), som spistes af de IndCodte.
Det er imidlertid langs Strandbredden paa de Oerne
omgivende Koralrev, · hvor Dyrelivet udvikler sig i sin fulde
forbausende Rigdom og brogede Mangfoldighed. Imellem
den skinnende hvide, med Koralsand og Koralstumper bedækkede Strandbred og Yderkanten af Revene, hvorover
Bolgerne uophorlig bryde sig og frembringe en aldrig, end
ikke under den fuldstændigste Vindstille hvilende Brænding,
ligger et bredere eller smallere Belte, der pan de fleste
Steder beslaaer af et Conglomerat af Koralkalksleen, hvorover Koralblokke, hoist forskjellige i Form og Storrelse,
som Bolgerne have losrevet og omslængt, ligge spredte;
paa de Steder, hvor Oernes faste l{Jipper træde brat ud til
Strandbredden, kommer hertil endnu store Steenmasser, som
ore nedstyrtede fra disse, og ved Faldets Kraft eller tildeels
ved Bolgernes Virkning ere udbredte over den Strandbredden nærmeste Dee). Paa andre Steder af Revet, der ere
mere beskyttede mod de fremherskende Vinde eller hvor
andre Aarsager formindsker Brændingens Kraft, er Bunden
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bedækket med flint Koralsand ligesom selve Strandbredden,
og endelig findes hist og her langt indenfor Brændingen
udstrakte Flader, bevoxede med hele Skove afuddode, grenede Koralbuske. som ere langt skjorere end de levende,
og staae paa saa lavt Vand, at de tildeels lades torre ved
Ebben.
Hele dette Belte, der undertiden er flere hundrede Alen
bredt, er næsten horizontalt eller skraaner dog kun saa
ubetydeligt op imod Landet, at det, skjondt Forskjellen imellem Ebbe og Flod kun er tre til fire Fod ved Oerne, ved
Hoivande overskylles af Bolgerne næsten lige op til Foden
af de paå Strandsandet voxende Cocustræer, medens det
under Ebbetiden blottes i sin storste Udstrækning, og selv i
Nærheden af ·Brændingerne kun bedækkes af et Par Fod
hoit Vand, saa at man paa denne Tid kan gaae næsten heclt
ud til Yderkanten af Revet, og nyde Synet af den brogede
Vrimmel af de forskjellige Slags Dyr, som beboe delte
Belte.
Allerede paa Strandbreddens blændende hvide Sand kryber i utallig Mængde et Par Arter af Bernhardskrebs, omslæhende med sig den tomme Conchylie, hvori de skjule deres
bl ode Bagliv; navnlig ere de talrige paa de Steder , hvor
der voxer Cocustræer; saasnart man havde uddrokket og
bortkastet en Nod, llokkedes de fra alle Kanter om den og
bestræbte sig for at krybe ind i den for at gjore sig tilgode med Kjernen. Meget hyppigt seer man Lobekrabber
(Ocypoda) med stor Hurtighed at ile hen over Sandet, og
sammesteds har en stor Landkrabbe, formodenlllig en Cardisoma sit Opholdssted; men da den om Dagen sædvanlig
holder sig skjult i dybe Huller, som den graver sig i Sandet, lægger man mindre Mærke til den.
De store nedstyrtede Steenblokke, der ligge her paa
Grændsen af Strandbredden og det periodisk overskyllede
Belte, ere fornemmelig bedækkede med Sværme af de saakaldte Bænkebidere, der, saasnart Skyggen af En, der nærmer sig, falder paa Stenene, pludselig skræmmes op af
deres ubevægelige Ro og flygte om paa den modsatte Side
af Stenen eller skjule sig i dens Revner.
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Her opholde sig ogsaa i stort Antal flere Krabbearter af Slægterne Grapsus og Cancer, af hvilke sidste navnlig en bruungraa Art med store blodrode (Hne var paafaldende; og af Skaldyr er det foruden Littorina- og NeritaArter navnlig en lille men velsmagende Osters (Ostrea cucullnla Born), som lever her paa Grændsen mellem Land
og Vand, og mange Steder overtrækker hver Steen med et
tykt Lag.
I noget storre Afstand fra Strandbredden fremtræde
alter andre Former. I de smaa Fordybninger, hvori Vandet bliver staaende under Ebben, svomme smaa, tildeels
smuktfarvede Fisk henhorende til Gobius-, Blennius-, Serranus-, Glyphisodon- og- Amphiprion-Slægterne, medens slangelignende Muræner skjule sig i Revner og Spalter mellem
Stenene.
Flere Slags Bernhardskrebs og Porcellana'er,. mangfoldige Krabber, henborende til Cancer, Carpilius, Chlorodius,
Melia, Plagusia, Calappa, Pinnotheres, Thalamita, Lupa og
flere andre Slægter; store velsmagende Langusthummere
(Palinurus), Gonodactylus- og Alpheus-Arler krybe om mellem og under de omkastede Koralblokke, som sædvanlig ere
mere eller mindre bevoxede med tælle J{lynger af olivengronne Sonelder eller overtrukne med en broget Skorpe af
sammensatte Ascidier og Svampe af de skjonneste Farver,
medens de indvendigen ere gjennemborede af Soorme og
Muslinger af Lithodomus-Slægten.
Forskjellige nogne Snegle af Onchidicrncs, Doridernes,
Aplysiernes og Diphyllidiernes Grupper sidde fastsugede i
Huller og Fordybninger og overalt sees en Mænge forskjellige
Konkylier og Muslinger, især afSlægterne Conus, Cypraea, Voluta, Oliva, Murex, Triton, Fasciolaria, Mitra, Pterocera, Stromhus, Purpura, Ricinula, Trochus, Turbo, Haliotis, Parmaphorus,
Chiton, Chitonellus, .Mactra, Cytherea, Venus, Cardium, Arca,
Cardila, Lucina, Corbis, Sanguinolaria, Modiola, Perna, Malleus, Lima, Pecten og Spondylus; noget nærmere maa blandt
denne Mængde af Molusker fremhæves de ægte Perlemuslinger, der forekomme hist og her, og de colossale, ofie
mange Pund tunge Kæmpemuslinger (Tridacna), der ved
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deres saakaldte Skjæg ere fæstede saa fast til det Sted, hvor
de sidde, af der undertiden behoves den forenede Anstrængelse af flere Mennesker for at rive dem los.
Paa denne Deel af Revet findes endvidere 5 til 6 Arter smuktfarvede Sostjerner, der sædvanlig ligge dorske og
ubevægelige paa Bunden, medens de langt bevægeligere
Slnngestjerner (Ophinra), temmelig hurtigt trække sig ned
i Revner og Sprækker, naar man griber efter dem, saa at
man sædvanlig kun beholder Stykker af deres letbrækkelige
Arme tilbage i Haanden. Endelig begynder her ogsaa de
levende Koraller; forst træffer man kun smaa og meget adspredt voxende Buske; men jo mere man nærmer sig Yderranden nf Revet, desto mere tiltage de i Slorrelse og Mængde,
indtil de endelig derude indtage hele Overflnden.
Paa Revets horizontale Flade ere forskjellige Arter af
de under Navnet Heteroporer bekjendte grenede Koraller
fremherskende, og navnlig forekomme 2 Farvenuancer; enten ere de nemlig gulighvide med blaa eller violette Spidser, eller ogsan har hele Koralbusken en smuk rosenrod
Farve, der sædvanlig bliver stærkere ud imod Enden af
Grenene. Hist og her i Ly for det stærkere Bolgeslag,
sees ogsaa forskjelligr, tildeels store Korkkoraller, og enkelte Grupper af blodrode Orgelkoruller (Tubipora); hvorimod der hersker en paafaldende Mangel paa Barkkoraller
(Gorgonier). Selve Revets yderste Rand og dets brat nedstigende Yderflade foner mun vanskelig Leilghed til at nærme
sig tilstrækkelig til for noiagtigt at kunne undersoge den;
det synes imidlertid, ilt andre Koralformer og navnlig en
Porites, der danner mere compacte, afrundede Masser, der
afloser de grenede Koraller.
Endnu ere der nogle af Koralrevenes Beboere, som
fortjene nærmere at omtales, nemlig Holothurierne, de med
et malaiisk Navn saakaldte Trepang, som torrede og tilbercdte, i store Qvantiteter udfores fra alle de indo-malaiiske
Lande til China, hvor de spises af de velhavende Klasser
som en stor Delicatesse.
Der findes ved Nicobaroerne idetmindste en f2 til i3
Arter af disse polseformige Sodyr for Storstedelen saadannc,
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som kunne tilberedes til en Handelsvare, nemlig hen horende
til Slægterne Holothuria og Dohadschia. De forekom ved alle
de Ocr, Expedit,onen besogte, i storre eller mindre l\fængde;
men navnlig vare dog Revene, der omgive Lille Nicobar og
Pulo Milu, Nordkysten af Sambelong og Ostsidcn af Nancovry og Laoi bedækkede med overordentlige l\'Jasser af
dem. Det er imidlertid langtfra, at alle Arterne ere lige
hyppige; og det var i Særdeleshed et Par sorte Arter, der
overalt fandtes i saa utallig Mængde, hvorimod de hvidlige,
gulbrune og rodlige Arter paa de fleste Steder kun fandtes
mere sparsomt.
Visse Former, saasom de slangeformige, ofte 4 til 5
Fod lange Synapta-Arler, synes at foretrække saadanne Steacr, hvor der findes en med Baandlang bevoxet Sandbund,
et Opholdssted, som de dele med hele Stimer af nogle
smaa solvblanke Fisk og med en Art af de saakaldte Sohorer (Dolabella). De allerfleste Trepangsorter ligge imidlertid uden Forskjel spredte over hele Revencs horizontale
Flade, oltsaa paa en yderst ubetydelig Dybde, saa at deres
Indsamling er overmande let.
Den langt overveiende Deel af Oernes Kyster ere omgivne af de her skildrede Koralrev; men da det kun er i
det fuldkomment klare Saltvand, hvor Brændingerne uophorlig vælte nye Bolger ind over dem, at Korallerne kunne
trives, saa finder man stedse, at Revene afbrydes i dybe,
snevre Bugter, hvor Bolgebevægelsen for Storstedelen taber
sig, og endnu mere omkring Mundingen af Floderne, hvor
Vandet bliver mere eller mindre brakket. Paa slige Steder
bestaaer Havbunden af en mere eller mindre med Sand
blandet Leer, og her er det ved Hoivande oversvommede
Delte hevoxet med det saa eiendommelige :Mangrovekrat.
.Med Koralrevene forsvinder ogsaa den Dyreverden, som
der havde sit Sæde, og istedelfor Revenes Vrimmel af de
forskjelligste Former, see vi kun meget fna Arter at krybe
om i det lerede Dynd i disse Sumpe. Det lader til, at denne
for Menneskene saa usunde og farlige Vegetation, ligeledes
indvirker fjendtligt paa Dyrelivet, og at lmn ganske enkelte
Former kunne trives under Mongrovernes dunkle Skygger.
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Som characleristiske for disse Strækninger, maa fikst
og fremmest nævnes et Par Cerithier, hvoraf især en temmelig stor Art (Cerithium palustre L.) findes udbredt i stor
Mængde, og udmærker sig ved at Undersiden af den tunge
Skal, som, naor Sneglen kryber, slæber hen ad Overfladen,
derved er slidt aldeles glat paa alle- udvoxne Exemplarer.
San godt som ved hvert Skridt seer man endvidere
Vinkekrabber (Gelasimus) lobe hen over det blade Leer,
eller sidde ved Indgangen til deres Gange, hvoraf Bunden
overalt er opfyldt og hvortil de oieblikkelig tage deres Tilflugt, saasnart de mærke den mindste Fare.
Hvor Bunden bliver noget fastere og mere sandet, finder man flere Arter af Nassa-Slægten omkrybende og hist
og her sidder den tidligere omtalte Osters (Ostrea eueullota B.)
fastgroet til Mangroverodderne, men bliver da ikke saa stor
som paa de paa Revene omliggende Stene.
Man vil af delte Forsog paa at give en flygtig Udsigt
over Faunaen paa Nieobaroerne, see, at det just ik.ke mangler
paa saadanne Frembringelser af Dyreriget, som i og for sig
kunde have Værdi som Handelsvarer eller i andre Henseender blive af Betydning for et Colonianlæg; man maa imidlertid vogte sig for ikke at stole for meget paa el muligt
Udbytte af disse. Saaledes er Produetionen af Skildpadde
meget for ringe til, at den kan komme videre i Betra.gtning;
og det samme gjælder ogsaa om et Produet, som der har
ikke været Anledning til at berore i det Foregaaende, og
hvilket Oerne have faaet et vist Ry for at kunne levere,
nemlig Ambra. Da dette, der som bckjendt er et Produet
af Spermhvalen, og som i Indien ivrig soges for at bruges
som Riigelse i de buddhaistiske Templer, der betales med
den uhyre Priis af dets syvdobbelte Vægt i Solv, og hos
Nicobarerne kan kjobes 7 Gange billigere, kan der rigtignok drages en betydelig Gevinst af det; man maa imidlertid erindre, at det jo stedse er aldeles tilfældigt, om noget
Ambra opskylles paa Kysten; eller endog et Spermhvalaadsel strander ved Oerne, og at Sandsynligheden for at Sligt
skal skee med hvert Aar, bliver mangefold ringere end
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tidligere, da den urneadelige Fangst, der i de senere Aar
er drevet paa disse Hvaler, har forringet deres Antal saaledes, at de ere nærved at blive uldeles udryddede. Heller
ikke synes der nogensinde at have været store Qvantitel-er
Ambra hos de Indfodte, og om Indhandlingen deraf endog
engang imellem har kunnet afgive en ret god Biforljenesle
for et Skib, som i andre Oiemed anltib Oerne, vilde det
dog vist være meget overilet at haabe, at Ambra nog·ensinde
skulde blive en stadig Artikel, der kunde have Betydning
for en vordende Coloni.
0~ et andet af Oernes kostbare Producter, de spiselige
Fuglereder er det ikke muJigt at udtale nogen bestemt Dom,
inden man faner fuldstændige Erfaringer om den Mængde,
hvori de findes.
Den bekjendte l{jendsgjerning, at der aarlig indfinde
sig malaiiske Trepangfiskere ved Oerne, borger for, at der
maa kunne tilvirkes en brugbar Handelsvare af de ved
Oerne forekommende Hololhurier, og der kan ingen Tvivl
være om, at de kunne samles i betydelige Qvantiteter; imidlertid er Prisen paa de forskjellige Trepangsorter ganske
overordentlig forskjcllig paa de chinesiske !Uarkcdcr, og Udbyttet afdetle Fiskeri vil derfor for en stor Decl bcroe paa,
om der ved Oerne kunne samles storre Qvantileter af de fine
hoitskattede Sorter, noget som kun directe Forsog kan godtgjore. Man maa derhos erindre, al Trepangfiskeriet overalt
i Indien er ovel'ladt den fattigste masse blandt l\Jalaierne,
og al Handelen med denne Artikel sjeldent eller ald1·ig er
i Europæernes Hænder, hvad der synes at tyde pnn, at Erfaring har viist, at der ikke er meget for dem at vinde
derved.
Hvad der synes at love det sikkreste Udbytte er Fiskefangsten, naar den indrettedes paa en hensigtsmæssig !Uaade
og naar der tillige tilberedtes Torfisk, ligesom paa Pulo
Pinang, hvor Tilvirkningen af denne Artikel er en ikke
ubetydelig Industrigreen, idet den torrede Fisk ikke blot
bruges som Proviant i de med indisk Besætning farende
Skibe, men tillige afgiver et uundværligt og billigt Fodemiddel for de i Plantagerne arbeidende Chincsere, og lige-
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ledes vilde blive nadvendig paa Nicobaraerne, naar man
vilde tænke paa der at bruge chinesiske Arbeidere.
Endelig lrnn det, om behoves, endnu udhæves, at Koralrevene indeholde en uudtammelig Rigdom paa Kalk.
Med Hensyn til Spargsmaalet om Indforelsen af Huusdyr maa det bringes i Erindring, at de som de Indffidte
besidde kun afgive uforholdsmæssig ringe Fordeel, og skjondt
de vistnok ved hensigtsmæssigere Rogt ville kunne forbedres, synes det dog tilraadcligt at prave paa at forsyne
Oerne med nye Racer, da det kan skee med sa.a stor Letlied fra Pinang. Af saadanne Huusdyr, som endnu ikke
findes, og hvis Indforelse lover Fordeel, maa forst og fremmest Hornqvæg nævnes; tidligere Forsag have viist, at det
• trives vel paa Oerne, det vil næsten intet koste at holde
det, Huderne knnne stedse udfores og, da Salt uden synderlig Maic kan tilvirkes ved Oerne, vil det nedsaltede
Kjod kunne blive en fordeclagtig Artikel; ligeledes ville
Baffler blive at indfare som Lastdyr. Derimod har Gjeder
og navnlig Faar tidligere ikke villet lykkes under det overordentlig regnfulde Klima, og der er neppe nogen Anledning til at troe, at gjentagne Pravei· ville falde bedre ud.
Endelig maat.te, naar Rydningen af Oerne var skredet lidt
frem, atjinske eller pinangske Heste indfores, da de paa
Nicobaraerne ville vise sig ligesaa nodvendigc for de europæiske Colonister, som i de avrige malaiiske Lande.
Indforelsen af Biavl vilde, navnlig naar den fremadskridende Cultur havde medfart en storre Blomsterrigdom,
vistnok være tilraadelig; ligesom det ogsaa synes at være
Forsaget værd at indfare det under Navn af Coccus lacca .
bekjendle Insekt, der leverer det .bekjendte Farvestof, Lak,
og som i Indien lever paa forskjellige Figenarter, •hvoraf
nogle ogsaa forekomme paa Oerne, hvorimod Cochenillen
(Coccus cacti) ikke kan trives paa Grund af Klimatet,
Slutteligen maa det endnu her udhæves, at der allerede
under Expeditionens Ophold ved Gerne er gjort en Begyndelse med at indfore enkelte Dyr, som antoges at kunne
blive til Gavn; og med Briggen, der overforte Etatsraad
Hansen fra Tranquebar, bragtes saaledes nogle Axishjorte
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til Teressa, og et Par Icbneumoner landsattes paa Nancovry,
for at udrydde Slanger, Rotter og lignende besværlige Dyr.

Man har tidligere i plantegeographisk Betydning til det
af Schouv som Scitaminernes (det indiske eller Roxburghs)
Rige betegnede Gebeet, der skulde indbefatte begge de
store ostindiske Halvoer, Ceilon, Malediverne, Lakediverne,
Andamanerne og det sydlige China, ogsaa henfort Nicobaroerne. D~ der hidtil neppe med Bestemthed har været
kjendt flere end 6 Planter fra disse Oer, _n emlig:
Boerhavia glutinosa Vabl. En.
Scirpus subulatus Vahl. En.
Cyperus cephaloles Vahl. En.
PJ1ndanus milore, Nieobar Bread-fruit, Al Moon, View
of the plants of Ceylon.
SavaIlia heterophylla Willd.
Lindsaea tenera Dryander, Transact, of the Linn. Soc. III.
saa har sandsynligviis Oernes Beliggenhed mellem tvende
store Fastlandsmasser været det afgjore1_1de :Moment ved
denne Sammenstilling. Imidlertid vil den hosstaaende ufuldstændige Fortegnelse over de paa Oerne forekommende
Slægter afgive Bcviis for, at biin Samstilling mod Fastlandsfloraen har været meget heldig, idet det langt overveicnde
Antal Slægter forekomme paa den forindiske Halvo, og for
en stor Deel ogsaa paa Ceylon; dog vil det ikke undgaae
Opmærksoml1eden, at Oernes Vegetation man betragtes som
en Udstraaling fra den nævnte Flora og som el Overgangs. led til Floraen paa den af Schouv som polynesisk eller
Reinwardts Rige betegnede Samling af Ocr fra Sumatra Ost
efter; navnlig synes Slægterne Dissochaetc, Orophea, Pterisanlhes, Antbrophyllum og Ochenia at frembyde i dette
Rige bestemt overgribende Elementer.
Dersom Oernes Stilling i plnntegeographisk Henseende
er nogenlunde rigtigt antydet, s~a vil man vecl at abstrahere fra hvad man kj~nder til det store ostindiske Vegetationsrige - Ostindiens Fastland og Oer indtil Phillippinerne,
med en Middeltemperatur af i5 til 25° R. - kunne gjore sig
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et ikke meget feilagtigt Begreb om deres vegetative Udtryk.
Herved maa dog forud bemærkes, at der findes en i Almindelighed bestemt udtalt Forskjel Sted mellem de sydlige
(Sambelong og Lille Nicobar tilligemed Catcliall) og de
nordlige Oers geognostiske Forhold, hvorved befindes stærkt
fremtrædende Forkjelligheder i Fordelingen af Vegetationens
l\1asse og specifike Præg. De forstnævnte Oers storste Areal
synes at indtages af kalkholdig Sandsteen og Leerskifer;
begge angribes let af Atmosphærilierne, Bindemidlet, Kalken, uddrages ved Kulsyre i Forbindelse med Regnen, og
hvor Klippegrunden ikke er altfor hældende, vil man derfor finde dem bedækket med en tiere Fod mægtig, som det
synes overmaade frugtbar Jordbund, bestaaende af sandblandet kalk- , og glimmerholdigt Leer, og i Overeenstemmdlse med dette Forhold ere disse Oer, skjondt de hoieste
i hele Gruppen, skovklædte indtil Toppen. Anderledes gestalter sig Forholdet pna de nordlige Oer, hvor plutoniske,
især serpenlinagtige Bjergarter ere fremherskende; disse
kunne vel ved Forvittring danne et godt Jordsmon, men
denne Proces gaaer meget vanskeligere for sig ved de nordlige Oers Bjergarter, og Jordlaget synes derfor meget minget mindre mægtigt; tilmed viser denne Dannelse sig kun
blottet i nogen Udstrækning paa Bompokn, Tillangschong og
'ferressa, meden.s den paa Nancovry, Trincut , Car-Nicobar og for en Deel paa Terressa er ligesom indhyllet i en
Kappe af meerskumlignende, stærkt vandsugende Leer, som
indeholder Jernilte, Talkjord og undertiden Kalk, men mangler Alkalier, som end ikke overalt er overdraget med et faa
Tommer tykt Jordlag og som vistnok er uskikket til saa
godt som enhver Cultur; disse Oers bolgeformige Bakkeland er derfor i Modsætning til de sydligeres skarpe Anse
kun græsklædte, uden Skov, med Arter af Pandanus og Areca
samlede i mindre Grupper eller enkeltviis spredte over hele
Fladen, og kun hvor i enkelte Daldrag er henfort et rigere
Jordsmon finder man storre Partier af Lovtræer. Ved forsogsviis at sammenligne Oernes almindelige Vegetationscbarakteer med de omliggende Landes, vil jeg derfor forelobig l1olde mig til Forholdene paa de sydligere.
Cilles Jordo1111eillng. I.
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Neppe noget Sted i Indien fremtræder Vegetationen
med en storre l\lasserigdom end her; saagodtsom Oernes
hele Overflade er bedækket med Urskov, og der findes
neppe_nogen naturlig aaben Localitet, hvor det umiddelbare
Sollys kan naae en lavere, urteagtig Planteverden. Denne
overvældende Fylde skyldes imidlertid ikke, som i de tempererede Zoner, nogle faa Arters hyppige, selskabelige Forekomst, men er betinget af et stort Antal Arter, som optræde i den meest brogede Blanding; for at anskueliggjore
dette Forhold, behover jeg kun at erindre om, at omtrent
U af de anforte 70 Dicotyledon-Slægter forekomme som
Træer eller Buske, undertiden (Ficus) i talrige Arter.
Men Skoven viser sig ikke blot rig ved dens rige Udstrækning, ogsaa Individernes storartede Yppighed er fremtrædende i Almindelighed, men viser sig især ved Ficusog Terminalia-Arternes ofte kolossale Udvikling; dog er
det ikke blot de træ- eller buskagtige Plant~r, som for
Oiet fremkalder et Udtryk af Fylde, selv Urter (l\fusa Sapientum, Musa Troglodytarum ?) og Græs (Bambusa) minder os
ved deres betydelige Storrelse om tro_pisk Frodiglied.
Skjondt Galathea's Ophold ved Nicobarerne (Januar,
Februar) faldt i l\lidten af den torre Tid, saa erindrer jeg
dog ikke, at have seet noget sandt Træ i bladlos Tilstand,
og Skoven var fuldkommen saa Iovklædt og saa frisk gron
som hos os i Juni; dette heroer imidlertid ikke saa meget
paa en overveiende Fremtræden af immergronne Træer,
uagtet saadanne laQgtfra ikke forekomme sjeldent (Aurantiaceæ, Clusiaceæ, Rhizophoreæ, Myrtaceæ), som paa en
uafbrudt eller i det Store ikke kjendeligt retarderet Voxevirksomhed; exempelviis kan anfores, at Thespesia populnea, Paritium tiliaceum, Sterculia Balanghas(?) og Sophora
tomentosa, Træer med blode, urteagtige Blade, vare ikke
alene fuldkommen belovede, men endog i Blomst og Frugt.
Urskovens Træer staae i Almindelighed saa tæt sammen, at de derved lige som nodes til at voxe rankt; de
cre oftest uden Grene indtil en stor Hoide fra Roden, deres Kroner ere meget Iovrige og slutte saa tæt til hinanden,
at de fremkalde et meget stærkt Morke.
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Blaclene fremtræde ofte med meget store Forhold,
navnlig flere Laurineer, flere Arter af Mappe, Artocarpus,
Uvaria, Barringtonia; Træer med sammensatte Blade ere
meget almindelige (Mimoseæ, Papilionaceæ, Aurantiace.!Jl, Sapindaceæ, Canarium, Cnestis), tildees af stort Omfang (Sapindus, Palmæ); som Exempler paa urteagtige Planter med
meget store Blade kunne anfores Musa, Colocasia, Caladium, Asplenium Nidus, Leea.
Frugterne af Citrus decumana (Pompelmus), Carica
Papaya (Pappi), Nipa fruticans {Atap), Artocarpus integrifolia (Jacca), Art. incisa (Brodfrugt), Entada Pusaetlia, Barringtonia speciosa og Pandanus erindre ligeledes ved deres
betydelige Storrelse om den indisk-tropiske Planteverdens
hoie Udvikling og Fylde . .
Hvor Skovens Indre, som ovenfor angivet., var meget
morkt, fandtes sjeldent nogen phanerogam Plante; Skovbunden var almindeligviis optaget af uigjennemtrængelige
Masser af henraadnende Plantedele, og kun med Vanskelighed skjælnede man i Træernes Toppe en Hær af klattrende, slyngende eller snyltende Planter. Paa de mindre
Ocr, f. Ex. Polo Milu, eller ved Stranden af de storre, og
i Almindelighed sagt, hvor Skoven bliver mere aabcn og
lysere, findes en Underskov, som ofte er dannet af Arter af Guilandina, Psidium, Briedelia, Gelonium, Feronia, Orophea , Nauclea, Morinda, Jasminum, Elaeagnus,
Boehmeria, Epicarpurus, Ficus (F. raccmosa); denne er gjennemvævet med et uendeligt Virvar af slyngende og klattrende Planter: ziirlige Brægner, (Lygodium), Mcnispermer,
talrige Convolvulaceer, Ampelideer, Cucurbitaceer, Arter af
Aristolochia, Roxburghia, Smilax, Piper, Dioscorea danne
Hovedmassen af de her forekommende Slyngplanter; de
storre Træer ere overspændte af mægtige Lianer Oiucuna,
Canavalia, Pongamia, Conocepl1alus, og den gigantiske Entada Pusaetha), og paa deres Stammer aagre halvt parasitiske Ficus-Arter, Hoya viridiflora, Pbthos scandens,
nydelige Lycopodier, og mange Brægner (Antrophyum,
Vittaria, Asplenium), af hvilke dog især den storartede Asplenium Nidus væsentlig betinger det frodige Udtryk. Men
27*
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kun sparsomt og i faa Arter forekom Orcl1idcerne (Dendrobium), som tilmed Ycd et noget vissent Udseende saagodtsom vare de eneste Planter, der tydede paa, at Aarstiden var den for Vegetationen mindre gunstige.
Underskoven er saaledes i og for sig tæt nok til at
lægge betydelige Hindringer i Veien for den Vandrende,
men den bliver aldeles ufremkommelig, hvor den, hvilket
oflc var Tilfældet, er isprængt med Calamus-Arter (Spanskrors-Palmer), hvis 10 til 12 Fod hoie Blade, der nedentil
ere forsynede med flere Tommer . lange tætstillede Torne,
oventil ende sig med en 8-12 Fod lang, sværdformig, med
tilbageboiede Hager tæt besat Fortsættelse afBladribben, og
kun den Indfodte formaaer her ved Hjælp af Oxekniven,
som han haandterer med overordentlig Færdighed, temmelig hurtigt at bane en taalelig Vei. Jeg troer endnu, at
turde filfoie, at jeg intet Sted, hvor jeg har seet Urskov,
har fundet denne saa mægtig, saa masserig, og Underskoven saa tæt og uveisom, som paa de sydlige Nicobaroer;
saaledes er f. Ex. paa den nærliggende O Pulo Pinang
hverken den endnu tilbageværende Urskov saa storartet som
paa hine Oer, eller Underskoven saa utilgjængelig, at man
ikke med egen Hjælp og ringe Besvær skulde kunne trænge
igjennem den.
Den markere Deel af Urskoven, hvor Underskoven
storstedeels mangler, er, som ovenfor sagt, egen for de
sydlige Oer. Den lysere, mere aabne, med Underskov forsynede Deel, hvis ydre Rand umærkeligt taber sig i Vegetationen paa de yngre Alluvier, er paa de nordlige Oer,
Car-Nicobar maaskee undtagen, meget smallere; mod Oernes Indre forlænger den sig ofte ind i de lavere liggende
Dale, men stoller sig ikke her til nogen tættere Urskov,
tværtimod, den bliver eflerhaanden mere aaben og lavere og
taber sig i et overordentligt lmudr"et Buskværk, fornemmelig
dannet af Arter af Slægterne lxora, Inga, Cassia, Colubrinu,
Flemingia, Dauhinia, Vitex, Maesa, Erycibc, Leen, Rubus
(moluccana), l\1ussaenda (frondosa) og l\felastoma (malabathricum) og isprængt busk- eller træagtige Brægner; undertiden nfvexler delle Buskværk med hedelignende Pletter,
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optaget af en Brægne (Gleichenia) eller med frodige Græsplanter af ringere Udstrækning. Indenfor den Krands, som
denne Buskvegetation danner, er Bakkelandet i det Hele kun
græsbegroet. Gronsværet her er mod Skovens indre Grændse,
hvor Jordbunden er noget rigere og fugtigere, dannet af
blodere og mere saftfulde Græsarter, tildeels dog af stride
og skarpe Halvgræs (Scleria, Cyperus, Diplacrum), men
iovrigt er det storste Areal optaget af finere, men torre
og stive Græsarter, af hvilke især en Art af Imperata
(Lalang) spiller en vigtig Rolle; den er paa Nicobarerne
saagodtsom den eneste Plante, som, i hoi Grad selskabelig,
indtager meget store Strækninger og i det Hele udelukker al anden lavere Vegetation; kun hist og her, navnlig
paa mere side -Steder, lader den Plads for andre Græsarter og for nogle Arter af Alysicarpus-, Dcsmodium-,
Uraria-, Smithia-, og Crotalaria-Planter, der nogenlunde
kunne sammenlignes med vore Kloverarter, medens selve
Græsvæxten henimod Bakkernes Top bl!ver lavere og tyndere, og endelig ophorer, hvor Leerlaget her pletviis er
skjult af et jernholdigt, grovt, ved de hyppige Regnskyl
udvadsket og goldt Sand, som kun frembringer faa og
mistrevne Individer of Leucas-, Aerva- og Evolvulus-Arter. Dette hele Græsland savnede vel ikke en vis Grad af
Friskhed, men frembod dog et saa stivt, tort, ode, saa udstrakt eensartet og steppelignende Billede, at man hos os
ikke let vil finde noget til Sammenligning; vore Enge og
hvilende Marker fremtræde, uanseet Jordbundens forskjellige
Forhold, ikke alene med et saa stærkt udtalt Liv og Frodighed, men tillige med en saa overveiende Artsmangfoldighed, at man i Modsætning til disse turde have et ikke
ganske urigtigt Udtryk for de nordlige Nicobaroers Græsland ved at betegne det som Græshede; selv det bakkede Lands svagt bolgede, men blode og hentlydende Conturer bidrage til dt fremkalde Foleisen af en trættende Eensartethed, i hvilken Oiet kun sparsomt finder Hvile i de
spredte eller i enkelte smaa Grupper samlede Arter af Pandnnus og Areca.
Kun Oen Bompoka afviger i sidstnævnte Henseende. Dens
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sammentrængt afrundede Omfang og dristigere, vulkanlignend!3 Hævning, dens afstudsede Top, hvis udstrakte,
kraterlignende Fordybning er opfyldt med en af ArecaPalmer overvoxet Lovskov og dens fra Toppen til Foden,
lig et lille Madeira med straaleformige Aaser med mellemliggende Daldrag stærkt nuancerede Sideflader lode glemme,
at disse kun ere beklædte med hiint næsten al anden Vegetation udelukkende Græstæppe.
Hoiderne og det disse nærmest omgivende Lavland,
altsaa Oernes storste Areal, optages af den hidtil omtalte
Vegetation. Det senest dannede Lavland derimod har en
betydelig ringere Udstrækning, men er af en meget storre
Vigtighed, navnlig for Oernes nuværende Befolkning. Saa
store Forkjelligheder delte Land end fren\byder, bande i
Henseende til Oprindelse og indre Beskaffenhed, saa bestemt
udtalt er dog een fælles vegetativ Characteer, nemlig flere
af de der forekommende træ- og buskagtige Plante-Arters
Selskabelighed, der vel ikke i og for sig er overvættes
fremtrædende, men dog meget ioinefaldende i dens Modsætning til Urskovens brogede Vrimmel.
Langs Oernes Kyster strækker sig en Strimmel Land,
hvis Hovedbestanddeel er Koralbrudstykker, iblandet oploste
Dele eller Brudstykker af de ældre Bjergarter, hvilken
Iblanding bliver saa meget rigeligere~ jo mere man fjerner
sig fra Strnnden. Dette Land mangler hist og her, navnlig
hvor bratte Klinter eller Tilstedeværelsen af Ferskvand synes at have afgivet eller endnu afgive Hindringer for dets Dannelse, og er i det Hele smallere og af mindre Udstrækning
paa de sydlige end paa de nordlige Oer, og da det udgjor
den vigtigste Deel af de Indfodtes Agerland, saa er, som
tilsvarende Folge af denne ulige Fordeling, Befolkningen
overveiende talrigere paa de sidstnævnte.
Havstokken, den ved Vinden eller ved Bolgerne til fna
Fods Hoide ophobede Vold af blændende ~vidt Koralsand,
har, netop hvor Havets Indflydelse ved almindeligt Hoivnnde
naaer sin Grændse, en ganske smal Stribe aflave, krybende
Planter: en Ischaemum-Art, Dolichos Iuteus (?) og den ved
alle tropiske Kyster almindelige Convolvulus maritimus;
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indenfor disse findes ganske almindelig, hvor den naturlige Tilstand er er uforstyrret, en smnl men meget tæt Vegetation, dannet af tvende buskagtige Planter, Tournefortia argentea (?) og Scaevola Taccada, som paa det Strog,
de indtage, udelukke alle andre Planter og hinanden indbyrdes; saaledes forekommer den fortnævnte i stor Udstrækning paa Oen Trice, den sidstnævnte aldeles ikke, medens
det omvendte Forhold finder Sted paa det nærliggende Pulo
Milu. Begge Planters Individer ere stillede saa tæt til
hverandre og saa ligeligt og frodigt udviklede, at man
kunde fristes til at antage, at man havde en velpasset Hæk
for sig. Den indtil 20 Fod hoie, solvhaarede Tournefortia
udmærker sig allerede i storre Afstand ved en egen graalig
Tone; den rigtbladede, lysgronne Scaevola fremtræder med
en overordentlig foraarsagtig Fr.iskhed, men er ofte, 1igesom den udenfor voxende Ischaemum, overvældet med Mosser af en traadformig, bladlos, blegguul, selskabe1ig Snylteplante, Cassytha fi.liformis.
Nærmest indenfor denne hækformige Vegetation, sjeldnere udenfor og da kun ganske enkeltviis , optræde flere
Træer, som enten ikkun forekomme her eller dog her synes at have deres storste Individantal, men ikke ere selskabelige. Til de almindeligste af disse hore den pragt- '
fulde Barringtonia speciosa, den, navnligt henimod Aften
overordenliigt vellugtende Guettarda speciosa, Calophyllum
Inophylium, Paritium tiliaceum, Thespesia populnea, Heretiera littoralis (?.,, Hernandia ovigera (?) og Sterculia Balanghas. Mindre mægtige, men ved deres Hyppighed ikke
mindre charakteristiske ere Arterne af Sophora (tomenlosa),
Canavalia, Briedelia, Glochidion, Mappe og Ricinus (communis). Den sidste forekom paa Catschall som et 10-i2
Fod hoit Træ med meget mindre Fro end den ellers har,
hvor den forekommer som Urt, og den dannede der en
nogle Tonder Land stor, meget tæt Lund, som formodenligt
stod under en Slags Cultur. :Men Cocuspalmen, saagodtsom
den eneste Plante, der af Nicobarerne dyrkes med nogen
Omhu, er dog den, som af alle indtager det storste Areal
af Korallandet og som saavel ved Hyppighed som ved For-
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men bortleder Oiet fra den ovrige herværende Vegetatipn,
der, saa selvstændig denne end iovrigt er, dog i Udtryk
viger og næsten ~un synes nt afgive en Ramme for hiin.
l\fed Undtagelse af den lille I{lippeo Montchal, hvor den
findes paa en Hoide af omtrent 100 Fod. og den ovre Deel
af Floden paa Lille Nicobar, veed jeg ikke at Cocuspalmen
noget Sted paa Nicobnroerne findes udenfor Korallandet.
Den er her plantet uden Orden og almindeligviis noget
tættere end i en sædvanlig ostin~isk Cocusplantage, er ikke
holdt fri for Ukrudt, der endog hist og her danner en temmelig tæt Underskov, og eiheller er den enkelte ældre
Plante omgiven af en ringformig Vold, indenfor hvilken i
den torre Tid kunde foretages en tilstrækkelig Vanding, og
dog veed jeg ikke nogetsteds at have seet den frodigere,
eller, saavidt jeg kunne skjonne, med en rigere Frugtdannelse end paa Nicobaroerne.
Omtrent i Midten af Oen l\1ilu træffer man en Ferskvandssump, som kun mod Vest synes at stolte sig til Leerskifer- og Sandsteensformationen, men iovrigt er indfattet
af Koralland. Dens fine, m eget ·morke og torvlignende
Jordbund var endnu mod Slutningen af den torre Tid meget
fugtig og saa lidet sammenholdende, at man overalt sank i.
Den var fuldkommen blottet tor al lavere Vegetation, men
desto rigeligere forsynet med Pandanus og Areca; navnlig
synes den forstnævnte, - som dog forekommer paa alle
Oerne i sna frodig en Tilstand, og saa hyppigt, at den afgiver et af de meest betegnende Træk i den nicobariske
Flora - her at have naaet den hoieste Udvikling baade
med Hensyn til Hyppigheden og Storrelsen af Individerne;
disse vare nemlig som oflcst af en Hoide af 30 til 40 Fod
og derover, ofle 4 til 6 Gange forgrenede og bære Frugthoveder af 16 til 20 Tommers Længde. Paa Oen Trice
fandtes en lignende, men dog noget afvigende Ferskvandssump; den havde ikke, som den forrige, Aflob mod St1·anden, saa at her i Regntiden maa være en lille So, uagtet
den i Februar var næsten udtorret, dens Jordsmon nr meget mindre humusholdigt og ikke uden lavere Vegetation
( Helminthoslachys dulcis), og Pandanus optrnaclte meget

.
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sjeldnere, medens Ficus-Arter og Barringtonia racemosa
dannede en hoi, men aaben Skov med Feronia elephantum
og en Ardisia-Art som Underskov. Sumpdannelser af den
Beskaffenhed, som de tvende nævnte 'for Oieblikket frembyde, kjender jeg ikke fra de andre Oei:; derimod findes
f. Ex. ved Galatheafloden og ved Floden, som udmunder i
Gangeshavnen, og vistnok flere Steder paa de storre Oer,
meget storre Afbrydelser i Korallandet, navnligt de saakaldte Mangrovesumpe. Den inderste Deel af Gangeshavnen,
hvor Floden udmunder, er opfyldt med Slem, som ved Ebben
kun er skjult af faa Fod Vand, og kun ganske enkeltviis
har en lille Mangrove ligesom forvildet sig herud; men
hvor Havet ved Ebben ganske træder tilbage, begynder
Mangroveskoven og strækker sig maaskee over den yderste
Trediedeel af den Dal, Floden gjennemlober. Hele denne
Strækning er ved Flod tid oversvommet med Brakvand; ved
Ebben derimod blottes den dyndede Jordbund, som da frembyder en Rigdom af Crustaceer og Blod dyr; men med Undtagelsen afl\fangroven (Bruguiera gymnorrhiza) og en sjeldnere forekommende urteagtig Acanthacec (Dilivaria) er den
aldeles uden Vegetation; den fiirste danner nærmest Bugten
et meget tæt Buskads, der ikke er uligt et Ellekrat, men
gaaer snart over i en hoi og noget aaben Skov, hvor kun
det slibrige Dynd og de overalt af Dyndet fremragende
lrnæformige Rodder gjore Vandringen besværlig.
Hvor
Havvandets Indflydelse ophorer, forsvinder Mangroven, og ·
der optræder, saavidt Floden i Regntiden træder over sine
Bredder, en Vegetation, som, hvor forskjelligertet den end
iovrigt viser sig (Ficus, Pandanus, Flogellaria, Calamus,
Inga, Cordyline, vilde Bananer, træagtige Brrgner, Convolvulaceæ), dog faae et ganske eget Præg ved den meget
hyppige Atap (Nipa fruticeus), en stammelos, palmelignende
Plante, hvis store Frugter ofte ved Modningen ere ~kjulte
under Vand. Naar Bredderne hæve sig flere Fod over Flodens Overflade, taber Atapen sig ganske, og Vegetationen
antager her en overordentlig Ynde; den rige, men endnu
noget aabne Lovskov er isprængt med Pandanus og Arecn-·
palmer og afvexlcr snart med aabne Steder , hvor træ- og
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buskagtige Brægner, Melastomer, hoie Græs, Rubus og Carica Papaya overbyde hverandre i Yppighed, snart med
de lndfodtes smaa, tildeels indhegnede Udflytterhaver, hvor
Sukkerror, Cocus, Oranger, Bananer, Colocasia indica, Caladium nymphæifolium (Yamsarter) trives saa ypperligt, at
man med Grund tor ansee dette Terrain som den frugtbareste Deel af Oen, og da Korallandet allerede saagodtsom
ganske er optaget til Dyrkning, tillige som det Strog, der
ved en Colonisation fortrinligst burde soges opdyrket.
Endelig frembyderder Korallandet Atbrydelser, hvor
fremspringende Klipper, naae saa langt ud i det ved Flodtid med Havvand overskyllede Rev, at Havstokkens Dannelse derved forhindres. Vegetationen paa disse, ofie for
Jord blottede Klipper er characteriseret ved Hyppigheden
af en Casuarina, ligesom ogsaa en Callicarpa og en Sponia
(Celtis vestimentaria Kamphovener) her ere meget almindelige.
I den hosfoiede Liste over Planteslægter fra Nicobaroerne vil man savne mange Former, som man med Hensyn
til Oernes geographiske Beliggenhed skulde have ventet at
finde der; som Exempler vil jeg kun anfore Ceratopteris,
Marsilea, Stratiotes, Nepenthes og Qvercus, som alle forekomme. paa det nærliggende Pulo Pinang; Eegen (Qvercus)
endog i 9 Arter. Denne l\fangel heroer dee1s paa, at Oerne
(maaskee med Undtagelse af Trice) ikke have solaabne,
stillestaaende Vande, deels maa den vel lmn hidrore fra, at
den kortvarige Undersogelse fandt Sted i den torre Aarstid
og aldeles ikke naaede til de storre skovbeklædte Hoider.

*

*

* Oernes Plante-Producter kan
Sporges der: af hvilke af
man ved en Colonisation vente at erholde nogen umiddelbar
Fordeel? saa vil Svaret indskrænke sig til at anfore Betelnod qg Gavntommer. Betclnodden findes vild i stor Mængde,
og vil kunne afsættes overalt i Ostindien og det sydlige
Chine, men Afhasningen er et meget besværligt Arbeide og
i ualhaset Tilstand fordyres Fragten paa Grund af det storre
Lasterum og den utaalelige Stank og Hede, som i Skibet
udvikler sig ved Gjæringcn. Teaktræ (Tectona grandis),
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det i Ostindien almindeligste Skibstommer fandtes vel ikke
paa Oerne, men disse frembyde dog mange Vedsorler som
i Haardhed og Seighed og sandsynligviis ogsaa i Varighed
kunne maale sig med hiint; saaledes forekommer Pinei
(Calophyllum Inophyllum), som paa Coromandelkysten, hvor
den anvendes til Skibsknæ, staaer i hoi Priis, overalt nærmest Stranden og tilmed i storre Exemplarer end andetsteds i Ostindien eller paa Sydhavsoerne. Huustommer
findes i Mængde.
Rettes Sporgsmaalet hen paa: hvilke Handelsplanter
kunne dyrkes paa Oerne? saa vil man, uden at feile meget
kunne svare: med Undtagelse af saadanne Planter, som synes at fordre en storre Hoide over Havet (Thee, Opium),
tor man vente, at enhver i Ostindien indenfor Vendekredsen, med Held dyrket Plante ved et omsigtsfuld Valg af
Jordsmon og en fornuftig og omhyggelig Pleie vil kunne
lykkes.
Sporger man endelig: hvilke dyrkede Planter ville ved
en Coloni paa Nicobaroerne afgive storst Fordeel? saa bliver Svaret meget vanskeligere, selv for den med Ostindiens
agronomiske og commercielle Forhold noie bekjendte; Sporgsmaalet bor maaskee oploses i tvende:
1. Hvorledes udfores en Plantning med det ringeste 1Jdlæg? - hvilke Arbeidere ere de kyndigste, kraftigste
og billigste?
2. Hvilke dyrkede Planter ville med storste Sandsynlighed
efter Maaneders eller Aars Forlob, o : ved den ·torsle
fulde ~fgrode, staae i en saadan Priis paa et bekvemt
Marked, at de yde de fleestmulige Procent af den anlagte Kapital?
·
1. ~aar man erindrer, at de Indfodte paa Nicobaroerne kun drive ubetydelig Qvægavl, endnu mindre Jagt og
Fiskeri og, skjondt Klimat og Jordbund indbyde dertil, aldeles ingen Kornavl, og at de almindeligviis indskrænke
sig til i Ny og i Næ at henp.lante en spirende Cocusnod
eller at udplante en Banan eller en Yams, saa vil man
ikke turde vente, at de ved deres tilvante Ladhed og
ringe Trang til fremmede Gjenstande for efter mange
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Aars Paavirkning skulde lade sig bevæge lil at udfore , et
regelmæssigt og i længere Tid fortsat Arbeide, og da nykomne Europæere umuligt kunne paatage sig et saadant,
maa man tye til de almindelige ostindiske Arbeiderc: l\fadras - Kulier, Bengalere, Malaier og Chinesere. Forskjellen
mellem disse Arbeideres Dygtighed er i det Hele saavelsom
ved særegne Kulturer, ligesom ogsaa med Hensyn til Lonnen, saa stor, at man paa ingen Maade tor vælge .iflæng.
Saaledes vil den stærke Kuli under lige Forhold forlange
den hoieste Lon; den driftige Chineser kommer ham heri
nærmest, medens den spinkle Hindu er at erholde til laveste
Priis. Malaien viser meest Lyst til at arbeide i en Riis mark;
Chineseren synes at have Afsmag for Riisavlen, medens
. han ynder Sukkeravl og Havedyrkning i det Store som i
det Smaa. Kulien foretrækker ethvert haardere Arbeide,
medens Bengaleren paatager sig eth"ert Markarbeide, naar
det blot ikke overgaaer hans ringe Kræfter. For en Kuli
er Lonnen paa Pinang 4 Gange hoiere end i Forindien, og
Nicobaroernes bekjendte Usundhed og Manglen af Fruentimmer, vil sikkert endmere fordyre Arbeidet og gjore Arbeideren uvillig til at indlade sig paa storre Aarmaal. Chineseren overtager helst Arbeidet mod en bestemt Andeel
af Udbyttet eller forpagter en i Drift værende Plantning.
Disse forskjellige Om~tændigheder ere naturligviis af stor
Betydning ved en Colonisation, men de forandre sig, navnligt hvad Lonnen angaaer, i Forhold til indtrædende Svingninger i Ostindiens Production og Handel og til en tilfældigt storre Sammenstromning af chinesiske eller andre arbeidssogende Udvandrere paa de almindelige Stapelsteder,
Singapore og Pinang, saa at jeg ikke her vover at antyde
noget specielt Valg af Arbeidere eller at give nogen tilnærmende Beregning over Omkostningerne ved et Anlæg.
2. Delte Sporgsmaal er vel aldeles commercielt, og
jeg skal derfor ikke indlade mig paa at besvare det, men
nogle enkelte Bemærkninger om Forhold, som maa tages i
Betragtning ved Besvarelsen, turde dog maaskee her finde
en passende Plads.
Indsamlingen og den forelobige Tilberedning af de
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olieydende Frugter af Calophyllum, Elæocarpus og Ricinus,
de farveholdige Fro af Bixa Orellana, de horlignende Stoffer af Bananens Stilke og Ananassens Blade; Dyrkningen af
Salep, Ingefær, Cardemomme o. dsl., kunde vel afgive nogen Indtægt for Colonien, naar den forst er saa vidt fremskreden, at der findes et tilstrækkeligt Antal Koner og Born,
som mod en ringe Godtgjorelse ville paatage sig et saadant mindre udstrakt Foretagende, men uden dette vil Prisen paa de nævnte Stoffer være saa lav, at de ikke kunne
komme i Betragtning. Alle Cocustræer paa Oerne tilhore
de Indfodte, og de Nodder, som de ikke selv forbruge,
maatte man altsaa tiltuske sig. Man har antaget, at de
nordlige Oer i det Hele producere 10 Millioner Nodder
aarligt, og det er sandsynligt, at Produetionen paa de sydlige belober sig tit 4 Millioner. Af disse f4 Millioner bortfores ved fremmede Skibe neppe over 4 Millioner, hvoraf
2& Million alene fra Car Nicobar. Foruden disse ville sandsynligviis endnu 2 Millioner kunne erholdes, naar man i
Aarets Lob efterhaanden tiltuskede sig mindre Partier fra
de forskjellige Oer, medens der for disses 6000 Beboere
indeholdtes 8 Millioner eller f333¼ for hvert Individ, hvilket Antal neppe er for ringe ansat. Disse 6 Millioner kunne
paa Oerne erholdes til en Priis, der er 3 til 6 Gange lavere end paa Kysterne af den bengalske Bugt og Malaccastrædet indtil Singapore, og da Betalingen sjeldnest skeer i
Penge, men i blaat Lærred, Tobak o. · desl., saa vil den i
Virkelighed blive meget lavere end angivet, og naar Colonien selv avlede Tobakken, som trives ypperligt paa Oerne,
og l1vis Olien paa Stedet udpressedes af Nodderne, vilde
Fordelen endmere foroges. I hvad der saaledes kunde indvindes ved Gavntommer, Betel- og Cocusnodder, maaskee
ved smaa Partier Skildpadde, Ambra, ved Trepangfiskeri og
Kalk-, Salt- og Kultilvirkning, maatte en Coloni soge et
midlertidigt Underhold. Peberplantninger kunne ingenlunde
betale sig; Riisavl vel lmn hvad Coloniens eget Forbrug
angaaer. Sukkerroret burde vistnok forsoges, men gunstige Localiteter ere ikke meget udstrakte paa Oerne; dog
vilde de to overste Trediedele af de Dale, som gjennem-

430
strommcs af Floderne, være fortrinligt skikkede dertil. Med
Hensyn til Indigo seer jeg ingen Grund til, hvorfor den
ikke skulde kunne lykkes paa Oerne, men jeg kan dog
ikke undlade at bemærke, at der af denne Slægt, som fortrinsviis synes at soge Kystpartier, ikke er fundet nogen
Art paa Nicobaroerne, medens man paa Coromandelkysten
træffer ikke færre end 24 Arter; iovrigt ere dens Produetionsomkostninger saa store, at den neppe vilde betale sig.
For efter en 5- 8 Aars Forlob vilde en Coloni sanledes
neppe kunne vente betydeligt forogede Indtægter. I dette
Tidsrum burde nemlig den endnu ikke optagne Deel af
Korallandet være ryddet og beplantet med Cocus, ja, efter
mit Skjon; burde hele det ovrige finde Land, !forsaavidt
det nu er beklædt med Urskov, og selv Foden af Hoiderne,
hvor Heldningen ikke stiger over en Snees Grader, benyttes paa samme :Mande. Naar Pladsen er ryddet og de spirende Rodder ere plantede, fordrer Cocus en meget ringe
Omsorg, og fra den i det 7de til Sde Aar bærer Frugt,
kræver den næsten kun de Omkostninger, som medgaae til
Frugternes Nedplukning, og naar man derhos betænker, at
man af en almindelig engelsk Cocusplantning beregner en
Indtægt af 20 til 40 Procent af den anlagte Kapital, og at
denne Plante neppe nogetsteds forekommer i en saadau
Fylde, Kraft og Frugtbarhed som paa Nicobaroe:rne, turde
det ikke være feilngligt ved Besvarelsen af Sporgsmaalet
at nævne Cocus som den Plante, der fortrinsviis maatte
komme i Betragtning. Foru·den med Cocus burde man neppe
gjore storre Forsog med andre Planter end Sukker og Kaffe,
som begge ville trives saa fortræffeligt paa Oerne, at man
ved Spiirgsmaalet om deres Fordeelagtighed nærmest kun
har at afgjore, hvorvidt man vil være istand til i billig Arbeidskrnft at concurere med de omliggende Lande, hvor
Sukker og Kaffeproductionen i de senere Anr navnlig paa
Grund af de forandrede vestindiske Pro duetionsforhold, er
stegen i betydelig Grad.

C

431

Fortegnelse over de nicobariske Oers Planteverden.
I.

lllinl.oseæ.

Inga, Acacia, Eutoda. Mimose.
Papilionaeeæ,
(5-25) Bauhinia, Cassia, Tamarindus, Guilandina, Sopl1ora, Dalbergia, Pongamia, Abrus, Flemingia,
Nomismia, Cajanus, Dolichos, Mucuna, Canavalia,
Clitoria, Olysicarpus, Dicernia, Desmodium, Uraria,
Smithia, Crotalaria.
Rosnceæ,
(26) Rubus.
lllyrtnceæ.
(27-29) Barringtonia, Dugcnin, Psidium.
lllelastomnceæ,
(30-32) Dissochaete, Osbeckia, l\felasloma.
Oenothereæ,
(33) Jussieua.
Rbl1ophoreæ,
(34-36) Bruguiera, Rhizophora, C_arallia.
Combretaeeæ.
(37) Combretum.
Ocbnaceæ,
(38) Ochna.
Clonnaraeeæ,
(39) Cnestis.
Burseraceæ.
(40) Canarium.
A.nncardlaceæ,
(41-44). Semecarpus, Rhus, Mangifera, Sorindeia.
Euphorbiaceæ,
(45-55) Glochidion, Cicca, Phylanthus, Briedelia, Gelonium, Ricinus, Mappa, Claoxylon, Manihot, Acalypha, Euphorbia.
Rbamneæ,
(56-57) Colubrina, Gouania.
(i-4)

2,

3.

,.
5.
6.

7.
8.
9,

10.
li,

-

12,
13,

14,

....
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15, Ulppocratenceæ.
(58) Salacia.
16. Celastrineæ.
(59) Euonymus.
17, Pittosporeæ.
(60) Pittosporum.
18. Polygoleæ,
(61) Polygala.
19. Snpiudaceæ.
(62-63) Schmic1lclia, Sapindus.
20, Aurnntiaceæ,
(64-68) Triphasia, Alalanlia ?, Citrus, Glycosmis, Fcronia.
21, Clusiaceæ,
(69-70) Garcinia, Calophyllum.
22. Dipterocarpeæ.
(71) Terminalia.
23, ()hlaenaceæ.
(72) Hugonia.?
24. Tiliaceæ,
(73-75) Grcwia, Elaeocarpus, Monocera.
25. Biittneriaceæ,
(76) Visenia.
26, Stcrculiaceæ.
(77-79) Stcrculia, Ilcretiera, Helicleres.
27, lalvaceæ.
(80-85) Paritium, Thespesia, Urene, Sida, Hibiscus,
Abelmoschus.
28. Cucusbltaceæ.
(86~87) Lagenaria, Momordica.
29, Pnpnynccæ.
(88) Carica.
SO. Bixaceæ,
(89) Bixa.
31, Nylllphaeaceæ,
(90) Nymphara.
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32.

Oapparideæ,
~9i-92) Gynandropsis, Polanisia.
33. Anonaceæ.
(93-95) Anona, Uvaria, Orophea.
34. Myrlsticeæ,
(96) Myristica.
35, Jlenispermaceæ.
(97 - 99) Menispermum, Cocculus, Stephania.

;,-•

36. Lorantaceæ,
(iOO) Loranthus ?.
37. Ampelldeæ.
(i01-i03) Leea, Cissus, Pterisanthes.
38, A.rallceæ.
(i04-i05) Aralia, Arthrophyllum.
39, Umbelllferæ,
(i06) Hydrocotyle.
40, Sapotaceæ.
(i07) Sideroxylon.
41, Dlyrslneæ,
(108-i09) Ardisia; Maesa.
42. Ebenaceæ.
(HO) Diospyros.
43, Bignonlacem,
(i i i) Spalhodea.
44, !canthaceæ.
(H2-H4) Thunbergia, Dilivaria, Justicia.
45. Scrophularinele,
(115) Bonnaya.
46. Solanaceæ,
(H6-H9) Caspicum, Datura, Nicotiana, Salanum.
47,

Bydroleaceæ.
(i20) Hydrolea.

48. Convolvulaceæ,
(i2i-i27) Convolvulus, Ipomaea, Erycibe, Lepislemon,
Aniseia, Calonyction, Evolvulus.
Bill•• Jordom,•illo4r.

I.
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49,
!iO,
!il,
!i2,

a3.
a4.

aa.
G6.
!i7,
58,

59,
GO,

61.

62.
63.
64.

Asperifoliæ,
(i28-129) Ehretia, Tournefortia.
Cordiaceæ,
(i30) Cordia.
Verbenaceæ.
(13i-134) Vilex, Premna, Clerodendron, Callicarpa.
Labiatæ,
(135-138) Ocymum, Stachys ?, Orthosiphon, Leucas.
Asclepiadeæ.
(139-140) Hoya, Sarcolobus.
Apoeyneæ,
(14i-143) Alstonia, Cerbera, Tabernæmontana.
Loganlaceæ.
(144) Fagraea.
Oleaceæ.
(145) Chinonanthus.
Jasmineæ.
(146) Jasminum.
Rubiaeeæ,
(i47-156) Mussacnda, Ixora, Nauclen, Serissa, Psycholria, Gucttarda, Ophiorrhiza, Morinda, Hcdyotis, Gonotheca.
Lobeliaceæ,
(157) Lobelia.
Goo1leuiaceæ,
(158) Scaevola.
Compositæ,
(159-167) Ageratum, Cyanopsis, V~rnonia?, Wedelia, Eclipta, Adenostemma, Bidens, Spilanlhes,
Conyza?.
Aristoloehieæ,
(268) Aristolochin.
Elæagneæ.
(169) Elæagnus.
Ilernandiaceæ,
(170) Hernandia.

•
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65, Laurlneæ.
(171-173) Polyadenia ?, Littsæa ?, Cassytha.
66, Polygoneæ,
(i 74) Polygonum.
6'1. Amaranthaceæ.
(175-178) Aerua, Alternathera, Achyranthes, Desmochaete.
68, Antldesmeæ.
(179-180). Antidesma, Lepidostachys ?.
69. IJrtlcaseæ.
(181-184) Elatostemma, Boehmeria, Parietaria, (Jrtica.
'10, Artoearpeæ.
(185-187) Ficus, Artocarpus. Conocephalus.
'11, loreæ.
(188) Epicarpurus.
'12, Clasuarineæ,
(189) Casuarina.
'13, PJperaceæ.
(190) Piper.
'14. Palmæ.
(191-193) Cocos, Areca, Calarnus.
'15. Pandaneæ.
(194-195) Pandanns, Nipa.
'16. Aroldeæ.
(196-198) Caladium, Colocasia, P~lhos.
· '11. Najadeæ.
(199) Zostera.
'18. lnsaceæ.
(200) :M usa.
'19. Clannaeeæ.
(201) .Marenta.
80. Zlngiheraceæ.
(202-203) Alpinia phoenicea l{amphovener, Arnornum
fructu acido Rink.
81. 0rchideæ.
(204) Dendrobium.
28"
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.

91.
92.
93.

•

94.

9a.
96
97.

Dromeliaceæ.
(205) Ananassa.
AmaryJUd~æ.
(206) Crinum.
Dioseoreæ.
(207) Dioscorea.
Smilnceæ.
(208-210) Roxburghia, Smilax, Cordyline.
Juncaceæ.
(21 i) Flagellaria.
Comme]yneæ.
(212-213) Commelyna, Tradescantia.
l:riocnuloneæ.
(214) Eriocaulon.
Cype1•aceæ.
(215-221) Cyperus, Kylingia, Scirpus, Fimbristylis,
Haplostylis; Diplacrum, Scleria.
Gramineæ.
(222-238) Oplismenus, Panicum, Ischaemurn , Andropogon, Paspalus, Manisuris, Dimeria, ]sachne, Imperata, Saccharum, Bambusa, Penniselum, Dactyloctenium, Phragmites, Sporobolus, Et-agrostis, Poa.
Cycndeæ.
(239) Cycas.
Lyeopodlnceæ,
(240) Lycopodium.
Ophioglosseæ.
(241) Helminthostachys.
lllnrnttiaceæ.
(242) Angiopteris.
Sehlznenceæ.
(243) Lygodium.
G]eicheninceæ.
(244) Gleichenia.
Rymenophylleæ
(245) Trichomanes·
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PolypodJaceæ.
(246-260). Dicksonia,

Davallia (?), _Lindsæa Aspidium, Diplazium, Asplenium, Pteris, Vittaria, Adiantum (?),
Pleopeltis, Polypodium, Blechnum, Gymnogramma, Anlrophyum, Acrostichum.

Nicobaroernes lndvaanere anslaaes til et Antal af
imellem 5 og 6000, som dog ingenlunde er ligeligt fordeelt
paa alle Oerne; navnlig er den sydlige Gruppe langt slettere befolket end den nordlige, sau at hele Indbyggerantallet paa samme endog kun anslaaes til omtrent 600, og
selv af de nordlige Oer ere nogle, som allerede ovenfor
antydet, forholdsviis meget stærkere befolkede end andre.
Med Undtagelse af det særegne, kun meget lidL bekjendte Folkeslag, der lever i det Indre af Ocn Store Nico bar, hore de ovrige Indbyggere, som alle be!Joe Kyststrækninger, og iovrigt ogsaa have alt Væsentligt tilfælles,
til samme Stamme og betragte sig ogsaa selv som et Folk,
ihvorvel der forovrigt imellem dem indbyrdes vise sig ikke
faa Forskjelligheder, der i Særdeleshed fremt.ræd.o som Eiendommcligheder betinget ved en slorre Udvikling paa nogle
at Oerne; ogsaa i denne Henseende synes HovedforsKjellen
at bestaae imellem de tvende Ogrupper, idet de sydlige,
storre, men paa Koralsand fattige Oers Beboere i det Hele
staae paa et lavere Trin end Indvaanerne paa den nordlige
Gruppe,
Nicobarerne ere hverken i p hys is k eller aandelig
Henseende nogen ædel Race; de frembyde ikke faa Forskjelligheder fra de ovrige sydostlige asiat.iske Folkeslag;
nærmest beslægtede ere de maaskee med Malaierne. Deres
Hudfarve er endeel lysere end Hinduernes, betydeligt morkere end Chinesernes, og forskjellig fra begges ved et
stærkt rodbruunt Anstrog. Baghovedet er paafaldende fladt,
Issen meget toppet og Breden imt:llem Issebenets Knuder
(tubera parietalia) usædvanlig stor; ogsaa Siderne af Hovedet ere meget flade; Panden er ikke hoi, men smal, og har
l1verken synderlig Hævning eller Heldning. Oinene staae
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langt fra hinanden; de ere morke med en guulagtig Sklerotika; Næsen _er flad og bred, Kjæverne stærkt fremstaaende; Munden er bred og plump med tykke Læber,
Hagen er spids, Orene ere sædv11nligt gjennemborede son
bredt, at de kunne optage en Cigar. · Skjægget er i Almindelighed udrykket og meget sparsomt, og Kroppen i det Hele
svagt behaaret; Hovedhaaret er altid sort, glat og glindsende; det bæres snart langt, og da gjerne ombundet
med et Bastbaand eller deslige, snart kort afskaaret, fordetmeste med en eller flere Haarlotter imellem , snart
endelig, og det især hos Fruentimmerne, hvis Grimhed
overgaaer Alt hvad man kan gjore sig Begreb om, aldeles afraget. Tænderne cre (af den overdrevne Beteltygning) sorte, undertitlen sunde, men i mange Tilfælde aldeles
degenererede, svuldne og Iiise, saa at de lig en ondartet
formlos Svulst slaae frem imellem de tyl,ke, ligesom corroderede Læber, der ei kunne lukkes over dem. Af Statur
ere de i Reglen under Middelhoide og noget undersætsige,
noget plumpe, men ofte af alhletisk Bygning. Halsen er
kort, Brystet hvælvet; Underlivet ofte noget hængende, Ryggen stærkt udsveiet, Extremiteterne muskulose, Hænderne
korlc og buttede, Fodderne brede og lavvristede. Tatovering er ukjendt iblandt dem, sl,jondt Enkelte undertiden
kunne have en tatoveret Figur paa Armen som Spor af
deres Samkvem med l\lalnierne; almindeligr,re er den fra
Dirmanerne optagne Skik at bemale de med Svinefedt indgnedne Kinder med en stærk hoirod eller snffrnnguul Farve,
hvilket dog heller neppe bruges uclen ved festlige Leiligheder. Af deres Sandser er navnlig Synet overordentlig
skarpt; Legemets Holdning er rank, men de mangle Lethed
og Elasticitet; deres Gang er skrævende og med hoit loftede Fodder, i de Ovelser, som deres Levemnade medforer,
ere de raske, selv smidige, navnlig i at ldatlre, styre Canoen, svommo og dykke, kaslo med Spydet o. s, v. Deres
Hvile bestaaer i at ligge eller sidde paa Hug. Naar de mode
hverandre hilse de ikke; de takke ikke for hvad man giver
dem, men ligesaa lidt bliver Nogen vred, fordi man ved
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sine Gaver begunstiger en Anden fremfor ham. Derimod
have vi troet, at spore en Folelse af ydmyget Stolthed, naar
man ved en umiddelbar Gjenforæring har villet gjengjælde
deres Gaver.
De kjende Omfavnelser, men at kysse er
et for dem som de ovrige sydasiatiske Folkeslag fremmed
Kjærtegn; de pege med Læberne saavelsom med Fingrene,
tale sagte og sædvanlig uden Gestus; deres Born bære de
ved at Inde dem ride paa Hofterne.
Deres Sprog er fuldt af utallige Gutturaler og Næselyd,
og ligner hverken det birmanske eller andre paa det indiske
Archipel; det er forovrigt ingenlunde fattigt, men har endog
Betegnelser for mange abstra_cte Udtryk (see vedfoiede Ordbog med Forord). Skrin- og Taltegn kjeilde de ikke,
og for at notere Tal bruge de Karvestokke; de tælle i det
Hele intet undtagen Cocusnodder; de betegne derfor Dagstiden ved at vise Solens Stand paa Himlen, og al længere
Tids regning saavelsom enhver historiskErindringerukjendt
hos dem; deres Alder kjende de derfor heller ikke. Mange
Gamle fandtes der imidlertid ikke iblandt dem; dog skulde
de ikke sjeldent opleve deres Borneborns Fodsel, men næsten aldrig Bornebornsborn; undertiden blive de saa gamle,
at de gaae i Barudom.
Det mest fremtrædende Træk i Nicobarernes C har a ct e er synes at være Dovenskab, Ligegyldighed og Ladhed;
skjondt de i Reglen ikke viste sig uvenligt stemte eller
utilboielige til at overlade hvad de havde, og undertiden
endog gave Prover paa Tjenstvillighed, der udkrævede Anstrængelse, vare de i det Hele ikke lette at bevæge til
at foretage sig noget. Det faldt dem i Almindelighed ikke
fod at tilbyde sig til <len mindste Tjeneste, at bære Noget
eller at gaae et Skridt for os, selv for Betaling*). Saalænge de frygtede os, vare de om os, saasnart de saae de
Herrer Naturforskere hengivne til deres fredelige Sysler,

*) Man vil erindre hvor lidet heldig mit Forsiig Ynr mod at anbringe
lndvønnernc i Pulo l\lilu's llaYn til at arbeide for mig .
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lagde de sig til at sove ellor ryge og vare iklrn at formaae til at gjore et Skridt.
De viste sig heelt igjennem
ordknappe og tilbageholdende, hvad dog muligen for en
Deel ogsaa kunde tilskrives Vanskeligheden ved at gjore sig
forstaaelige for hinanden gjensidigt; til Munterhed fandtes
der ikke Spor hos dem. Tilfredsstillelsen af deres Forntldenheder kræver ikke megen Anstrængelse; i deres Arbeider ere de kun lidet udholdende, og de fandtes i Almindelighed ogsaa altid hvilende, gjiirende sig tilgode med Betel
eller Tobak. De leve i den raaeste Uvidenhed og have ikke
fjerneste Anelse om hvad Fordeel de vilde kunne drage af
den herlige Jordbund. l\Jen de synes ogsaa med et vist
ængsteligt Blik pan Folgerne at afvise ethvert Skridt til Civilisation eller bedre Cultur. Det var forgjæves, nt vor Botaniker forldarede dem Nytten og Brugen af Sædefro, som
han tilbod dem; de neglede endog at modtage det, endsige
at de ikke vilde plante eller saae <let. Charakteristiske
Træk hos dem ere nemlig Frygtsornhed og Mistænkelighed,
saavel indbyrdes som imod Fremmede; og for de heraf
flydende La~ler, Feighed, Lumsked, Forestillelse og Uordholdenhed synes de heller ikke at kunne frikjendes; deres
ikke saa sjeldne, altid paa en lumsk Maade anstillede Overfald paa og Udplyndringer af fremmede Skibe kunne tjene
til Beviis herpaa, ligesom ogsaa Snigmord ikke skulle være
saa ganske sjeldne, og Straffe for beganede Forbrydelser
imellem dem selv indbyrdes gjerne iværksættes ved hemmeligt Overfald. Sandselige Laster synes derimod ikke at
være almindelige; til Fraadseri cre de ingenlunde forfaldne
og Ukydskhed synes heller ikke at finde Sted imellem dem;
Drukkenskab er vel almindeligere, men dog ikke særdeles
stærkt udbredt.
Ligesom imidlertid disse ufordeelagtige
Charakteertræk ingenlunde ere lige stærkt fremtrædende paa
alle Oerne, saaledes erc Nicobarerne ogsaa paa den anden
Side i Besiddelse af Egenskaber, der forsone den Fremmede
med dem, og ere Tegn paa en barnlig Uskyldighed, endnu
saa temmelig uberort af de Laster, der desværre i Almindelighed indsnige sig ved Samfærdsel med mere civiliserede
l?olk. Godmodighed og Venlighed er et Hoveetræk hos dem ;
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de ere indbyrdes meddelende og i hoi Orad ærlige i deres
Forhold til hverandre. De ere vistnok ogsaa meget fredelige Folk, jeg borte aldrig iblandt de :Mange, som omringede os, Noget, der lignede Klammeri eller blot Uenighed.
Gjæstfrihed udvise de alLid og villigt mod hverandre, sorn
ogsaa mod deii Fremmede, om hvis velvillige Hensigter de
ere overbeviste. De hænge med Kjærlighed ved deres
Land, Lnndsmænd og Fodested. De kjende og agte Eiendomsrellcn og Tyveri er næsten ukjendt hos dem. Der
blev os' ikke et Stykke borte af All, hvad vi til forslcjellige
Tider slæbte i Land, og de saakaldte "captnins" havde de
bedste Certificaler fra engelske Skippere for deres Cocusnodhandel med dem. Paa flere af disse Papirer fandt jeg
Beviis for, at de havde betalt paa den sidste Reise, hvad
de skyldte .fra den forste. De franske Missionairer hnvde
paa Terressa efterladt alt deres Gods, da de forlode Oen,
i de Indfodtes Værge, og disse bevarede Alt paa det omhyggeligste; ogsaa en Baad, som Capt. Lewis paa Undersogelsesexpeditionen med l'Epiegle havde mistet ved den
samme O, var bleveri opfisket af Indvaanerne, som havde
trukket den paa Land, lagt den med l{jolen iveiret, og nn
overraskede Capt. Lewis ved hans Tilbagekomst til Oerne
ved at melde ham, at hans Baad var i Behold. De af Nicobarerne forovede Overfald paa fremmede Skibe og Bemægtigelsen af strandet Gods synes vel at frembyde et Beviis i den modsatte Retning, og de fole det Slette i disse
Handlinger; men ligesom disse Angreb vel ikke sjeldent
kunne ha,•e været fremkaldte ved Skibsmandskabernes uredelige eller toileslose Opforsel, saaledr.s er det ingenlunde
alle Nicobarerne, der have gjort sig skyldige i samme, og
de uskyldige, ,,gode Mænd", fralægge sig med lvrighed al
Deelagtighed i slige Handlinger. Deres Anmodninger til
Pastor Rosen under hans Ophold paa Oerne om at faae
deres Born underviste af ham, :o;ynes at tyde pna Lærvillighed hos dem. Uden Intelligens ere Nicobarerne heller ingenlunde; de lære med Lethed fremmede Sprog, og de
Fleste tale forudnn deres eget ogsaa noget Engelsk og flydende mnlaiisk og portugisisk. Jeg blev af saa godt som
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Enhver af dem adspurgt om mit og Skibets Navn, hvilket de strax gjentoge med den reneste Udtale uden mindste
Vanskelighed. Vor Præst morede sig med at lære flere af
dem at sige: "Kongen af Danmark er vor Konge", hvilket
de tydeligt opfattede og repe\erede, indtil de lærte at forstaae, hvad de sagde. Dette Sprogtalent hos dem var mig
saa meget mere paafaldende, som jeg kom fra det hoitciviliserede Calcutta, hvor mit Navn daglig baade skriftlig
og mundtlig blev radbrækket paa den eventyrligste Maade.
Nicobarernes vigtigste B es kj æ fti ge Is er ere Indsamling af Cocusnodder, Skovning af Brænde, Jagt og Fiskeri,
saavelsom Plantning af Ananas, Bananer, Vams, o. s. v.,
hvortil paa de sydlige Ocr 'kommer Indsamling af Fuglereder, Ambra og Skildpadde; endelig er ogsaa Handel med
fremmede Skibe overalt en meget yndet Forretning. Deres
Industri indskrænker sig til Nodvf'ndighedsartikler. Deres
Huse og Canoer ere smukt og sindrigt byggede, dog aftage
de i Skjonhed og Storrelse eftersom man kommer sydligere.
Ogsaa kunne de selv smede deres Spydspidser og udhamre de
Solvringe, som de bruge til Prydelse; navnlig udmærke Chovryerne sig som Vaabcnsmede. Paa denne O drives ogsaa
udelukkende en anden Industrigreen, som det synes meest
af Fruentimmerne, navnlig Forfærdigelsen af Leerkar, som
vel ere uglasserede og skrobelige, men ingenlunde plumpt
eller slet forarbeidede; de have Form efter Stængeldelen af
en Cocusnod, og ere i Almindelighed af betydelig Storrelsc, prydede med Striber.
Ogsaa Kurvefletning drives
af Fruentimmerne; Kurvene ere runde; i Almindelighed temmelig smaa, alle gjorte af Rotang, og kunne være meget smukke. Derimod kunne de ikke selv forfærdige de
Toier, de bruge til deres Klædning; ikkun hos den i det
Indre af Sambelong boende Folkestamme forarbeides af
Fruentimmerne et Slags Basttoi, der bestaaer af det Indre af Cellistræets afskallede Bark, som bliver udbanket
og fabrikeret til Stykker af 1½ Alens Brede og 2 til 3 Al.
Længde; Nicobarerne bruge del til at ligge paa og indhylle
sig i. No~en stor Kunstfærdighed have Nicobarerne vel
ikke, dog kunne de ikke uden Færdighed snitte i Træ;
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flere Steder fandtes storre eller mindre menneskelige Figurer, vel for storstedelen raa , enkelte dog ogsaa bedre;
dog er det tvivlsomt, .hvorvidt de ere forfærdigede paa
Oerne. Paa Lille Nicobar fandtes paa Væggen af en Hytte
indskaarne Figurer af europæiske Skibe, paa hvilke den
forskjellige Takling var rigtigt angivet, ligesom der ogsaa
paa et andet Sted under Expeditionens Ophold fandtes en
Deel smaa Modeller, der skulde forestille de til samme horende Skibe. For Sang og Musik have de ogsaa Sands,
skjondt begge Dele ere hoist ufuldkomne. Deres musikalske Instrumenter beslaae i en Art Floite af Bambusror med 6 -7 Huller, i hvilken der blæses fra den ene
Ende, og en, rigtignok kun ufuldkommen Begyndelse til en
Guitar, bestaaende af et tykt, omtrent 2 Fod langt-, Bambusror med Lydhuller paa Siderne, der er forsynet med
en Stræng af Rotang, som for at modificere Tonerne paa
forskjellige Steder trykkes imod Roret.
Nicobareus Hovedfodemiddel er Cocusnod, kogt
eller raa. Hau spiser deraf saa meget han lyster, Resten
kaster han bort, og da enhver Nicobar gjor dette Maaltid
saa lidt han foler Trang dertil, ligger hele Skoven opfyldt
med mere eller mindre forraadnede Cocusskaller. Den Maade
han aabner Nodden paa og gjor sit Maaltid er i det Foreganende beskrevet. Desuden nyde de Yams, Bananas og
andre Frugter, navnlig Caldeirafrugten, hvoraf de lave en
Slags Brod eller Budding, som kaldes l\'lellori; ligeledes tilberede de en Slags Sago af Frugtens Kjerne af Nipa fructicans. Riis horer tU de store Sjeldenheder, da den maa
kjobes. En almindelig Spise er Fis.k, navnlig raget og torret; Svine- og Hundekjod nyde de som oftest kun ved festlige Leiligheder. Salt bruge de meget lidt og egentlig kun
til Fisk. Kjod, der ikke er for seigt, saasom af Smaafugle
eller Grise, spise de undertiden raat. Ogsaa nyde de Honseog andre Æg, Muslinger og lignende Sodvr, Skildpadder,
og de foragte ikke engang Alligatorer. Vand drikke de
ikke eller i alt Fald meget lidt; deres bedste Drik er Cocusmelk. Palmetodden, den gjærede Saft, der udflyder
af den overskaarne Bladstilk paa Cocuspalmen, ere de li-
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denslrnbeligt hengivne Lil, og synes ikke at forbinde nogen
Skam med Drukkenskab. Da Coci1smclken er meget nærende, spise de i det Hele lmn lidet; de holde ingen bestemte Manitider, men spise naar Sulten kommer over dem.
Forovrigt vise de ingen europæisk l{ost tilbage; Brod synes
de at finde meest Behag i, dog havde de paa de nordlige
Ocr ogsaa faaet Smag paa Oxekjod; af fremmede Drikkevarer tage de hellere Brændeviin end Viin. Tobak ere Alle,
buade Mænd, Qvindcr og Born, lidenskabeligt f01·Faldne til;
de tygge uophorligt Betel, og have næsten aldrig Cerutten
ude af Munden; i Mangel af disse skjærc de noget Tobak
i smaa Stykl<er, svobe den ind i torrede Blade, og oprulle den omtrent som Spaniernes Cigaritos.
Deres D rag t er hoist simpel; for Mandfolkenes Vcdkommende bestaaer den alene i dn 2 Tommer bred Strimmel af blaat Lærred, som ee snore om Hofterne; trældrn
mellem Benene og atter knytte i Beltet lrngpaa ; hvor den
lose Ende hænger ned som en Hale; imidlertid cre de dog
ogsaa meget begjærlige efter europæiske Klædningsstykker,
navnlig Hovedbedækninger, saasom gamle Fillehntte, rode
Huer o. s. v.; men de bruge dem alene som Prydelser, aldrig for at beskytte eller bedække sig, og ere ingenlunde
kræsne i Valget. Fruentimmerne bære et Slags Skjorl om
Lænderne, der i Almindelighed naaer fra Brystet til nedenfor I{næerne, og bruge desuden, navnlig i Husene, et stort
Stykke blaat Lærred, hvori de fuldkomment kunne indhylle
sig. Paa enkelte af Oerne bære de ogsaa et Skjiirt af
Bast viklet flere Gange omkring Livet. Af Prydelser pleie
Nicobarerne især at bære Halsbaand af Glasperler eller ogsaa ofte nf parviis sammenbundne Rupier, saavelsom Solvslrner · og ·Gafler, hvilke sidste findes næsten hos enhver Familie, men aldrig bruges til at spise med. I Orene bære
de i Almindelighed en Cigar, undertiden smaa Ror eller
Træpinde, foran belagte med en Solvplade, udhamret koldt
af Rupier eller af andre Mynter, eller smykkede med en
Fjerkrands; om Haandlcddene og ofle om Benene have de
Ringe af tykt Solv-, Messing eller Jerntraad. Deres i en
Europæers Oine smukkeste Pynt, som især bruges paa de
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nordlige Oer, er imidlertid Pande- og H11lsbaand enten af
torret Bast eller af frisk Lovværk.
Nicobarernes Huse ere i Almindelighed eens paa alle
Oerne, dog ere de paa de nordlige Oer i Almindelighed
baade storre og bedre end paa de sydlige. Mad ganske
enkelte ved Localiteterne betingede Undtagelser ere de ·alle
byggede ved Strnnden (undertiden endog tildeels i Vandet)
under Skoven i Læ for Sydvest-1\fonsonen, paa den nordlige Gruppe i Reglen sammen i storre eller mindre Landsbyer, paa de sydlige Oer derimod enten enkelte eller kun
faa tilsammen. Husene ere i Almindelighed runde., bikubeformede, sjeldent fiirkantede; de ere byggede paa 12-18
Pæle, der ere 3 til 4Al. hoie, saa at man bekvemt kan gaae under Huset; i delte aabne Rum, som tilsteder Luften fri Adgang,
holder Jordbundens Fugtighed borte og beskytter Beboerne
mod Skovens giftige Kryb, opbevares som oftest Brænde, Caldeira og andre Frugter, eller findes Svinetruge, Kurve for
Honsene tif at udruge Æg i m. m. Gulvet er sammensat
af- Brædder eller oftere af Bambus med Mellemrum, hvorigjennem Lyset falder op i Bygningen; over dette bruges,
navnlig paa de sydlig_e Ocr, Sidevæg·ge af Bræder, i Alen
hoie, paa de nordlige er derimod i Almindelighed Taget
anbragt umiddelbert paa Gulvet; hiint bestaacr af et fuldstændigt Sparreværk af Rotang, der er tækket med Bladene
af Nipa- (Atap) eller Pandanustræet, som afgive et fortræffeligt Tækningsmiddel. Vinduesaabningcr ern sjelden anbragte i Taget; den eneste Indgang til Huset er igjennem
lin Luge i Gulvet, hvortil man fores ad en Bambusstige,
eller op ad en med Trappetrin forsynet Træstamme; denne
snævre Indgang er Husets Dor, Vindue og Skorsteen. Rogen som derved for en Deel bliver staaende i Hytten, bidrager vbt ikke lidet til at gjiire Skov- og Sumpmiasmerne
mindre skadelige for Beboerne, og det kun svagt indladte
Lys medf-Orer en vis Kjolighed, men Luften derinde er i
det Hele langtfra behagelig; den er indeklemt og stinkende.
Den iiversle Deel af Huset er afdeelt med et Bambusloft,
som hviler paa to tykke Bambusstokke, og som bruges til
der at henlægge, hvad der ikke benyttes almindeligt. Over-
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raskende er den Omhn, hvormed Alt i deres Boliger er
udarbeidet, og Reenlighed hersker i Almindelighed saavel i
som udenfor Husene. Ligeoverfor Lugen i Gulvet findes
Arnestedet, en med Stene omsat og med Sand bedækket
Plads. Huusgeraad til at bruge i Huusholdningen, er kun
sparsomt og simpelt; det indskrænker sig til nogle Leerpotter eller Cocuskar med Laag af Blade, nogle smaa Trætruge, Kurve, samt Kar eller Tonder af tykkere eller smekkrere Bambusror, navnlig bestemte til Opbevaring af Palmeviin. Disse Redskaber, saavelsom deres Aarer, Vaaben,
Jagt- og Fislrnredskaber ere opstillede langs Sidevæggen
eller Ftukne ind under Taget tilligemed Proviant (Cocusnodder, l\fellori) og andre Eiendele; 01· Beboeren rig findes
ogsaa undertiden een eller flere Kister, hvori Husets Skalte
af Solv (Penge, Medailler, Skeer, Gafler), Toier og Prydelser opbevares; gamle engelske Bonnebogcr, oiensynligen
dem skjænkede af fromme engelske Sofolk, findes ikke
sjelden i disse Kister; men det er kun ved enkelte festlige Leiligheder, at han pakker disse Ifoslbarheder ud, deels
for at pynte sig selv med dem, deels for at stille dem til
Skue i sin Hytte.
Nicobarernes Canoer ere meget smalle og forsynede
med en Udlægger paa den ene Side; de bestaae af en udhulet Træstamme og ere fra 6 til 40 Fod lange; disse sidste have en l\længdc Tofter og kunne rumme 20 Personer.
Forstavnen forestiller undertiden et Svinehoved eller en
anden i Træ udskaaren Figur. Canocn roes ikke, men pagaies ved smaa tilspidsede Skovler, der holdes næsten lodret og ~erfor ikke lægges mod Randen af Fartoiet. Undertiden sees den ogsaa at fore 4 til 5 smaa Seil, forfærdigede
af Palmeblade; l\lasterne ere af Bambusror, befæstede med
Rotangstrikker i Siderne af Kanoen.
Af Vaaben have Nicobareme ikke mange; Geværer ere
sjeldne og kun slette; paa Car-Nicobar fandtes en Art
Flitsbuer; Sabler, Oxor og Knive tilforhandle de sig af Englænderne og Birmanerne, men deres almindelige Vaaben
og Jagtredskab er Spydet, enten heelt af Træ eller med en
smedet Jernspids; ogsaa til at fiske med bruge de næsten
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Gift;errnaal foretages paa disse Oer uden Iagttagelse af
c eremoni. Et Par modes, synes om hinanden og
nogen
dere fter sammen. Fremgangsmaaden er den, at Pigen,
1eve
s er at giftes, besoger de forskjellige unge Mænd,
005
~omdt'l b un finder En efter sin Smag, som er villig til at
m1
un derh ot<le
_ hende. De afgjore Sagen mellem dem, og derd r G 1ftermaalet fuldbyrdet.
me ;icob arerne leve i Reglen i Monogami, undertiden
i Bigami; saaledes seer man oftere at en smuk Mand,
ogsaa
d
har en god Stemme og er vel lært i underholdende
er e bar to Koner. Skilsmisse er ingenlunde sjelden, og
5
. a;grdeleshed skal det være almindeligt, at Konerne skifte
~ red na"Vnlig inden de have faaet Born. Skilsmissen skeer
m:; fll}lles Samtykke, deres Eiendom deles lige imellem dem,
derpaa tager Manden en anden Kone og Konen en an~g gusbond. I hvilken Alder Ægteskabet indgaaes, er det
en F olge af Nicobårernes fuldkomne Mangel paa Tidsregs~mg umuligt at erfare; det er imidlertid neppe i nogen
Alder. Forholdet imellem Mand og Kone . er ikke
et om t, men de dele fnldkomment Lod med hrnanden;
~~!en deeltager i Mandens Arbeider, men deler ogsaa alle
b 5 Nydelser, og han maa ofte rette si_g efter hendes
:~ue. :Mændene ere i Almindelighed skinsyge paa Konerne,
1
denne Folelse er det mnaskee navnlig at tilskrive, at de
og ivrigt soge at skjule Fruentimmerne for Fremmede.
;:entimmerne udmærke sig ikke ved Troskab, heller ikke
/rnmes Utroskab overordentlig haardt, men Husbonden kaldog i Almindelighed sin Kones Forforer til Regnskab,
g sender ham en Udfordring, som denne sædvanligviis
~nodtager strax, men undertiden ftirst efter at flere Bud
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e re sendte. Sted og 'J'id fastsættes da til Modet, Fremmede
:,:,live indbudne og Toddy skaffet tilveie. Efterat have druk:J','.et et betydeligt Qvnntum deraf, begynde Modstanderne
_Ø"ampen; de fægte med lange Stol,ke og som det synes
øieget alvol'ligt, men dtidelige Slag falde aldrig. Snasnart
0 et el' indlysende, hvem der vil seire, adskille Tilskuerne
0 e Kæmpende, og hvis Husbonden er Seierherre, tager han
Øjn lfone tilbage og lever med hende, som om Intet var
-p flSSeret; er han derimod ovcl'vundeu, mister han sin Kone,
g dermed ender Sagen. Nicobarerne ere stolte og glade
0
~ed at have Born; deres Antal er sædvanligt 5 ellel' 6,
øen en stor Dee! af dem diiel' under Opvæxten af Mangel
pøa Plcie, især i den usunde Aarsti<l. Fodslcrnc ere undert,idcn meget huardc og langvarige. Der haves endog Exempl et" paa, at Fodslen aldeles ikke kan fuldbyrdes; om Trillingfo dsler har man ikke bort; naar Tvillinger fodcs dræbes
J'l af dem (den som Moderen bestemmer dertil) slrax ved
et heldc den Vand i Næseborene. En Malu'ne (Præst eller
:ettere Djævleuddriver) kaldes for at assistere ved Barnefodsel; han aander over Konen, mumler nogle Formularer
fo•· at fordl"ive Ivi'erne, som foi·volde Smerterne, og trækker
jg' derpaa tilbage. En at Barselkonens kvindelige Bekjendte
~ 01nmer nu og giver den Hjælp, hun formaner.
Snasnart
i3arnet er fodt, overskjæres Navlestrengen med et Stykke
1<1;1rpt Bambusror. Moderen, der allerede i den sidste Dee!
s f Svangerskabet har været fritaget fol' Arbeide, holdes til~· gemed Barnet rolig i 10 Dage og iagttager i næsten en
~1;1uned en Faste. Derefter tilberedes en Fest, hvortil lnd~yggerne fra de nærmeste Landsbyer indbydes, hvor man
-yder Toddy i Overflodighed, synger, dandser og gjor sig
~ystig, I Forholdet mellem Forældre og Born findes ingen
oinbed , og om Opdragelse kan der ikke vel væl'e Tale;
det synes som om Btirnene ere fuldkomment ovcrladte til
deJll selv, og Oldingen, der gaael' i Barndom, overgives til
•11 ulyklrnligc Tilstand, indtil Dtiden befriel' ham derfra.
; get, der kunde ligne en Statsforfatning, findes aldeles
0
. ,t<e; den Ene er fuldkomment ligesaa god som den Anden.
1
~e inde sig nldl'ig befale, og vil mnn opnnne noget hos
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dem, maa man vække deres gode Villie; Tjenestetyende
findes heller ikke; det er kun undtagelsesviis , at Beboerne
paa det overbefolkede Chovry undertiden drage til en af
de andre Oer for der at tage Tjeneste, men komme herved
dog ikke i noget underordnet Forhold. Ligesaalidet indrammes den Enkelte nogen Forrang; de ældre Familiefædre
nyde vel en vis Anseelse, men have slet ingen Indflydelse;
snarere erhverves en saadan, skjondt den dog er meget
r inge, ved Rigdom og Snuhed i Handel, navnlig paa de
nordligste Oer. Her findes Enkelte, som synes at indrammes en vis Overlegenhed og Indflydelse paa deres Landsmænd, hvilket især _fremtræder ved at tjene som en Art
Mellemmænd imellem disse og de fremmede Skibscapitainer;
de antage gjerne Titelen af Capitain, og tale om deres Lascarer, som de ere ledsagede af, som maa gaae op i Cocostræerne og slaae Nodder ned for dem, og som maa bære
de Sviin , der skulle sælges, ned til Stranden. Da jeg en
Dag efter en meget trættende Tour hvilede ved Kanten af
et Vand, vi skulde over, og uddeelte en Flaske Viin mellem
de medfolgende Nicobarer, idet jeg skjænkede ud i et lille
Blikmaal, var det mig paafaldende, hvorledes Nogle af dem,
formodentlig de saakaldte Lascarer, trak sig tilbage, medens
de andre drak med stor Begjærlighed. De kaldte ogsaa
vore Matroser "Lascars". Beboerne af de no{dligste Oer
holde i det Hele af at tillægge sig europæiske Titler og
Navne, som LordByron, ,,Lord Nelson", ,,London" og lignende,
de nedenfor omtalte præstelige Læger kalde sig ogsaa Doctores. Ligeoverfor Fremmede, ogsaa Europæere, · gjore de
de den samme Uafhængighedsfolelse gjeldende; de synes
aldeles ikke at anerkjende nogen Overlegenhed hos disse,
der kunde bevæge dem til Eftergivenhed, og de franske
Mfssionairer have under deres flereaarige Ophold paa Oerno
aldrig kunnet erholde en Tjener blandt de Jndfodte.
Nicobarernes religiose Folelser synes udelukkende at
indskrænke sig til overtroisk Frygt for onde Aander, Ivi'er,
hvem de tilskrive Sygdomme og alle andre Ulykker, som
ramme dem; dog synes de ogsaa at antage Tilværelsen af
gode Aander; idetmindste hortes en n( Nicobarerne at yttre,
Blllea Jordo1111elllar,

1.
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at Ivi'erne bragte Træerne til at voxe. Om de Billeder,
som fandtes flere Steder vare Gudebilleder, er vanskeligt at
afgjore, men det er ikke usandsynligt; de tillægge forovrigt
Aanderne særegne Navne og forskjellig Oprindelse. Deres
Gudsdyrkelse gaaer især ud paa deels at undgaae Alt hvad
der kan stode de let fornærmelige lvi'er, af hvilken Grund
de underkaste sig en Mængde Ubekvemmeligheder, deels at
forsone dem navnlig ved Offre, hvormed da gjerne forbindes en Fest, hvorunde1· de stige at forjage deres Frygt ved
Drik, Sang og Dands; deels endelig paa at holde Aanderne
borte eller, naar de have faaet Indpas, fordrive dem ved
List eller endog ved Vold med Præsternes Hjelp. Disse,
som !mides l\Ialuenel', vide ved deres Besværgelser eller
plumpe Ceremonier at faae Bugt med lvi'erne, og foreslaae
derfor alle rcligiose Handlinger; de ere tillige Spaamænd
og navnlig ogsaa Læger; deres l{unst som saadanne, bestaaer i efter Raadfiirsel med Aanderne at ordinere de Blade
og deslige, der. skulle anvendes som Lægemiddel, eller uddrive den onde Aand af den Syge under overtroiske Ceremonier, idet de under en sagte Floiten presse og ælte Patientens Lemmer et efter andet, og hvergang ende med at
blæse Djævlen ud og i det Samme gnide Hænderne stærkt,
som om de frygtede for, at han ellers maasl<ee kunde blive
stikkende der. Hvor l\laluenen kaldes til i Sygdomstilfælde,
moder han ofte med Landse i Haanden. Dersom PaUenten
kommer sig, antages han at have gjennemboret Ivi'en;
naar derimod Doden indtræffer, trækker han sig tilbage.
Ikkun paa Car Nicobar have de fanet Smag for europæiske
Lægemidler, som de ivrigt efiersporge hos Skibscapilainerne,
men som de anvende ifiæng mod alle Sygdomme. Den
Unge, rler skal opdrages til at blive Maluen, opholder sig,
saalronge Underviisningen staaer paa, i sin Lærers Hytte og
forberedes til sit Ifald ved kun at nyde Honsekjod og anden finere Spise· Læreren tegner derpaa de besynderligste
Figurer paa :Bladskeden af Nibongpalmen, holder disse for
Oinene af ham og lader ham nu alene, idet han befaler
ham af og til at see igjennem Hullerne i Gulvet, indtil der
viser sig spogelseagtige Skikkelser af Dyr og Mennesker
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for ham; denne Ceremoni gjentages, indtil den unge Præst
virkelig troer at see disse Billeder for sig. Ligesom imidlertid disse l\foluener ikke nyde nogen stor Anseelse, og
iovrigt leve ganske som de Ovrige, saaledes ere de paa
den anden Side udsatte for at mistænkes for Samkvem med
de onde Aander og at blive et Offer for deres Landsmænds
Hævn; doe der f. Ex. mange Patienter for en Maluen, bliver man enig om at dræbe ham , d~nne Handling udfores
ved en af hans Bckjendte under Venskabsmaske.
Nicobarerne hoilidcligholde mange Feste, ved hvilke
Hovedsagen i Almindelighed er Nydelsen af Toddy og Svinekjod, Musik, Sang, Fægtning og Dands. Maaden, hvorpaa
de indbyde til deres selskabelige Moder, er noget særegen;
Indbydelsen selv kaldes "Koonie" og udtryl<kes ved et Stykke
flækket Rattan, paa hvilket er slagen en eller flere Knuder.
Hver Knude betegner en Dag, <ler skal hengaae forinden
Modet; den Indbudte !oser en Knude hver Morgen, og om
Eftermiddagen, naar den sidste Knude er lost, begiver han ·
sig til Vennernes Huus, hvor han da underrettes om Festens
Anledning. En af de storste Fester finder Sted ved Begyndelsen af den torre Aarslid, hvor de forfærdige nogle Skibe
i Lighed med de europæislrn, som da fores omkring i Landsbyen til hvert Huus; Huusbeboerne jage nu lvi'erne ud af
Huset og ombord i Skibet, og naar de have passeret hele
Byen igjennem, sætte de det ud i Havet, og lade det bortfores af Vinden. - Ved Bryllupper bruges ingen Festlighed
mere, som ovenomtalt ved B_a rnefodsler; men de storste
Hoitideligbeder foretages ved Begravelser. Ligene begraves strax efter Doden, og over Graven sættes Storstedelen
af den Afdodes Vaaben og Eiendele, navnlig Klædningsstykker og Prydelser; efter nogen Tids Forlob opgraves
Liget igjen, pyntes og udsættes til Skue i Huset, og de
egentlige Festligheder finde da Sted, som begynde under et
frygteligt Klagehyl; forovrigt er Begravelsesmaaden ikke
eens paa alle åerne, og det er allerede ovenfor anfort, at
en særegen er i Brug paa Terressa. Til Minde om de afholdte Feste pleie Nicobarerne at ophænge nærmest ved
Indgangen i Huset Kjæverne af de fortærede Sv.iin. Den
29*
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med de chinesiske Arbeidere paa Oerne efterladte Opsynsmand Jamboo beskriver Nicobarernes Ceremonier ved Dod
og BAgravelse paa folgende Mande:
Naar den Syge 11daander, hælder den nærmeste Slægtning nogle faa Draaber Cocusnodvand i Munden paa ham.
Saasnart Personen er dod, hyle Born og Fruentimmer hoit.
En Time ener Doden blive otte Stykker nyt Toi af hvilken•somhelst Farve, svobt~ omkring Liget, som da bindes med
Strikker ved Alhuer, Hofter og Fodder. Begravelsen finder
Sted, saasnart den Dodes Slægtninge kunne blive forsamlede.
Sendebud gaae for at indbyde Indbyggerne af de nærmeste
Landsbyer, og de fleste af disse mode hver med sit Spyd i
Haanden. En Grav, 3 Fod dyb, graves nærved Huset, et
Sviin slagtes og med dets Blod bestænkes Kanten af Graven,
hvorefter, naar Alt saaledes er forberedt, Begravelsesceremonierne begynde. Slægtningene aflægge deres sædvanlige
Prydelser, saasom Glasperler o. s. v. Kogeapparater og
Agerdyrkningsredskaber, som tilhorte den Afdode, bæres af
En af Fi.ilget; noget Bark afUpehtræet svi.ibes om Liget, en
levende Kylling bindes til dets Bryst. Det fi.irste Skrig af
Kyllingen er Tegn til et Klageskrig af alle Tilstedeværende.
Liget li.iftes op af to l\Iænd og bæres rundt om Huset, medens den forreste af dem slaaer paa hver Stolpe med en
kort Stok, hvormed han er forsynet til dette Brug. Derpaa
gaaer Processienen til Graven, Fruentimmerne bagest; her
Joses Strikkerne og Liget med Kyllingen lægges i Graven,
hvorefter det hele Fi.ilge gaae ned lil Strandbredden, hver
holdende en gri.in Qvist i Haanden, og bade sig, derefter
vende de tilbage til Huset, hvor et Maaltid er tilberedt, og
efterat dette er endt tilbringes Aftenen med Sang og Dands,
Den Afdi.ides Slægtninge si.irge i omtrent et Aar, i hvilken Tid de gaae foruden deres Perler og Prydelser o~ afholde sig fra at spise Flæsk og drikke Toddy. Nnar denne
Tid næsten er tilende, tilberedes en Fest til Minde om den
Afdi.ide, den varer i flere Dage og et stort Selskab er indbudet. Huset bliver udpyntet med Toi af alle Slags, og
tillige med forskjellige Smaating saasom: Rup eer, Dollars,
Skeer, Cigarer, Perler o. s. v., der ophænges paa forskjel-
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lige Steder. Alle Tilstedeværende have deres Ansigter malede rode, og i de forste 3 Dage, medens Fruentimmerne
græde og jamre, gjore Resten af Selskabet sig tilgode med
fedt Flæsk og Overflod af Toddy. Paa Festens sidste Dag
gaaer man til Graven, hvor adskillige Sviin da blive slagtede. Det ene efter det andet bliver stukket med en gammel
Huggert, og medens Svinene grynte, hyle de Tilstedeværende
og Graven bestænkes med Blodet. Slægtningene bedes derpaa
atter at bære deres Perler og drikke Toddy; og endeel af det
raa Flesk bydes dem, hvilket de æde med megen Appetit.
Hele Selskabet gaaer da tilbage til Huset og tilbringe Aftenen med Sang, Dands og Drik o. s. v.
Det ovenfor Fremsatte gjælder alene Beboerne af
Kyststrækningerne. Ligesom paa de fleste af de storre Oer
i det indiske Archipel, saaledcs skal der, som oftere berort,
ogsaa i det Indre af Sambelong findes en mindre, sort
Mennesker.ace med krusede Haar, der er forskjellig fra
Kyst-Nicobarerne, med hvem de som oftest.. leve i Fj endskab. Man kjender dem imidlertid saa godt som udelukkende
kun fra de andre Nicobarers Fortællinger; erter disse skulle
de bygge deres Hytten i Trætoppene, midt i det tætteste
Jungle: have hver sin Kone, skjondt de ikke holde dette
Ægteskab meget i Ære; de fægte med hærdede Træspyd;
finde, skjondt de ingen Veie have, med Lethed gjennem det
tætte Krat; de leve af de samme Frugter som de ovrige
Nicobarer, (kun have de ingen Cocus,) og desuden af Slanger, Krokodiller og andre slige Dyr, som de fange ved
Troldomskunster; for Bundter af Rotang tilforhandle de sig ·
af Kystbeboerne Knive og det Toi, de bære om Lænderne;
iovrigt forfærdige de det ovenfor omtalte Basltoi, der er
almindeligt paa alle Oerne. Kystnicobarerne tale kun om
dem med Foragt, og kalde dem Skovmennesker, OrangUtangs. Det er i det Foregaaende fortalt, hvorledes vi ved
at gaae op ad Galatheafloden traf paa en af dens Beboere
fornylig forladt Landsby, der var indhegnet med Palisader.
Husene lignede Nicobarernes, men vare mindre og uslere;
istedenfor at disse ere byggede som Bikuber, havde hine,
der ligeledes stode paa Pæle, med Gulve af.afrundede Læg-
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ter og byggede af unge Trægrene, skarpe, af Træbnrk og
Palmeblade bestaaende Tage, der vare aabne for Gavlenderne;
deres Canoer vare beregnede paa Flodforten og derfor mindre og slettere end Kystnicobarernes, men iovrigt havde
de baade Sviin og Hons, ja endog l\fcllori. Deres Arnesteder bestode af brændte Muursteen, som de selv maa !tave
forfærdiget, da saadanne ildrn findes hos de andre Nicobarer og derover paa fire Stykker ophængte l{ar, forfærdigede af tykke Palmeblade som vare fastsyede til Stokkene.
Forskjellen mellem dem og de ovrige Nicobarer, synes,
efter disse Data at domme, ikke at være saa meget stor,
og navnlig at indskrænke sig til den, der er en Folge af
at de ingen Cocnsplantninger have.
Det fremganer saaledcs i det Hele, at den nicobarske
l\lenneskerace mangler hoie aandelige Evner og overhovedet
staaer paa et lavt Udviklingstrin; men bemærkes del paa
den anden Side, at Oerne kun i ringe Grad have været besogte af civiliserede Nationer, og at baade Indbyggernes
eiendommelige Sprog og Legemsdannelse vise hen til, at
de kun lidet have blandet sig med Fremmede, vilde det
ikke have været forunderligt, om man hos dem havde fundet en enduu langt ringere Udvikling end det har været
Tilfældet. De dyrke Jorden, de have særskilt Eiendom, de
agte Qvinden og Ægteskabet, de straffe Forbrydelser ener
fælles Overeenskomst, de drive en ivrig Tuskhandel mellem
()orne, de opfatte og lære nemt, de ere venlige og gjæstfrie, de elske deres Fodeland, deres Landsmænd, deres Frihed og Ualhængighed, og om de end ikke have meget, som
rober nogen særdeles Opfindsomlted eller industrieus Virksomhed, eller stor Aandelighed i det Hele, kunne dog deres Huse, Canoer og smaa Industrigrene idetmindste være
Vidnesbyrd om, at de ei ere blottede for hoiere Evnsr. Vel
er der intet Spor at finde af de miihriske Brodres tidligere
eller de franske Missionairers senere Ophold ime11em dem,
og vel er det kun Flitter og Borneværk, hvad de hidlil have
optaget fra Europæerne: men ligesom Hine i det Hele arbeidede unker uheldige Forhold, og de tidligere Colonisationsforsog havde formange Ulykker at J,jæmpe imod til at
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de kunde hntage sig de lndfodte; saaledes have næsten alle
Eypedilionens Medlemmer, efter det Indtryk, Nicobarerne
havde gjort paa dem, samstemmet i det Haab, at de ikke
alene ville være istand til at bære Civilisationens Velsignelser, men at man ogsaa, naar man vidste at vække deres
Tillid, især ved paa det samvittigbedsfnldeste at holde Hævd
over Uforkrænkeligheden af deres Eiendomme*), deres Huse,
deres Cosus- og andre Plantninger, deres Ret til Skovhugst
og Fiskeri, naar man lærte dem en udvidet og fordeelagtigere Benyttelse at tle Naturprdducter, deres Oer allerede
nu yde dem i saa stor Rigdom, og en bedre Erkjendelse
af deres Værdi, naar man forogede disse Producter med
andre, de med Lethed kunde skaffe dem store og hidtil
ukjendte Fordele, naar man saalcdes paa samme Tid skabte
dem nye Fornodenheder og tilbod dem Midlerne til at tilfredsstille dem, - vilde være istand til at overvinde de
Hindringer, som nu deres Dovenskab og Dorsklied i Forening med deres Uafhængighedsfolelse og deres l\1istroiskhed
imod Fremmede vistnok vilde lægge i Veien, at man saaledes, naar engang i Tiden christelig Opgragelse og Underviisning i nyttige Kunster, Haand i Haand bragte deres
Velsignelser over dem, vilde i enhver Retning kunne skaffe
sig nyttige Arbeidere iblaI1dt dem.

Da imidlertid Tilveiebringelsen af den saakaldte Arh e id s kraft er et af de væsentligste Hensyn ved en eventuel Colonies Anlæg, og dar i saa Henseende kun er lidet

•) En umiddelbar FOlge nf nt Befolkningen er stOrre paa de nordlige end
pan de sydlige Oer, er at Begrebet om Eicndomsrct til Jorden,
Grunden, c1· stOrre paa hine end pan disse. Vi fandt hyppig Grændseskjæl opstillet langs Fodstierne, som betegnede Enhvers Territorium,
poa de nordlige Ocr, men derimod intet sligt, uden i al Fald ganske
tæt ved Husene, !paa de sydlige. Det blev mig ogsaa klart ,•cd de
Forhandlinger, jeg derom havde med Pulo Mil u' s faa Beboere, al de
meentc, ni hvad der stod paa Grunden tilhOrle Dem, men ni }orden
selv var fælleds Eicndom.
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at vente af de Indfodte, idetmindste hos den nuværende
Generation, bliver det nodvendigt at slmfJe Arbeidere andetsteds fra. Hinduerne fra Bengalen udvandre gjerne, naar
man sikkrer dem noget hoiere Daglon end den sædvanlige
i deres Hjem. som er 2 Rup. maanedlig eller maaskee lidt
mere; men de ere daarlige Arbeidere (5 regnes lig 3 Chinesere) og l{astevæsenet og de religiose Fordomme lægge
mange Hindringer iveien for at benytte deres Arbeidskran
fuldkommen. Dagleierne (Kulierne) fra Coromandelkysten
ere kranigere og bedre Arbeidere, men fordre ogsaa hoiere
Lon; paa Penang skal Arbeidslonnen være: for en Chineser
9 Rup. maanedlig, en Madras-Kuli G Rup., en Malaier 5-6
Rup., og for Bengalere neppe 4- 4 Rup. Malaierne siges
at bave de samme slette Egenskaber som Nicobarerne, nemlig stor lliyst til at staae i. ljenende Forhold og til at arbeide stadigt. Kun for Riisavlen skal l\falaieren nære saadan Enthusiasme, at ban for at være beskjæftiget dermed
hellere tager tiltakke med en ringere Gevinst, især naar
han derved kan være sin egen Herre; han er derfor fortræffeligt skikket til Forpagter af Riisavl, og det saameget
mere spm Chineserne, med foa Undtagelser, aldeles ringengle Riisdyrkerne , og ikke leltelig give sig i Tjeneste
som sandanne. Chineserne ere •flinke Arbeidere, naar de
ere under tilborlig Opsigt, og der findes altid Agerdyrkere
og Gartnere imellem dem, som forstene godt at behandle
Culturvæxterne, og de vanskelige iblandt disse kunne i Reglen ene anbetroes Chinesernes Behandling. Der maa imidlertid anvendes megen Forsigtighed imod dem; paa deres
Udsagn kan man aldrig stole, da de, ligesaavel som Hinduer, l\lalaier og Nicobarer, hverken holde det for Synd
eller Skam at lyve. De ere begjærlige paa egen Fordeel,
og i at beregne den og i at fore Planterne bag Lyset, og
da der altid hersker Enighed og Sammenhold imellem dem
i enhver Collision med Planterne, forstaae de snart at bestemme Arbeidslonnen, og tiltvinge sig Forhoielse ved at
nægte at arbeide. Det vil derfor ogsaa være ntidvendigt
at give Chineserne tilsrækkelige Concurenter i Hinduer og
Malaier. Af flere Hensyn kunde det iovrigt vise sig onske-
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ligt, at have gifte Arbeidere. Ikke alene forekomme ved
Agerdyrkningen, især den tropiske, en Mængde Arbeider,
som ligesaa godt udfores af J{oner og Born, og hvortil
Planteren paa Grund af Omkostningerne, ikke kan anvende
Andre; men det ligger ogsaa i Sagens Natur, at den Arbeider, der ingen Familie har eller kan faae i Colonien,
ikkun vil betragte den som et midlertidigt Opholdssted,
hvor han kun den Interesse saa hurtigt som muligl at erhverve en Sum, hvormed han kan vende tilbage til sit Hjem;
ligesom det endelig ogsaa er klart, at saavel Ovrigheden
som Planteren vil have langt storre Myndighed over og
Indflydelse paa den Arbeider, der er bundet til Colonien
ved Familie, end over den, der stræber efter at komme
bort saasnart hans Tjenestetid er ude. Det vilde imidlertid
vistnok være overmaade vanskeligt at skaffe Fruentimmer
til Nicobarerne. De chinesiske udvandre aldrig og Hinduernes yderst vanskeligt, hvilket allerede nodvendigt folger af Fruentimmerets hele Forhold i Orienten, og allermeest hos Chineserne og Hinduerne; dog gifte Chineserne
sig gjerne med malaiiske Fruentimmer, naar der gives dem
Leilighed dertil.
Handelen paa Nicobarerne har hidtil, hvad der ligger
i Forholdenes Natur, ikkun kunnet være ringe, og har i
Hovedsagen indskrænket sig til .Udforselen af Cocusnodder
fra de nordlige Oer, navnlig Car-Nicobar, da de enkelte
andre Producter, som vindes paa Ocrne, og de faa Fornodenheder, hvorm~d Indbyggerne forsyne sig fra Fremmede,
ere for ubetydelige til at kunne være Gjenstand for nogen
egentlig Handel. Sees imidlertid hen til, at Oerne er beliggende midt imellem begge Indierne og det hollandske Ostindien, paa Veien til China og ikke langt derfra, og ere i
Besiddelse af nogle af de bedste Havne i den bengalske
Bugt, maa det kunne ventes, at de ved en storre Udvikling
og mere fremskreden Culturtilstand ville være istand til at
deeltage med de andre Pladser i de Fordele, som flyde af
eu gjensidig Udvexling af Fre.mbringelser og en heldig Anvendelse for Skibe. Som et Oplagssted for chinesiske Varer vilde imidlertid et Etablissement paa Oerne neppe ventes
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at kunne erholde nogen Betydning efter Aabningen af de
nye chinesiske Havne, og i denne Retning synes Fordeel
kun at kunne ventes, forsaavidt det maatte kunne give Anledning til at danske Skibe i stiirre Antal kunde være nærmere ved Haanden til at benytte en gunstig Fragtconjunctur i de chinesisl~e Farvande. Paa de briltisk-ostindiske
Besiddelser vilde udentvivl kunne fores en ret fordeelagtig
Handel med Cocusolie, som pleier at staae i_ temmelig hiii
Priis i Bengalen, hvorimod der for andre Varer neppe vilde
kunne ventes noget Stort, paa Grund af den for alle ikkeengelske Frembringelser gjældende hiiiere Told, selv om
man tænkte sig Nicobarerne som l\lellemstation, hvortil de
europæiske Varer Irnnde bringes for atter at udfores til
britisk Indien i Skibe under engelsk Flag. Navnlig vilde et
Handelsetablissement paa Oerne i denne Hrnseende ikke
kunne faae synderlig Betydning for Danmark , der har saa
foa U<lforselsgjenstande, som egne sig for · det ostindislw
Marked, og det vilde vel nærmest være nogle enltelte fremmede e_uropæiske Varer, saasom tydske Manufacturvarer og
Metaller, navnlig Zink, der paa denne Maade ville kunne
leveres saa meget billigere end de kunne udbringes fra England, at de kunne svare Regning. Ogsaa vilde Nicobarerne
have farlige Rivaler i de engelske Besiddelser Penang og
navnlig Sincapore, der have en ligesaa heldig Beliggenhed
og allerede have naaet en saa betydeligUdvikling som Handelspladser.
For Nicobarernes Handel lader der sig dog ogsaa ved
Betragtningen af de analoge Forhold paa Penang uddrage
flere gunstige Resultater. Denne Pladses Handel paa Europa og America er, skjiindt i Tiltagende, den mindst betydt'lige, hvorimod den vigtigste drives med de brittiske Besiddelser i Ostindien og med de omliggende Stater og Ocr.
Med Sincapore bestaaer saalcdes en bestandig Udvexling
af forskjellige Varer, alt eftersom Forholdene og Omstændighederne medfore, og fra de brittiske Besiddelser i Forindien, Calcutta, Madras, Bombai og Ceilon, indfiircs Opium,
Riis, Bomuld, indiske Toier, Gunny-Sækkc, Silke, Hvede,
Salt, Huder, Coir-Tougværk o. s. v., hvorimod derhen ud-
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fores Betelnodder, Muskatnodder, Peber, Tin, europæiske
Fabrikater m. m. Fra Arracan, l\faulmain o. s. v, kommer
Riis, Teaktræ, Fuglefjer &:c., og dertil udfores Betelnodder,
Toier, Cocusolie m. m.; Havnene paa Sumatra, Acheen,
Delli o. s. v., bringe Peber, Betelnodder, Campher, Huder,
Rattans, Vox, Fuglereder, Trepang &:c., og fra Siam, Pungah og de malaiiske Havne indfores isærdelcshed Tin, dernæst Fuglereder, Trepang o. s. v.. imedens der til disse
Plads er udfores navnlig Opium og europæiske og indiske
Toier, foruden andre europæiske Fabrikata. Fra China kommer endelig Campher, Tobak og chinesiske lndustri-Productcr, og derhen sendes Tin, Betelnodder, Fuglereder og
Fjer, Peber, Trepang o. s. v.
For Handelen paa Arracan, Maulmain og paa Oen Sumatra ligge Nicobarerne gunstigere end Penang, og de
Producter, som ere Gjenstanden for samme, lade sig deels
tilvirke paa selve Oerne, deels kunne de næsten alle erholdes tilforte under lige saa gunstige Betingelser s_om til
Penang. Ogsaa vilde iklrn-engelske Skibe derved have Udsigt til snarere at erholde en Fragt end i en engelsk Besiddelse, hvorfra de kun l\unne fare til en anden ikke-engelsk Besiddelse; dog vilde denne Fordeel navnlig have Betydning med Hensyn til Mellemfarten paa Penang, Sincapore og Arr~can, da de i Forindien gjæidende Differentialtoldpaalæg her vilde være en Hindring, ligesom det ogsaa vilde
være vanskeligt for fremmede Skibe der at faae en ny Fragt.
- Derimod vilde den, navnlig paa Grund af Tinindforselen,
for Penang saa vigtige Handel med Halvoen Malacca, udentvivl forblive i Hænderne paa denne Plads og Sincapore'
og med Hensyn til Forbindelserne med Havene osten for
Malacca er Sincapore en Rival, man neppe vilde kunne
concurrere med. For Afsætningen af nogle åf Hovedimporterne fra Forindien, navnlig indiske , Toier og Opium, ville
Penang og Sincapore sandsynligviis ogsaa bestandigt tilbyde et bedre Marlrnd, eftersom de err. beliggende midt
imellem de Folkeslag, som consumere disse Artikler (Malaier, Bugis fra Borneo, Celebcs o. s. v.), ligesom endelig
adskillige af Hovedexporterne til Calcutta, Madras \te., saa-
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som l\fuskatnodder og sandsynligviis ogsaa Tin, paa Grund
af Dilferentialtolden neppe vilde kunne indfores saa fordeelagtigt fra Nicobarerne. - Paa den anden Side vilde
dog vistnok ogsaa Nicobarerne frembyde adskillige Fortrin
fremfor Penang, i hvillrnn Henseende navnlig ogsaa man
udhæves Produetionen af Cocus- og Arecanodder.
At endelig Nicobarernes Beliggenhed ikke kunde være
fordeelagtigere for at blive inddraget i de udstrakte Dampskibsforbindelser, som nu forene Sincapore, Java og China
med Indien og Europa, og sandsynligviis om ikke lang Tid
ville blive udvidede til Manilla og 'Sydncy, og som ved den
derved frembragte hurtige og regelmæssige Communication
ere af saa overordentlig Viglighed for Pladser, der, som
•Sincapore, cgentligcn eller udelukkende erc Entrepothavne,
behover Hi.kun at antydes.
Paa selve Oerne vilde det ci staae til at vente, at der
i nogen væsentlig Grad kunde findes Afsætning for danske
Producter og Fabrilrnta: De Indfodtes Fornodenheder ere
af for ringe Betydning til at de for Tiden i denne Henseende kunde komme i Betragtning, og selv om der maatte ,
nedsætte sig Europæere paa Oerne, vilde det deels vistnok
vare lang Tid, forinden Tilforselen af disse Fornodenheder
kunde blive Gjenstand for Handel af nogen Betydning, deels
vilde den, naar Handelen var fri, i mange Tilfælde lettere
kunne finde Sted fra de omliggende fremmede Pladser. De
Artikler, der i alt Fald nærmest vilde kunne komme i Bo-tragtning, synes at være Skibs- og andre Provisioner. Med
Hensyn til Vigtigheden af Oernes Producter som Udforselsgjenstande betragtede, da er det ovenfor fremsat, hvorledes
vel en Mængde Culturplanter ville kunne trives, navnlig
paa de sydlige Oer, men hvor tvivlsomt det tillige vil
være, om di~ses Dyrkning under de bestaaende Forhold
navnlig den hoie Arbeidslon og de lave Priser, vil være
saa lonnende, at de kunne udholde Concurencen med de
omgivende og andre tropiske Landes Producter af samme
Art; Cocusnodder og navnlig Cocusolie er saagodtsom den
eneste Artikel af nogen Betydenhed, med Hensyn til hvilken dette med Sikkerhed kan antages at være Tilfældet.

...

461
Det er ligeledes berort, at Kvægavlen formenes at kunne
være fordeelagtig paa Oerne; de ostindiske Ko huder finde
altid Afsætning paa de europæiske Markeder, og til Kjodets
Tilberedning kunde anlægges Salterier, hvortil. Saltet kunde
vindes paa Stedet. Paa lldforsel af Salt til de brittiske Besiddelser vilde der imidlertid ikke være at tænke paa
Grund af den hoie lndforselselstold.
Om end saaledes Oerne neppe kunne faae nogen Betydning for Danmark som directe Handelsplads, kunde det
muligen pa_a den anden Side, under den for Tiden stedfindendende store Udvikling af de commercielle Forhold i det
osllige Asien, vise sig af Yæsentlig Nytte, at danske Skibe
her kunne finde et af engelske Toldanordninger og Navig11tionsloves Indflydelse uafhængigt Punkt, der kunde tjene
til Markedsplads for udbragte Varer, og til Oplagsstod for
asiatiske Producter; ligesom det endelig ogsaa bor bemærkes, at Anlæggelsen af et Skibsværft paa åerne vildP, med
Hensyn til de overalt i Ostindien med Skibes R·eparation
forbundne uhyre Omkostninger, i Tiden kunne være baade
hensigtssvarende og Ionnende; en Dee! af de dertil fornodne Materialier, saasom Tjære, Beeg m. fl., vilde egne
sig til at complettere Udladninger fra Danmark, og andre
haves allerede eller vilde komme til at vindes paa Oerne;
saaledes findes Træer, der ere passende til Master, i stor
Mængde og ofte tæt ved Stranden; Teaktræet kunde indfores og vilde afgive et fortrinligt Skibstommer; Dammar af
god Qvalitet indsamles af de lndfodte; af Cocustrevler vilde
kunne forarbeides Tougværk, og Hamp er en af de Væxter, der bedst vilde kunne dyrkes paa de ufrugtbare nord.,.
lige Oer.

Oernes Clim a er, som man ogsaa efter Beliggenheden
maatte formode, charakteriseret ved en hoi Middeltemperatur, ringe aarlig Variation i Temperaturen, stadigt herskende
Vinde og stor Fugtighed. Pastor Rosen angiver Gjennemsnitstemperaturen til 28° C., varierende tmellem 21 og 35°,
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hvilket ogsaa stemmer med de under Expcditionen anstillede
Iagttagelser; Havets Temperatur fandtes i Gjennemsnit at
være 22, 9° C. med en meget ringe Variation. Aarstiderne
bestemmes især af Monsonerne og den forsl{jellige Regnmængde, de medforc. I Begyndelsen af April begynder
Vinden at gaae fra Ost til S. t. SV., hvor den staaer i April
· og l\fai med nogen Variation, stadigt derimod i Juni, Juli,
August, September og tildeels October; i Begyndelsen af
November bliver den ostlig, nu og da NO., indtil denne
bliver stadig i Januar, Februar og l\1arts. Regnliden .begynder med Sydvest-Monsonen, vedbliver jevnt i Mai, stærkest i Juni, Juli, August, September og October, aftager i
November og December, saa at der i disse l\laaneder ligesom
i August ere l\lellemrum af flere torre Dage. I Januar,
Februar og Marts er den storre Tid, men selv disse Maaneder ere ikke regnfrie. Under Expedilioncns Ophold ved
Oerne faldt af og til Regnbyger, og en heelt igjennem skyfri
Dag borte til Sjeldenhcderne. Regnmængden kan for hele
Aaret ikke anslaaes under 100 Tommer. Vinden er ofte
hæftig, men Orkaner ere ukjendte.
Den forste danske Colonf grundlagdes 1756 af
Lieutenant Tanck paa Nordsiden af Store Nico bar. Den
forflyttedes ved hans Dod af Volqvarts til Camorta; Volqvarts, som ogsaa dode, aflosles af Jens Twed, og da denne
allerede efter 18 Dage blev et Offer for Climatet, opgaves
hele Colonien paa Grund af almindelig Sygelighed. Kun et
Par Aar efter den forste Begyndelse, 1766, nedlode de
mæhriske Brodre sig paa NanCJovry, men Tabet af
Mennesker var saa stort, at det dansk- asiatislte Handelscompagni opgav ogsan dette Forsog i 1772. - 1790 sendtes Præsten Eng el hard t til Oerne for at lægge Planen
til en ny Coloni, men han dode 19 Dage efter. - Endelig
gik Pastor Rosen til Nicobarerne i August 1831 ; han
havde sit forste Etablissement pan Frederiksh oi paa Cnmorta, det andet paa denærliggendel\longkatn-Hoie, det
tredie pan Trincut og endelig det fjerde ved Frederikshavn paa den nedenfor l\foncata-Hoiene liggende l(yst.
llan var imidlertid ikke heldigere end hans Forgængere, det
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ene Sted viste sig usundere end det andet, og han forlod
Oerne i December 1834, efterladende sig en lille Besætning, som af og til fornyedes indtil 1837, da det hele
Etablisement ifolge kongelig Resolution hævedes aldeles •
Det sees saaledes, at alle tidligere Coloniseringsforsog
ere strandede nærmest •paa Oernes Usundhed og de sanitaire Forhold have derfor ogsaa særligen været Gjenstand
for de i Expeditionen deeltagende Lægers Undersogelse.
Om end hine Colonisationsforsog ikke vare lilslrækkeligen
forberedte og udrustede, eller i Besiddelse af Erfaringer,
der havde kunnet lede li! at undgaae ell1tr idetmindste formindske de sorgelige Fcilger, saa have dog de dodelige
Sygdomme, der tilintetgjorde dem Alle, været for almindelige til at at man kan tvivle paa, at jo den væsentlige Aarsag til dem er at sijge i selve Oernes Natur, og naar paa
den anden Side den gode Sundhedstilstand, hvorved Expeditionen kunde glæde sig hele den Tid den opholdt sig
ved Oerne, synes at tale for at disses Usundhed kan være
bleven udskregen for værre end den virkelig er, idet Besætningerne paa 3 Skibe; der i Alt udgjorde henimod 400
Mand, hvoraf omtrent 250 Europæere, under et, tildeels
flere Maaneders Ophold imellem og ved Oerne have nydt
en upaaklagelig Sundhed, uagtet Folkene ofte anstrængte
dem ved svært Arbeide i Solheden eller udsattes for at blive
vande, da maa det dog herved bemærkes, at Expeditionens Undersogelser foretoges i den bedste Aarstid; at paa
den nedenfor omtalte Excursion nær Ingen var i Land om
Natten, at Skibene aldrig opholdt sig længe paa noget enkelt ~ed (det længste Ophold paa een Plads har været :f.3
Dage), og paa enkelte Undtagelser nær bestandig laae saaledes, at de vare udsalte for den friske Sobrise, og endelig
at det dog heller ikke ved denne Leilighed har manglet
paa et sorgeligt Beviis paa Nicobarernes Usund hed, da
19 af de 27 Personer, der fra Corvetten Galathea deeltoge i Expeditionen op ad Galatheafloden paa Sambelong, 8 til 14 Dage efterat Corvetlen var afseilet fra
denne O, bleve voldsomt, de Fleste livsfarligt angrebne
nf en i sit senere Forlob meest remitterende Feber, som
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bortrev 4 af dem. Paa Oernes Usundhed synes der saaledes desværre ikke at kunne tvivles.
Oernes ringe Befolkning, uagtet hverken Ifrige , Udvandringer , farefulde Næringsveie, l\'Iisvæxt eller deslige
hjemsoge dette Folk, bærer ligeledes stærkt Vidnesbyrd herfor. Den Sygdom , som anretter storst Odelæggelse blandt
de Ind fti d te, -er efter deres eget Sigende en især under
Sydvestmonsonen hyppig Feber, som dog for de Ældre
sjælden har dodelige Folger; medens den ligesom Diarhoer
og Dysenteriei hos de Indfodtes Born og hos de nylig ankomne Fremmede ofte ender dodelig; Eftersygdomme af
Feberen kjendte de ikke. Dysenterien er undertiden epidemisk og meget dodelig, Choleraen gracerede paa Oerne i
1831, og ikke Faa bære stærke Mærker af Kopper. Vaccinationen er ukjcndt, men Koppernes Smitsomhed have
Nicobarerne et tydeligt Begreb om, idet de holde Patienterne afsondrede i hver sin Hytte. Brystsygdomme skulle
ei være sjeldne; en Catharr udbredte sig, ved Corvettens
Ankomst til Lille Nicobar, hurtig fra Sldbet til Indbyggerne
i Land. Paa alle Oerne, især paa Chovry, fandtes Elephanliasis, deels i scrotum, deels i Benene, deels paa begge
disse Steder, ja i Armene med; de Syge vare af de forskjelligste Aldre, fra 20 til 60 Aar, hos Ingen af dem saaes
endnu aabne Saar, deres Udseende var for det Meeste sundt
og de syntes neppe at have anden Uleilighed af deres Sygdom,
end Tyngden i de ofte umaadelig difforme Lemmer. Ar og
Decolorationer som Folge af Saar og Hudsygdomme, findes
særdeles hyppigt. Oiensygdomme opdagedes aldeles ingen
Spor til. Syphilis skal være sjelden. I Kakænn saae -vi et
Subject med en fuldkommen destrueret Næse. Slangebid
ere ei hyppige og meget sjeldent dodelige; ved Nancovry
Havn fandtes en Mand, der havde mistet Foden efier Bidet
af en giftig Slange. Den eneste Skorpionart, som lever
paa Oerne, er meget lidt frygtet. Lipomer, Sæksvulster og
lignende Sygdomme findes her som paa alle andre Steder.
Blodanresvulster synes at være sjeldne; Navlebrokkene ere
almindelige. Af Sindssygdomme kjende de lndfodte, saavidt man kunde erfare, kun Fatuitet.
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Som de Sygdomme, Co Ion i en i saa hoi Grad var
underkastet, nævner Pastor Rosen forst Febre. Disse beskrives deels som intermitterende - qvotidiane og tertiane
- deels som remitterende, de remitterende vare de farligste, ofte dræbende i faa Dage. Som Folgesygdomme efter
Feberen omtales navnlig Feberkager og Lamheder, hvilke
sidste undertiden vare udbredte over alle Lemmer. Af andre Sygdomme fremhæver Pastor Rosen især Cholera, Dysenterie og Diarrhoe, og endelig nævner han flere Tilfælde
af en med haardnakket Forstoppelse forbunden voldsom og
hurtig dodelig Colik, der maasl{Ce maa antages at have været den saakaldte congestive Cholera , Choleraens allerfarligste Form. ·
De Data, disse Oplysninger indeholde til at bedomme,
hvilke Sygdomme, der findes paa Nicobarerne, ere dog ikke
tilstrækkelige til at danne noget klart Begreb om Oernes
Sundhedstilstand; det Manglende lader sig imidlertid tildeels
supplere ved Benyttelsen af de statistiske Oplysninger, · der
haves med Hensyn til Sygdommene og Dodeligheden paa
Ceylon, der i geographisk Beliggenhed og climatiske Forl1old har saa meget tilfælles med Nicobarerne. Paa denne
0 var i de 20 Aar fra 18i 7 til f 836 Antallet af de europæiske Tropper i Gjennemsnit aarlig 2149 Mand, imellem
hvilke indtraf 1678 Sygdomstilfælde iblandt iOOO Mand og
dode 75 Mand pr. Mille. De hyppigste Sygdomme vare
Febre, nemlig continuerendc 255 pr. Mille (dodelige i 1 af
130 Tilfælde), intermitterende 122 pr. Mille (dodelige i i
af 50 Tilfælde), og remitterende iOS pr. Mille (dodelige i
1 af 5 Tilfælde); fremdeles Dysenterie (195 pr. Mille), andre
i\Jave- og 'farmsygdomme (i63 pr. Mille), epidemisk Cholera (i8 pr. Mille), Brystsygdomme (80 pr. Mille, deriblandt
en overveiende l\længde Svindsot, der næsten er ligesaa
hyppig paa Ceylon som i Storbrillanien og Canada) og
Leversygdomme (55 pr. Mille). De dodeligste Sygdomme
vare Cholera, remitterende Febre og Dysenterie, (den sidstes Dodelighed paa Ceylon forholder sig til Diideligheden
andetsteds som 23: 16), ligesom ogsaa den acute Leverbetændelse (i Gjennemsnit dræbende i 1 af 12 Tilfælde,
BilJe• Jordomsoiling.
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i.834 endog dræbende i i af 5 Tilfælde). Iovrigt var hverken Syge- eller Dodeligheden lige stor paa alle Steder;
saaledes var paa Trincomale, hvis Beliggenhed er saadan,
at Sydvestmons:ionen er en Landvind uden Regn, men i
hoi Grad svanger med miasmatiske Dunster, Dodeligheden
i de 17 Aar fra i.820 til i.836 sall stor, at den udgjorde i
Gjennemsnit 91 af 1000, stigende i ·1832 til 271 pr. Mille;
af Feber dode 20, af Dysenterie 37, af epidemisk Cholcra
14 pr. l\lille, og i de 6 Landvindsmaaneder dode i hine ·17
Aar næsten d 1bbelt saa mange som i de 6 Sovindsmaaneder; paa Punto Galle derimod, som ligger saaledes at den
næsten l1elc Aaret bestryges af en frisk Sobrise, var DodeIigheden i de nævnte i 7 Aar i Gjennemsnit aarlig 23 pr.
Mille, hvoriblandt 2 pr. Mille af Febre, 4 pr. Mille af Leversygdomme og 6 pr. Mille af Dysenterie.
Det sees saaledes heraf, at de hyppigste og farligste
Sygdomme i dette Clima have været miasmatiske Febre og
de ·Sygdomme, som skylde deres Oprindelse til lignende
Aarsager som l\'liasmerne, nemlig Dysenterie og den epidemiske Cholera, hvilket ogsaa i Hovedsagen slemmer med
Pastor Rosens Angivelser, saavelsom med hvad der efter
Nicobaroernes Beskaffenhed maa ansees at være Ilovedaarsagen til Sygeligbeden paa disse Oer. Vel er allerede den
stadige hoic Temperatur en Sygdomsldlde, idet den frembringer en bestandig Transpiration, der nedbryder Legemets Kraft og forstyrrer den regelmæssige Virksomhed af
Fordoielsesorganerne, især Leveren, hvorved den disponerer til at modtage og bukke under for andre Sygd9111saarsager, imedens l\'Iangelen paa en kold Tid lader savne LeiJighed til at gjenoprette dette Tab af Kraft og denne Uorden i Vegetationsprocessen. Ogsaa Luftens Fugtighed medvirker til at svæl(ke Legemets Kræfter, ligesom den bestandige Regn, og den Dug og· Taage, som Nattens l{j olighed
foraarsnger, maa give Anledning til hyppige Forl(jolelsessygdomme; men fremfor AH maa disse Forhold i Forening
med Jordbundens Beskaffenhed, med den store l\fasse af
raadnende Planter og Dyr, give Anledning til l\1iasmer og
miasmatiske, de e·gentlig væsentlige, dodelige Sygdomme.
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Paa Nicobarerne er der overalt en kraftig Vegetation, Regn
af og til hele Anret igjennem, Temperaturen stedse hoi, og
Leerbunden paa den nordlige, saavelsorn den leerede Sandsteen
paa den sydlige Ogruppe, ville indsuge Vandet uden at lade
det sive igjennem. Der vil altsaa finde en rigelig Forraadnelse Sted; de i Vandet oploste Stoffer ville for en stor Deel
opsuges af Jordbunden og lidt efter lidt fordampe fra den,
og naar ikke Solens Straalcr eller en frisk Vind forflygtiger Vanddampene, vil der være Dug og Tange, overa1t svangret med Miasmer. Heraf folger ogsaa, at den usundeste
Tid er Regntidens Begyndelse og Ophor, saavelsom dens
Midte i August, da den paa disse Tider afbrydes af torre
Dage, hvorimod under selve Regntiden den vedholdende
stærke Regn tildeels vil oplf,se og bortskylle Miasmet. Alle
Steder, hvor der findes staaende Vand, Fersk- og Saltvandsmoser, Mangrovekrat og især de store Flodleicr med
lave tætbevoxede Bred.der, som jevnligt ere udsatte for
Oversvommelser, altsna i Reglen netop alle de frugtbareste
Localiteter, ville ligeledes være de, hvor l\Iiasmerne stærkest udvikle sig, medens disse derimod ikke fremkomme
paa sandig . Jordbund , og forhindres i at udbrede sig
paa Steder, som ere beskytt~de ved et Bjerg, en Muur, hoie
Lovtræer (hvis l{roner have en særegen l(raft til binde
Malariaen) eller et hvilketsomhelst andet Værn mod bagvedliggende usunde Pladser. Ogsaa Bnkk<'r og Hiiie kunne
tjene til Beskyttelse imod de bagved dem opstigende usunde
Dunster, hvorimod de selv ved deres Tiltrækningskraft for
disse Miasmer, der godtgjores noksom ved Intermitlenserne
paa en.de~! af de vestindiske Oer, saavelsom ved mange
andre lignende Erfaringer, blive til nogle af de farligste
Localiteter. De lndfodtes Erfaring har ogsaa ledet dem til
de samme Resultater og de bygge næsten altid deres Huse
nær ved Havet, vel beskyttede mod Sydvestmonsoonen. De
have 'saaledes valgt sig den eneste Jordbund paa Oerne,
der ikke tillader Dannelsen af Miasmer: det næsten bare
Coralsand; de hoc i Nordostmonsoonen udsatte for den
friske Sovind; og i Sydveslmonsoonen idetmindste tildeels
lleskyttede mod Sump- og Jungle-Miasmet ved Hjælp af de
30*
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hoie Skovtræer, som voxe i det Belle, hvori de have deres
Hytter og Plantninger. Den sundeste Plads for en Station
paa Nicobarerne vilde derfor være een af de mindre Ocr,
som snart kunde ryddes og udlorres; man maalle bygge
paa Sandbunden nær Havet og paa et Sted, der kunde hestryges af begge l\Ionsooner, uden at disse i Forveien have
passeret usunde Egne; man maalte ikke rydde og opdyrke
Jorderne paa en Tid, hvor den herskende l\Jonsoon blæste
fra dem hen over Colonislernes Boliger og lilforte dem de
forpestede Dunster, der saa rigeligt udvikles under disse
Forhold; man maatte rense og udhugge Krattet overalt og
aflede alle Vandsamlinger, men nærmest Bygningerne
maatte man omhugge Krattet heelt indtil en Afstand af 150
Favne eller meer i alle Retninger, rense Jorden fuldkomment og holde den tor, imedens tman lod de hoie Træer
staae i en Halvcirkel mod Land i den nævnte Afstand, og
forst uden om disse Træer kunde man da opdyrke og beplante Jorden. Fandtes oversvommet Flodland eller Moser
og staaende Vande, og disse ikke kunde afledes ved Grovter og Canaler, maatlc man enten inddæmme dem, eller da
kun et vist Forhold mellem Hede og Fugtighed udvikler
l\liasmet, gaae den modsatte Vei og sætte Egnen under
Vand. Endelig burde Pladsen, ;aafremt det kunde undgaaes,
aldeles ikke bebocs i de ftirste l\1aanecler efterat den var
ryddet. Det vilde derfor ogsaa allerede i denne Henseende
være nyttigt i Beg·yndelsen at have et stort, vel ventileret
Skib ved Oerne, hviUrnt iovrigt ogsna senere kunde gjiirc
fortrinlig Nytte som Hospitals- og Rcconvalecenlskib, og
som Acclimatisationsbopæl fo1· Nyudkomne. Som A~beidere
burde i Begyndelsen alene bruges Chinesere, !Ualaier og
saafremt det forresten var gjorligt Nicobarer, da Hinduerne
·beviislig kun slet taale Climaet, og Europæerne endnu httt·tigere bukke under for miasmatiske Sygdomme og for anstrængende Arbeide i den tropiske Hede. Naar der derhos
sorgedes tor, at Europæernes Boliger bleve torre, luftige,
rummelige og forsynede med alle de Beqvemmeligheder,
der i et saadant Clima mere ere en Niidvendighed end en
Luxus, naar der sorgedes for godt Drikkevand, og naar
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endelig Beboerne iagttoge alle de Forsigtighedsregler i sanitær Henseende, med Hensyn til Diæt, l{lædnlng, Levemaade, Arbeidstid og deslige, som Forholdene paabyde,
vilde vistnok Nicobarernes Usundhed vise sig langt mindre
frygtelig end den hidtil har været; og om man end i BeBegyndelsen maatLe, efter Analogien fra Ceylon vær.e forberedt paa et aarligt Tab af 7å pCt., turde det vel end!)g
haabes, at det med Tiden, naar Rydningen og Udtorringen
af Oerne havde naaet en storre Udstrækning, vilde gaae
med Nicobaroerne som det er gaaet med Penang og flere
lignende Colonier, der, i Begyndelsen berygtede for deres
Usundhed, nu ere et Tilflugtssted for mangtoldige Tilreisende, der her siige at vinde deres undergravede Helbred
tilbage.

Disse Udarbeidelser medtog flere Dage, i hvilke der
imidlertid blev fyldt Vand og foretaget flere Skibsarbeider.
Blandt andet blev alt det Brod, som vi havde ombord i
Christine og som var medtaget fra Calcutta, udtaget af
delte Skib og fordeelt paa Galathea og Ganges.
Det blev derefter bestemt, at Christine skulde afgaae
med Etatsraatl Hansen og Hr. Rehling til Tranquebar, Doctor v. Teylingen blev beordret at fiilge med, for at gjiire
nogle lndkjiib af Fornodenheder til det midlertidige Etablissement, h...-orefier det skulde bringe ham tilbage til Pulo
Milus Havn. Saasnart Alt var udlosset, og Capilainlieutnunt
Aschlund troede at kunne undvære dette Skib, skulde det
strax afskediges.
Ganges skulde imidlertid forblive paa Stationen, og
strax foretage et Krydstogt op imellem de nordlige Oer,
ved hvilken Leilighetl han skulde bringe London tilbage til
Nuncovry*), hvorefter den skulde soge Pulo Milu Havn og

*) Jeg kan ikke nægte mig den Fornllielse her at fortælle et lille T1·æk
af London, der hvor civiliserot han end mcentc selv at ,·ære, dog
ikke fol'nregtedc sin nicobariskc Natur. Han ha,•de udbedt sig et
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afvente Christine, samt det Farloi, jeg fra Pulo Penang vilde
sende derop. Det blev nemlig endvidere bestemt, at Dr.
Rinck skulde folge med Galaihea til Penang for der at modl!jge de forsl{jellige Indl{job, som herfra bedst kunde erholdes til Etablissementet, navnlig nogle Creaturer. Ligeledes skulde han engagere nogle malaiiske Fiskere, samt
et Par Tommermænd og en Smed, helst Chinesere. Alt
dette skulde Dr. Rinck fore tilbage til Pulo Milu paa et
Fartoi, som jeg lil det Oiemed agtede at fragte.
Onsdag den 25de Febr. om Eftermiddagen var jeg klar
med Alt og Skibene seilklare. Etatsraad Hansen og hans
Folge gik ombord i Chrisf.ine. Han medtog Duplicat af
mine Depescher, for at sende dem med Overlandsposten
over l\'ladras til Europa.
5 Eftermiddag leltede Ganges,
lob os agter om, hilsede os til Afsked med tre Gange Hurra,
som af os blev besvaret, og stod Ost efter. Strax efter
lettede Galathea og sogte ligeledes Ost efter ud fra Landet.
Chrisline blev liggende til næste Morgen. Ogsaa den lille
Brig Patriot blev U-ggende paa Rheden.

m.

Vor Seilads fra Sambelong til Pulo Penang, en Afstand
af kun 110 danske l\Jiil, varede til den 7de Marts om Eftermiddagen. Nordost-1\lonsonen er i denne l\laaned aftagende i Kraft og giver i Almindelighed loi Kuling med
meget smukt Vcir. l\Ien desuden foler nrnn her i det sydostlige Hjorne af den bengalske Bugt Indflydelse af Lan-

Certifiknt af mig, hYilket jeg ogsan havde udfærdiget, og lod ham
nu kalde ned den sidste Dag for nt give ham det og tage Afsked med
hn!ll, Jeg forærede ham da ved denne Leilighed et lille SOlrnhr
med tilhorende Nogle, hængende i en hlan Snor med noget Flitterstads ved. Da jeg oftere havde været Vidne til hnns b11rnngtige
Glæde over et Uhr, som kunde gnne, troede jeg virkelig nt gjOre ham
en stor Fornoielse. .illen nit hvad jeg opnnnede, vor nt han mc~et
phlegmatisk hængte sig det om Jlnlsen, puttede det i Vestelommen
(thi han vnr blernu heclt og godt pnaklrodt m Afsked) og tog derpan
med to Fingre i en Fold af mme Beenklæder med de Ord: nCaptnin,
you give me thnt pantnloous".

....
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dets Nærhed, som gjor Vindens Retning og Kraft mere
uregelmæssig, ligesom man er under Indflydelse af den
haarde Strom, som her kommer ud af Mnlacca-Strædet og
og sætter haardt Vester i imellem Nordspidsen af Sumatra
og Nicobarerne. Saasnart jeg derfor var kommen tilborlig
fri af Nicobarerne, sogte }eg Nord i, for at nudgaae denne
voldsomme Strom, der i nogle Etmaal satte mig indtil 14
danske l\Uil Vest ener i 24 Timer. Disse Stromninger viste
sig ogsaa meget tydeligt i Vandet med stærke Raser, der
gjorde et svært Spektakel omkring Skibet, nit som viseilede
igjennem dem. De syntes alle at have en sydvestlig Retning.
Denne langsomme Reise contrarierede mig endeel,
eftersom jeg maatte befrygte at komme forsildig til Penang
og derved gane Glip af Dampskibet, som skulde komme
efter Sigende inden den Sde Marts fra China for Hjemgaaende. Med dette Skib vilde jeg ikke alene expedere
alle mine Depescher, men tillige skulde den hoist svagelige
Hr. Kamphovener og Dr. Philippi gjore Hjemreisen dermed.
Kom vi allsaa forsildig, vilde meget gaae tabt for os.
Den 4de Marts endnu ude af Sigte af Land, lod jeg
anstille tvende Forsog med at finde Vandets Temperatur
paa stor Dybde.
Den physiske Journal melder desangaaende saaledes:
Den 4de Marts 1846, om Formid. Kl. 9&,
omtr. paa 6° 37' N. Br. 97° 20' Længde Osl for
Greenwich i den nordlige Indgang til MalnccaStrædet blev foretaget et -Forsog med at finde
Vandets 'femperatur paa Dybden. Indexthermometret Nr. 1 blev hertil brugt, indsat i Hylster
Nr. 2 og neiet til Linen 2 Fv. ovenfor tvende
Lodder af 96 Punds Vægt. Nedfiringen medtog
5k Min., Thermomelret forblev 8 Min. i Dybden
og Ophalingen varede 9 Min.
Forend Thermomelerne
bleve indsatte i Hylsteret viste Indexerne
max. 281° min. 291 °
Efter Ophalingen viste
Indexerne . . . . . • . . . .
28¾°
11 °
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Qviksolvcolon. stqcle pAn max. 25}0 rpin. 26°
Vandets Temperatur i
Overfladen va1· .....
24°
Luncns Temp. paa Psychrometret Nr. 6 vnr
28, 9
Lodderne havde værel i Bund og viste Dybde
paa 250 Fv., Blaaleer, men forskjellige Vindpust,
der kom under Forsoget, vare Aarsag i, at Corvetten ei Iane fuldkommen stille og gjorde derved Forsoget mindre sikkert end sædvanligt; muligt er det ogsaa, at Dybden kan have været
noget mindre end angivet, endskjondt jeg ·allerede efter Gisning har trukket 30 Fv. fra den
Dybde, Linen viste, nemlig 280 Fv.
Samme Dags Eftermiddag, Kl. omtr. 5~, pna
6° 27' N. Br. 97° 26' Længde Ost for Greenwich blev et lignende Forsog foretaget med de
samme Instrumenter.
Nedhivningen medtog denne Gang 5 Min.,
Ophalingen ligcsaa meget, og Therm. vare 7 Min.
i Bunden.
Forend Indsætn. i Hylstr.
stode lndexernc pua
max. 29} 0 min. 30°
Efter Ophalingcn viste
Indexerne ......... .
29} 0
12°
Qviksolvcolon. stode paa
22°
22! 0
Vandets Temperatur i
Overfladen var ...•..
Luftens Temperatur paa
Psychromelr. Nr. 6 var
29, 2 Fugligh.
min. 24,!J
Loddet viste Bund med 180 Fv., hvilket var
fuldkommen paalideligt.
Efter Kortene skulde der ingen Bund findes
paa de Steder, hvor ovenanforte Observationer
bleve anstillede.
Det var mig altsaa aldeles uventet at finde Bund her.
Vi stod 25 Miil fra Kysten af Fastlandet, i 7! Miil fra Su-
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matras Kyst og Kortene angive ingen Lodskud. Men det
var mig kun et Beviis mere paa den liden Opmærk~omhed,
der hidtil er skjænket Opmaalingen af den bengalske Bugt,
og det forekommer mig, at Ansvarligheden herfor alene
paahviler den engelske Regjering.
Allerede den 4de om Eftermiddagen havde Soen antaget en skiden gron Farve ; den 5te havde vi Bund paa
60-70 Favne. Forst den Gte om Morgenen fik vi Sigte af
Pulo Butou og Laucava, om Eftermiddagen vare vi tværs
af den sidste og havde tillige Land flere Steder forude.
Havde flere Seilere i Sigte, som deels kom fra, deels sogle
ind i IHalacca-Strædet. Den 7<le paa Dagvagten havde vi
l{jending af Pulo Penang med sit hoie Bjerg og hele Kysten af l\folaccas Halvo ned mod Strædet.
Under Nordsiden nf Penang faldt vi i Stille, og Strommen satte os haardt Vester i. Vi vare just i Værk med at
lade et Stopanker falde, da der kom lidt nordlig Brise,
som tillod os at styre Farvandet ind. Det var en herlig
l\Iorgen. Solen belyste med sin skjonneste Glands den deilige lysegronne O og den lige overfor liggende Kyst af
Province Wellesley med dens Mangfoldighed af Bygninger,
Villaer, smaa Fiskerbyer, Plantager, Haver, kort med alle
de Tegn paa Cultur og fremadskridende Civilisation, som
gjor saa godt for Oiet a( betragte, naar man kommer
fra Soen, men som for os, der i lo Maaneder havde færdedes mellem ode Oer og vilde Mennesker, var dobbelt
velgjorende saavel med Hensyn til den directe opmuntrende Indvirkning, som paa de Sammenligninger og Betragtninger, som naturlig\'iis paatrængte sig os ved at erindre, at· det kun var 60 Aar siden, at Pulo Penang havde
været i aldeles samme Tilstand som de nicobariske Oer.
Kort efter kom flere Fartoier ud til os fra Landet med de
os velbel<jendte geskjæftige Dobasher, som kappedes om at
tilbyde os deres Tjeneste som Lods, som Tjener, Commissionair, Vadsker ~c. Enhver af d~m medbragte udmærkede Certifikater, og enhver af dem trak med vigtig Mine
den sidste Avis ud nf Brystet, for ved denne Opmærksomhed bedre at anbefale sig. Ogsaa herved var Forskjellen

474
ved Sammenligningen af hvad vi nu saae og hvad vi fornylig havde oplevet, overordentlig paafaldendc. Istedenfor
de smudsige nogne Nicobarer med deres modbydelige Mund,
deres Bambusror i Orene, deres Canoer af udhulede Træstammer, istedenfor disse væmmeligel\fonnesker som med deres
paatrængende Nysgjerrighed forlangte Alt hvad de saac
og med stupid Ligegyldighed modtog hvad man gav dem,
hvis forste og sidste Sporgsmaal og Onslrn var om vor snarest mulige Bortfjernelse, bleve vi her hilsede og budte velkommen af venlige, i skinnende hvide mæder indhyllede
l\fennesker med hoflige forekommende Miner, og som kom
ud til os flere Mile til Soes i elegante, vel udstyrede Fartoier med Telte til at beskytte mod Solen og magelige
Hynder til al hvile sig paa. Og dog var her ikke mere
end 100 Miles Afstand, og dog var det Folk af samme
Race; Malaier vare deres Stamfædro hist som her, men
Civilisationens lune velgjorende Vinde have blæst over
denne sl,jonne lille O, og med den bortveiret Climatets
Usundhed og Sædernes Barbari, Elendighed og Raahed har
veget Pladsen for Vels tand og afslebne Former, ligesom
Moradser og Urskove have veget Pladsen for Plantninger
og macadamiserede Landeveie. Dog disse Betragtninger,
som jeg anstillede, alt som Galathea gled langsomt ind i
dot smukke Stræde, der tragtformigt gaaer ind imellem
Pulo Penang og den ligeoverfor liggende Kyst, disse Betragtninger, siger jeg, der stedse med Tilbageblik paa det
Land jeg saa nylig havde forladt og hvis Fremtids Sjæbne
det var bleven mit Lod at have Indflydelse paa, trængte ind
paa mig, dem gjor jeg- vel bedst i at albryde her, da de
let kunde lede mig ind i den samme Labyrinth af Tanker,
som jeg mindes, at jeg dengang folte i mit Hoved, og som
jeg lrnn lwm ud af ved at Lodsen onskede vi skulde anlffe,
hvilket da ogsaa skele 1~ Qml., fra Byen. Jeg erfarede
imidlertid snart, at d~tte var meget for langt til Soes , og
da jeg havde adskilligt at tage vare her, som krævede
hyppigt Samkvem med Land, lettede jeg igjen og lagde
mig et godt Stykke nærmere ind. Paa denne vor sidste
Ankerplads laae vi paa 14 Fod Vand havende Fortets Flag-
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slang i N. 87° V., Nordost- Pynten af Oen i N. 45° V.,
Telcgraphen i N. 89° V.
Vi havde knap ¼ Qml. at roe
ind til Landingsbroen.
Forinden jeg slutter dette Afsnit har jeg endnu at omtale den bedrovelige Sygdom, som udbrod ombord i Skibet
paa denne Overreise. I min Rapport, som jeg sluttede d.
25. Fbr., havde jeg indmeldt, at jeg havde den Tilfredsstillelse at kunne indberette, at Mandslrnbet nod den bedste
Helbred. Det var ikke uden Grund, at jeg var ængstelig
for den Deel af mine Folk, som havde gjort den besværlige
Tour op ad Galathea-Floden, og jeg lod tage alle de Forholdsregler, som ved OYereenskomst med Lægen fandtes
passende. Men da nu flere Dage efler Afreisen fra Sambolang hengik uden at nogensomhelst Sygdom viste sig, tilslaaer jeg, at jeg troede os sikker og lykonskede mig selv
og Alle til at have sluppet delle saa berygtede ~Climat
saa godt. Men den 2den Marts begyndte de forste Symptomer af den nicobarske Feber at vise sig, og nu bleve
successive Flere og Flere angrebne, og stedse ramte det
dem, som havde været med paa Expeditioneu op ad Floden
eller havde havt Vagt ved Teltet. Da vi ankom til Penang,
havde vi 19 Mand paa Sygelisten, hvoraf flere meget alvorligt angrebne, og Sygdommen udviklede sig kralligere
med hver Dag. Under disse Omstændigheder blev det
nodvendigt at tage de alvorligste Forholdsregler. Den
forste Dag blev strax fire Mand, som vare haardest angrebne,
bragte ind pna det lille militaire Hospital i Fortet. Men da
her ikke kunde rummes flere og det store almindelige
Landhospital var over 1 MI. ude paa Landet, saa leiede
jeg et Huus i Byen, som stod ledigt, og indrettede her ved
Hjelp af hvad vi deels havde selv ombord, deels hvad vi
kunde laane eller leie i Byen, et ordentligt Hospital, hvor
alle de Syge bleve indbragte, og hvor Overlæge Mathiesen
tog sin faste Bolig. Den engelske Overlæge ved MalaccaStrædet, Garnisons Docter Ochsley, som for Tiden just befandt sig i Penang, kaldte jeg til for at assistere med sin
18 Aars Erfaring fra disse farlige Climater. Det saakaldede
Navy-house, en fyrstelig Bopæl med rummelige Sale og
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store kjolige Gallerier og Verandaer var af Regjeringen
strax bleven stillet til min Raadighed, og her bleve de
syge Officerer og Naturforsk~re indlagte. Fra Byens forskjellige Autoriteter og forste Familier modtog jeg de smukkeste Beviser paa Velvillie og Deeltagelse, ved Tilsendelse
af Koieklæder, Forfrislminq-er o a. m. Især anseer jeg det
for min Pligt at nævne den utrættelige Omhu, som Sir
William Norris, Overdommeren ved Malaccn-Strædet, og hans
Frue i saa Henseende viste vore Syge, ligesom ogsaa det
smukke Tilbud af Underdommeren Mr. Iforr, der vilde stille
sit hele Huns til vor Disposition som Sygehuus, et Tilbud
jeg dog naturligviis iltke kunde tage imod. Der var saaledcs sorget saa godt det stod i vor l\Iagt fo1· vore stakkels
Patienter, og de kraftigste :Midler bleve anvendte. Desuagtet maalle jeg friste den tunge Skjæbne at miste fire
Mand i tre Dage. De fleste Andre vare Doden saare nær,
og Convalescensen var hos . Mange af dem i hoiste Grad
langsom. Imidlertid saae jeg mig istand til at tage dem
ombord d. 20. og 21. Marts, og at fortsætte Reisen med dem
som Reconvalescenter.
Tredive havde i Alt fra Corvetten været med paa den
omtalte Expedition op ad Galatheafloden; 11 fra Ifahyten
og Messen, 19 af Folkene; blandt de forste gik 4, blandt
de sidste 5 frie for Feberen, medens cie ovrige 21 henkastedes paa et for Alle mere eller mindre farligt Sygeleie.
Sygdommen lignede efter de engelske Lægers Udsigende
ganske den i Sincapore og Batnvia endemiske Junglefeber,
og udbrud, ligesom denne pleier at gjore, hos den allerstorste Deel af Patienterne mellem 14de og 17de Dag efter
l\liasmets Optagelse i Legemet, medens den anden ved denne
Feber constatcrede Regel, ifolge hvilken den næsten ald~ig
skal optræde efter den 25de Dag, ikke holdt fuldkommen
Stile. To af vore Syge bleve nemlig angrebne senere, den
Ene forst den 30teDag efter Infectionen, dog maa jeg tilfoie at Sygdommen hos disse ligesom hos alle dem, hos
hvem den var. udbrudt i en noget senere Periode, viste sig
paafaldende mild. Sygdommens Hovedsymptome·r, som vare
en overordentlig .lUathed og Afkræftelse, ofte ledsaget af
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Besvimelser, Bryden i alle Lemmer, især Ryg- og Lændesmerter, Cardialgie og Trykken for Brystet, Qvalme, galdeagtige
Opkasteiser, Hovedsvimmel, Tyng,Je, Smerte og Fortumlethed i Hovedet, noget senere tillige Delirier. Feberen optraadte næsten hos Alle fra Begyndelsen som en om end
noget uregelmæssig Intermitens, meest med Tertiantypus;
den viste imidlertid stor Tilboielighed til at gaae over i en
remitterende Form og antog i saa Tilfælde en overordentlig
betænkelig Charakteer. Lægerne i Strædet raadede derfor fornemmelig til at give Chinin slrux og i store Doser,
medens de derimod, hvad der ogsaa bekræftede sig hos vore
Patienter, ansaae enhver Blodudtommelse for farlig paa Grund
af den derved endnu fremskyndede uhyre hurtige og stærke
Synken af Kræfterne. Nicobarfeberen efterlod hos flere af
vore Patienter langvarig Afkræftelse, Diarrhoer og Levertilfælde, endog en i flere Maaneder varende Aandsslovhed,
der næsten grændsede Iil Fatuitet; men desuden lede de
næsten alle af maanedlige Koldfeherrecidiver, der selv uden
fornyet Brug af Chinin gjerne standsede efter eet eller lo
Anfald, mel) forst ganske ophorte at vise sig igjen, da vi
et halvt Aar senere kom til Sydhavet.

-
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IX.
Nicobarisk Ordbog.
Tn

Grund for denne Samling af nicobariske Ord lig-ger en
fransk-nicobarisk Ordbog, som er forfattet af dnn catholske
Missionair, Monsieur Plaisant, som i 2 Aar havde opholdt
sig paa Oen Terressa og kort for vor Anlrnmst til Oerne,
paa Grund af svageligt Helbred var afrcist Lil l\Ioulmain.
Dr. Philippi fra Berlin, som i Calcutta sluttede sig til vo1·
Expedition, havde erholdt Copie af den under sit Ophol<l i
l\loulmain. Den franske Missionairs Ordbog indeholder med
Undtagelse af nogle foa Ord, alene Ord fra Terressa. Fra
de /:ivrige Oer, navlig fra Nan.covry har Pastor Hansen ener
egne Optegnelser tilfi>ict en Deel andre og i det Hele taget
Jrnr ban, ved bestandig at tage Ordbogen med, saa ofle han
gik i Land, sogt, saavidt mulig, at overbevise sig om Rigtigheden af samme, ligesom ogsaa om den rette Udtale,
hvorom han i mange Tilfælde var uvis, da Monsieur Plaisant havde nedslffevet dem eller sit franske Ore. Hvor
Pastor Hansen il,ke selv har været istand til at rette Udtalen, har han ikke kunnet andet end ligefrem afslffive Ordene efter den Accentuation, ·hvormed de vare betegnede.
Forovrigt er det nnturligviis vanskeligt, for ·ikke at sige
umuligt, under et Ophold af 2 Mannedcr mellem Mennesker,
der tale et fra vo1·t saa snare forskjelligt Sprog, at opfange
den rette Lyd af Ordene, og mecr end een Gang have vi
seet, hvor forskjelligt det som blev sagt, blev opfattet.

--
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Feiltagelser ogsaa i andre Henseender ere vel ligesaa uadskillelige fra denne som fra enhver anden Ordbog, . som er
bleven samlet paa Reiser. Pastor Hansen har sammenlignet Nicobarernes Sprog med Malaiernes og Sydhavsbeboernes,
men ikke fundet den ringeste Lighed. Det vil være klart,
at den franske Missionair har sogt at danne mange nye
Ord, ell~r ved Sammensætninger at udtrykke abstracte Begreber og Benævnelser; hans Bestræbelser i denne Retning
ligesom ogsaa den mangfoldige Betydning, som et og det
samme Ord kan have, vise maaskee meest af Alt Indbyggernes ·Armod i aandelig Henseende.
(N) hetyder Nancovry, (CN), Car-Nicobar; hvor intet
Bogstav er tilfoiet, betyder det, at Ordet er fra Tcrressa.
l\tan vil see, at en Mængde Ord begynde med Bogstavet :,h", <lette h er i de allerfleste Tilfæfde kun en Aspiration, men en stærk Aspiration, hvorimod jeg bar angivet
den svagere Aspiration ved et ovenfor de ovrige Bogstaver
tilfoict "h "•

...
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A.
Aapn', åaps' (utfc.
oh (CN), $aat,,
alJhi cnbnu, fm 1111 af.
odmoot, o'Ocr'Ocie, tænfc.

4gb (N), rob.
ahict lebrc, (æfc (CN).
nhuhot, j!orfabcr, eonncføn.
a'icl (CN), tærte.
aithji (CN), !Bno, IDla'Oc.
nippe, ajub, ITToo.
ojclkITc (CN), (cc. ·
akah, tjenbc; (kit)-akah, jeg 'Occb iffe.
akah-cang ( eng, iong), bcoribc.
akapset, ontænbe.
okahe, (unfcn.
ok"åte, l'Oære o'Oer.
akotpoi'til, pjcrne.
oki, IDlornen.
oki-oki, IDlorgcnbæmrinn.
næn-aki, benne ID/ornen.
akhik, ohm ~'Oibt, l)obffc ~inncb,
okhik-tsickilc, m1bfc (aanbclio)•
okih1, figte.
okhiot In mang, cf!Cl"tignc.
nklt, tr.1bfc, jlrnbc.
akhiii, IS{ægtnfnR,
akon (N), tabe !!fanbcl.
alåm, bcbragc.
•
hat alåm (f. l1ataU!ng), mobfættc jig.
olong, bcmt)nb!gc.
'a luhn, bclc, ubbc(c.
ol6hic, longd mc'o.
amhoYn, !Bonne.
amm (CN), åhm (N), hf>m, .punb.
am-umdjomch (N), 40.
nm-umdjomch ruktci (N), 50.
omc, regne,
ju tong amc, bet rroner.
iong-a1116l1, bl1l1l1c(,

ånc (æ), ~an,

~om,

~un,

br, bcnnc,

bcttc.
ånl!-piihc, UIQII,
anet, ~mboll.
aogann, .!tone, (f, nktlnhjc).
aros (liort. ), !Riid.
atom (adåm N), ~ftcn, 9lat.
atavetsen, o(br{g,
athielke cU. hatielme, lilbcbc, (æfc,
nLhuak, forbrænbc, otorc ført.
nlhuctn nco påhit
allhåal, hedlaiil (N)' ~nnbannb,

ffiing.
atmikihaY, ob(pt-e.
(hat tulao )-atsc,

urctfærbig, ua·rlio,
ufanbfærbifl,
(karhti)-atse, fo.r meget.
(Jhuhæhet)-atse, ITTcbclin~cb,
oul ( N), btont og fort.
lll'c, gane.

D.
bahuæi c, @mob.
baju, Wl rnncffc,
boju-ta-khiollho (N),
bæo1 ~g.

riig.

D.
datjiiagclah, .ltronbll af !Bofl.
dja (Schowra ), .ltin'o.
disso (CN), ~'Oib.
dju-baju (N), ~cnnc(fc.
dhjngar (CN), IDr!ffcoln~ nf

...
lBa111-

b11d.
drugmiit (CN), i1)ic1tbr~11.
dumlnr (CN), '.Otiffcnfo~.

E.
e;ihvc (CN), Olie.
eang, ~orr.
cang schiil, mfob, .!S{omft,

@rrrn.
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(nkA) eang la schiA, fappc @rene Qf,
efoo (N), nen.
ehelmc (CN), 9læfc.
chong, enaY, (fon~1,1lie.
,
enrhui, ID\)rct f ([~on~pl!cn, ct~l)ert
line IDpr.
elkiumial, .pjertc.
emm, fnffc.
eng, (pile.
enhangnang (CN), U~r. •
cnmogn l!-knYniiil (N), .!tnQl).
eonang, .!Brobcr, jsættrr.
(kbua J)-eonang, .!Brobcr cµ. l5øfler,
fon, .!Brober eU. Eioflcrbntter.
eonaug-nk~nhje, 15øjlcrbattcr.

F.
r44, fll4-ifit, aftørre, fcie,
fdAb-dag (N), føbt ~anb,
fddb, gabe,
rA-koiot, stobaf.
rd4klct, IDunfl.
fhM, fliccrr, ~uggc, flane.
fh411 khui, tam tinlok, bræbe.
fhll4 khul, lilm linlok, fni!llll\)rbc.
fh61, uefcl og Uåling.
wit fh61, fornebrc.
ro, berolige;
f6, \Vlarf, ~anb,
roan-nmdjomeh (N), 80.
roan-nmdjomeh-ruktei (N), 90.
rt.11, aabnc.
foue, ren, fuan, .foan, 4,
fuat, llibe.
fue-160, 40.
fuongato, g('cmmr, forbigane.
fuholet, kumonklet I'?, {l\)bc.
fuhilii (fun CN), \Jlaglc i,an \legemet,
fhuhæn, 15plre.
rurong, 2lnnnal!.
G,
gadjl (N), ~ci.
gadjo\'iilhje (N), (Søjler.
galahoia (N), .plmmc(.
garon (N), koran, 3ern,
Billes Jordomseiling. I.

gen43 (N), .pannb.
ghahæ (khoæl) (N), \Vlnane.
ghanlt!ra (CN), ~løb.
ghen net lopah kå vi paht\, iffc fine
gobe sting mob et IDlenncf?c,
nnflngc.
ghen kii vi Pii&t!, angfl)c.
(pahc- la)- ghen,
~olbgiftl!mnnb
(\Vlanb til nt tale).
(tsie)- ghen, mogjlal), \Vlening.
ginsa (CN), 9legl.
goæh cU. kom, ,POl)c\i,
g6an (N), .!Barn.
gon, (fobe, nt cnbe.
gunbeel (CN), !Jlafpr.
gundron (CN), jsob.
D,
h4, Clocol!nøb.
hli ta, (fontract.
hila, cr~o(be.
håb (N), haho, ja.
h(k)adep, hep, plante.
hadija, .!Bebflcfaber.
haful sang'n, gane omborb.
hae hmgnc, tor,
hoghi, imorgcn.
hahånong, l}lar.
hoheng, !Binb.
(vi khink)- baheng, ub(ufte (ojøre
~inb i,aa et 15teb).
hahc, \lpffc, lpffclig, olab, @11\:bc.
hahe, (51)ogcr.
hahe, fi orbunb,
hahe lin pa&c, forbunben lfl ri \Vlcn•
nef?e, clfft>ætb!n.
h:ihe, fort-re IUbLlgc.
hahi!, fperge,
hahi!-len, for(llnRe,
hahea, · hareo, fce, ~ctrnote.
hal-hahea, iffe fcc, blinb, mlinb~cb,
haheang, IDluoling.
hohehaæng, <:rrfjenblllg~eli.
habehnæng eU, halhahang'n, !):lriill,
hahcha, tiifC,
31
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hahcom, e;~m, ltbfigt.
hoh'hcurl, horol ( CN), j,1oc, gane
µan 3not, ~vrc, fTybc.
hoh'k, l!uot.
a11hek, moroe.
hahahmong, llioc,
hohohrlim, forg,1ne.
hal-hchot, halolang, m!Gbil!igc.
hnhehttk, for,rnbml, aftlc.rtc.
hahcm, falbe.
haheng, !!linb.
haheng sakolu, 1læ1·t ~lnb.
hahiholenma, (l!l)tfc, 011'1, '.Dia) oob
21ftm, jsar'Ocl,
hnhnhaA1, mcbjlemot-cr, \jørfæt>re.
haho, forfolgr.
hahoA, 6utfrm.1r
hahAn, hcdwa (N), mamb111l.
hahAa1, 3ntct.
(miki)-hnYc, 'Oæte u{.\)biO,
hoiAam (CN), .ponr.
hoktt! unber, neberlle, flabe pannb.
holcp, l!ellcr,
hnlict, foge.
hnmnng, r/).re.
haming, Blegn, rconrr.
(vi) haming, 1>æbe.
(ju-long-a m !!, bet regner.)
hnmtm 9læfcbocr.
hnnnng, ${ære.
hnnnschnlc'i (N), maffe.
hanhangtli, bcovnbc.
hanhangln-n~t, mrovnt-clfc.
hanhoITmc, be'Oare, bc1>oote.
haoo (CN), iønbc af mambuoror.
hnrhcha, tiUime, tilflijlre.
hnrihulong ( CN), bcbrollet.
hnrAok, bercone, tælle, IJ.llna(,
hnrAnk kiong, t.6fibolabnlng.
huscho"i (N), IJ}ottc.
hot, iffe.
hnt-hæn, iffc betle, nci.
(vi)-hiit, tilintetgjore.
hat, fr.i\lærmbc.

hntnll!ng, nfflnnc, mti,bil(ige, mob•
fælle fi11•
hAtt!, 21nt-.
håtel, ffril.ic.
hntæihwh (CN), nrbeicc.
hatcnk, taoe .pnnrct af, ffræUe.
hatep, ~ffr, .ltaofe,
håtinnan-tiin, !\)Ile.
haticlk, hatjclmang, hadju, babe.
hnthonghoh, afbetale.
hathu, fatlig.
hutlet, albrio,
hatmang"n"ogn, albrio.
holn'hå, 21f~olt-cn~eb, E\l!1efojl.
hotuAak, Eµifc, 9læring. \.!c'Onetomib•

ter, 1Mt.
hatAop, nogle.
halulmi, J1othielkc, {æfr.
(lho)-halse, 'Oirffom.
hawnholet, oµ~ænne,
ht!, .l?jenbetrgnct paa ben nær'Orc,
m1be ~ib.
hcågn (hægn)", 9aae, forfabe, oaac
ub. br\)bc op, f[11ttc, mille, ub•
llree.
heon11, 9logcn.
hehå, piffe.
heho, ffiibbeeu.
hr.et, hi esse (CN), nvfe.
hehane, mere, 1>0.re, førooe, mnno,
folbiooim.
hehiiue lopæh, mere oobt, be't>re.
hehiine-lopot-ivi, forbrbre.
hehang, IJ.llct.1!.
hehang, ([entrum.
hchnng, hahiong, forbli'Oe, boe.
hchong, hulcanga-pahe, l!rbfaocr.
hellang, hulcang, k't>faoe,
(iang)-hehe, 1111t-crlibe11.
hch&tic, gra'Oe et \!iio 11p iojcn.
hehcmonk ( iongomAnl, ), bobbe(.
hchæm, IJjuto.
hchctcn, pate.
hcheLsi, forn1 inbffe.
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haihia (hihia), @lføi,,
hie, bcnne, bclte,
hifu, fogc.
(kamApe)-hehåahe, ltann,
hchjå, nhjå (N), enau (N), ~ma. hifii-heii, fna»fct, fort.
hifu-mi:,t, ført.
hchok, ~nar.
hchomong, agte, øn!fe, :Sl)nffe.
hihÅe, fattig.
hehomang - la - korhu, ~Utraa efter hihei.e, hahamang, ftgc.
hihia (hæhia), E'itøi,.
etor~eb, !Bcojærllo~cb.
hchomRng - la-råme khiå, 2lttraac hihåai, forbpbe, forfønrc.
efter ct~»crt ltræ, ,mcotærtig~eb. (lan)-hihAai, oi,er!fribe.
hisiisi, athiclke, tilbebe.
hehiir, menen, menet, D»crflob.
hilee, f{aae, flrajfe,
hehiir khui, flere,
hehi!t, »iUe, anorbne, o»erccnllflcm, hiliang, bilæang (CN), Sl:ørfl.
himegn, afjlaae.
menbc mcb.
(vi)-hinåi-khiii, »æbe.
(hal)- hehiit, miilbiftlge.
hchiil-hahea-ta-råme, i,iUc fcc (fo, himånn, mobcn.
(ivi)-himåao, bfii,e mobcq.
~»er, npogjcrrin,
rl
hchiit ,·eLscn , inb11aac, inb»lltine i, hiohi, ltolf.
•
I
hiti, bile (N), (cc.
famtpffe.
hehiit-velseo, 3nb»illige(fe, eam, hltiak, ilæak (N), €:io»n.
(nkii)- hiliak, \lJlalte,
tptfc.
hitiak-te, fOlle,
heh't khiA, ffiob.
hituhomon, fpibtl,
hehii, fort, fnai,fet,
hiu (hing), i,or.
hchum, anubc.
hehume, haehokrc, ~arre,lBcfi,angrelfc. hiuk, Sol,
hlvi, llæmon, ijanb.
hc-kapct, '.{)øbilanøfl:
helang, gob,
hoatse, lige, l!gefrem, Sømmelige,
hæle, borttane.
l)laofihbe, X'pb, ubbebre.
hcllamong, IJtfl,
hoh'hangatsikc, ~abe, afffV, miil~a9c,
hem, fomme, nærme fig.
•IDlobbpbclig~eb.
hAal, i,f,
hem, inb~cgnet Stcb.
- 1(hat)-hdai, nær i,et,,
hemæn, nær ~Oll,
, l
hen, efter.
' hAohe, famle fammcn, forene, for,
hen, tonhje, at »arme !Barme,
fcunle.
(hunhang)-hcng, i,,rn!frfig,
håoht, ja.
hæng, .\'tjob, ~i», funb,
håaik, lallflt bøtte.
hæn'hc, ~rgeme.
hoinræ (CN), fættc fig neb.
hcnhæl (N), fihlite.
hohæng, -~nft.
henghatåal, flnbe \Bc~ag i.
hok. lnæ, meb til at brænbr.
heLpa li ( CN), fcic.
hokte, o»cr, :Sl)uer~c af ben flabe
hctsig'n, flra.r, uop~orHg.
pnc111t-.
hl, !Btamfl.
.,..
hole, fli!lC Ol),
r 1
holhæhang'o, midbrUflC,
(kun)-hiå, ~»ørfor.
hi.'iii sang'n, gaac inb.
homlåamc, @ul'D, forgl)lbc.
r i
hib6, !Banan.
honhe, ~\)petit, .punger.
I I
hånnr, i, int>eni,
hibuga, IJ,ltfang. •
•l
,I ,4 :·•
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houhåame, forbe~olbr.
hånt, frnllærcn'oe,
hllnt e14, nn'oenOct:~.
hotn, fcctle,
hotsict, Oioc nc'o,
hotsiet pahl! knmnpct, net,fænfe 'oø'o
IDlm1b, begrallc.
hufæt, lli,
huhato, \lollllccrf.
huhng'n, forbum, i gamle '.{)age.
huheii, foran, forcn'o.
huhchoM, bcrnfe fig, bcrufet,
huh'hæg'n, bcfrie, brl)'oc op, forlnt-e,
fl\llte.
huh'h~g'n-kæt, fare Uil'o,
huhcu, riio,
huh6, huhomi, oiore, arbci'oc, IJabe,
huhi, 'oræl1e.
huhinitt, ffjccmtc, more fig,
(IIA)-huhiaæt, l}Jrp'oclfe.
huhibat (CN), f>,1labaanb.
(nrde)-hiiho, '.Drom.
huhot, 31ft.
huk, put-, . <!:=fjæl, \leet-er, @ifinb,
(karhu)-hii11, 1>uffclrpgget.
Ja-huk, u'oenfor.
huk-hogn, banllc'o,
huk-emat, ~icnbrl)n.
buket eU. hukict, bringe, bære, føge,
fore bort, borttaoe, løfte ncb,
·røre llc'o, gribe, mob tage, ollcr,
ralle,
huket-ta-iengn-khiuk 1 brinne pan eet
@iteb, O\)'o\lllBC,
huktlt vim, inbb\)bc, falbc.
(vi)-huk, beffjeftige,
bukhåahc, l)QTtnC, !larme fiB•
huleang, i jJorcnin11 mc'o, nienfibig,
lcbfnoe, IDlct-intmafcnt.
bulcanga plihe, \lcbf11gcr.
hul'hu, 3ibt,
humbaidsa (N), liUe,
hun gi '.Oag.
hunheng-hcng, llaullclig.
huriih, lnll.

hurohalse, menen, lllCf(ct,
hnruh, '.Oæffe, me'oæfnins, ubflæffe,
en hurohc, ~emmelig.
hul~t.
huvcang, liocnetræ,
hyhaho, æl'ore, æl'oO
hæang (N), cen,
hæang-hata (N), ni.
hæh't khiå, ITTob.
hæhtl, tahæ. ~fore i \lef(emet.
(
I
hæm, f)alle,
hænaiig, 0finnebeen.
hæng, fit-cn.
hæng (N), '.On(l, 8øl,
hæng, lclle, \lill,
hængincin cU. hæm-umdjomch (N),
!pile,

hængsæ (N), fom ~er.
hævre (CN), otte.
I,

ineang, eUcllc,
ink, .l?iobmanteunre.
iana ru. ianet, \leili0teb, fom'ofnt, ba,
berfom, nnar.
iang, een.
inng am6k, bobbe{.
iang hehc, unbcrti'orn.
iangnnng, ~unbre'oe.
iang-ta-ghcii, .Orb ((!et - tnlt).
iong-tbn, eUeue.
iang-t6n-fouc, fjorten.
iang-t6n-tani, femten,
iang-L6n-haha, tolll,
iang-tOn-luæ, tretten.
iatct. {IMe in'o.
iæt, \sa'oer.
iæie, IDlo'oer.
ikih-loæt, fpe (f, \lærreb ),
ilenhe, fnrre.
imiang, een, forO,
imiang-ti-emat, cenoiet.
irat, IJjærpe.
itå, ~er.
ivi, blitlc,

•
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kamnpt!-ta-karhu, ~fcrtOUI},
kamap&t, 'Do'o.
k(s)amlnAat, tuf(nbe jJob.
kamuin. kamiie (N), ponc.
J
kana-khlA, .«nop, 0fub.
jllfli (CN), mo11{e.
kanåmc. !Bcc11e.
jaangc ( CN), \line ne'o.
kanhiong, 'Drlffe.
kenihelc-khui, .pobcbpu'oc.
jenong, Cfocuenø'o.
kanåat-te-pemetchcu, .«n(I).
jojolaid (N), t>a'oc.
ju-tong-amt!, 'oct te!l1ter •
kenthi (Lille N), fælle fi11 ncb.
kapæt. at bøc, omtommc, IDøb.
K.
kap æt-I æt, ('Dob-jJabcr), fabet• Oll
khA, liiff,
mobcrløll marn.
k4-huhiaæt, IJ)rpbelfc.
kapeh, !Bell.
kåp, 0filbpabbc.
kaåal, fooc.
kaptan, (fopltain (Engelsk).
khait haii, 'oa, bcnoano.
khftæt (khuæt), naar.
kareh, .pualfiff, ~iff, lsiffetron,
kaeæt, fjel'ocut.
karaka, l}lappcoøic.
karn'kiek, !prop.
kariiii, Orm.
kerAa'i, kaiduma, !nib,
karhe, \Dlænnbe.
karhe p3hl!, \Dlanbtl \Dlængbc, ~lbcr.
koiet, fia'oct, Olbing.
(lak~i)-kaiit, muot.
-karhu, mcoet, rioellg, Ouer~ob.
(rd)-kaiot, 'lobnf.
kerhu-viang, t\)tmau.et.
kehihot, min !Ben.
knrhu-huk, putfelr\l!IIICI,
kehehe, ~aan til at roe mcb.
karhu atse, for mc{lct.
(likdat)-kaheh!!lc, raat-c, ffrl11c,
kor hu khugliil, jlccrf .pferte, !fccrtio=
kahie, abortm, forløfc.
~cb,
kahdak, IDuc, Zurbelt-ue.
kerhu tam(>'i, \lCCTf 3l'o, 31t-cbranb.
kehuhiike (CN), 0biin.
karuije, jsiffm1fc, 3nb~cnnino.
kasson, ,\tadfe (Fransk).
kål, !Bel.
keiing, kejln, ~bc.
kåt, ffieifc,
kaiflt, .!to\l.
kata, unt-cr,
(tukan)-kaim, !tømmcrmanb.
kalsi, formcbc(fl.
•kntsi-ka (formcbcl\l ~uab), ~uortrbed.
kallia, 0:onct\llit.
•
kelet, tanr'o, .lrafti!l, flccrf, oimi(l. katsi-khul, TRIIC .pobcbct.
kalamå, @ano.
katu, (CN), ~bile.
kalhahi!t, .!tjonbd'oc(c.
ke1·ict, 11ammet.
kalot, ~pbcri.
kavæ, fa('cc.
(pliht!-ta)-kalot, ipb.
kaveeng'n cll. kavhchile, forfa\lc.
kolraii, mccn.
kæi, ~ci.
kafhJAat, ([~aractecr.
khæl, ffic'cc.
kamamlæ, pab,
kele, kæt, oii,c.
kamaiig, ([itron.
keåtatu, ~nbulng.
kamaiig-kalin, (føb (fftton), Ornnoc. kel (CN), 2lrm.
kerahierl! (CN), gerne.
kamåpt!-hehAahe, ~0113.
ivihoatse, anort-nc.
ivi him6n, bllbc mot-cn.
M kopn'e, blibc maner,

.
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kcrclmsse, .pur, sturban.
kcrelmsse-ten- pamoia, Stri!ll.l~ue.
khiu, jco, min.
khiiihc, uor.
l{hiuh'l, l)j • ._
khciii (CN), .panr.
kiaalere (CN), flane op.
kionk-ffi-nåat, Dpbrmlnino af mrebe,
ffiafcri.
kidjong (N), boU.
khihahæt, efjælucn.
khiok, !Bplb, Dnbe, IDloie, IJ}iinfd,
emcrtr, at libe.
khiok-viong, \Ulaurpinc.
khiak (eU. djok)- ol- khiii' on'ct
.poucbct.
khiå, ~ræ, efol), ®ti.
(eang)-khiå, !Blab, mcomfl.
khiå-ta-pemetschcu, lille '.trl?, mufl.
khji"ang, ~auc, bcfibbc.
khiongse, ~1)1),
kiarum, 9laat.
kl•ianli eU. khionsi, em.
kiollrai" (CN), IDlattc.
khien, mobtane,
kilop (CN), .palll.
kinmun1e, \lcbcmobcne paa l5inom1c,
(hal råate)-kiuhaie, utrættclio,
kinhji • .!ljobman°l'ouarrr.
kinlop-kin!Oh, .\tnop.
kinlohl, kiulong (CN), filing.
kinIOh, mæbning.
kinmek, 9lonte.
kinpcu, kanpåach, 2tmbra.
kinp(l)oog-nang, ~reprpbclfc.
kinlueh'si, flunc.
(imiong)-kinlueh'si, IDlunbfu(b.
kinro!, .poflc.
khinione, marn.
khiniong, IDrcng.
kiiisset, frette fig ncb.
(nphå)-kinmi:i1e, IDriffcglao.
kii'il c, onbt ~unc.
kintheu khiå, <5ano.

kinl'llh, l}}a111pc(11tl.'I.I.
kinvåi, 9logtc.
kiong, ~oi.
'1
kiong cl(. tjiong, ®fib.
kiong-iDl'on, .\trioof?ib,
kiong, keling, !Bponing.
khiåo, bpb.
kipsi, forminb{te.
kirhi, .ltniu, t>otf, maabcn.
kirhol, frum.
kissor, 9lcgl.
kistot. bcbrouct, urolio, ~grclfe.
ltunoftnbio~ct,.
kil-okoh (N), jc11 llccb iffe.
khiuk, IJ)(nt,o, eil,1b, mærclfe, ~llor.
khiuk-kiong, IJ)la'tlll fl't: efib, .paun •
khiuk-khinion, <Sleb for et !Barn,
\Buooe,
khiuk-pamoiii, ~cir, ®te'o for .!trio,
khink-vha, 11:;te'o for \B(o'o, IJ)uloaare.
khiu-knhjce, ~an'ollbp, eteb for .pufc.
khink-hivi, Stidegaarb, eteb for
m,mt-crne.
khiuk-titial, morft eteb, .pule.
khiuk-tomåai (dhiuk follcnc, CN),
Ste'o for 3lb, ~ampe.
khiuk-sikiA, ®te'o for ijuglc, \suotc,
buur.
(hat)-khiuk-khinko, enten - eller.
kl•ium-ncng, !Bcen, Stncffe(,
kiulcræ (CN), ni.
kil Aic som, ~infc.
khåo (nl1Ao), falbe, fuufc.
khoin, kiinlhjc (N), ®uiocrfon.
khor, kel, koål (N), irm.
khOrn (CNJ, faflc op.
kåeg'hatot. \5ro1110e'o, \Ule°l'li°l'en~eb, f.
.pjerte,
kåeg'hot-hehi (lin), clf?c.
kokmilhjamo (N), tpuc.
kom bringe, l1ærc, fore l•ort, fore til•
bage, ~it,forc.
kom-ta-liop , brtnoc .ltuu'of?ab, lære.
kom - ta-akah, mcblirinoc Sn'oftgt,

....
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D1lm11?rffom~r'o.
komiohlhjc (N), Eilligctfa'oer.
komivi. !Ben.
khonghat ell. khunhje1 @ang.
kåal, kl\ag'n, <epre.
kot, kog'n mirae, il)rc. (?)
kopn'r, mantr.
ivi kopn'e, blillc maner.
kotmonah (N), ~ll?{l,
kova:ake (CN), .l?urll.
krebo, !Bøffet.
kua, ki. k4a, l.!n og 2(nbcn.
kuanghere. (CN), !Bcb, stræ ti( at
brænbc.
khua (CN), 21nrtet.
khiion (goon, N), !Barn.
(nkl'mhje)-khuon, Elligerfen.
khuonmung. antagen i !Barnø Eitc'o,
lDifrilld, stjcneflelpcn'oc.
khuon-komui ii (goii haiom), .\tpt,
ting.
khuan-eonong, lBrober, cU. Soller•
batter.
khuan-mhæ, ~am.
(nron)-khiif, IJ)~rafol.
khuæt, naar.
khfii (goæh N), pollc'o, lBcfoltnlno,
st'ol)pcn, ollcr l)aa.
khiii-rll, il)llcrfle af ~anbct, !Bjerg.
khiii-kaptan, ~Øll'oill!l,
(vi-hinåi)-khfii, llæ'oc.
khiii -men, lBuetkhiii, jage, jage bort.
kuit librr., fh-ii,e.
(fhAa)-khui, fnigmprt-e.
khuglii1 (f. khållghiliil), ~jcrtc.
kuhihu, fn\)ltet 9lællc,
kuikonon, kuikelmone (N), .ltnæ,
kuluam, !Banan.
kom, ~n'oe.
kumhje, \Elligcrfa'oer.
kum't, IDlnuø, Blotte, !anin.
kuu'hæhie, toffc.
kun, ki, kb, fom; 2!ccuø.: kun, ko.
kun, ki, kl>, ~lla'o, ~lccu\i,: kuii, ko.

kuii tsle, ~llorfor.
kunmenla, IJ)e~er.
knnte (CN), lille iinner.
kuiitot, iomtning.
kumi, kunhuhomi, niere \Røget, ~r•
bcibe, iomtning.
kuping, l)Jamø,.
kuping-koliu, fobe lBatntcr.
kuriang, knriang (N), !potte.
kusong'n, gaae, fpabfere.
kutschike, fofleHg, \)n'eio, føb.
kutnhæ, tofk, fællte i lBcllæodfc.
kmc, g\l'ot.
kæl, pul,
(huh'hreg'n)-kæt, fare llilb.

L.
lo, o~. !
la, ~alll,
liiiil (CN), ~li•
la-cn-t4at, nat11rli11.
lodijr, 21ftcn,
lafiir, 9lor'o.
lanient, at llære tung.
hot-lonient, iflc tnnn, let.
låhuk, ffiPll•
la-huk, ubcn for.
lahuhot, IDlnterlc i lBplbcr.
lakopøh eU. kapoh, !Befl.
loksi-koiit, !Bugt.
loluh't, gal.
loming, l}laffe.
lompolei, ®fplregn.
lang, lptte.
lonct, .Ralf.
langhapø, 9lorbllefl.
l'hag'n, glemme.
let. Cfo'oe, at en'oc.
l'hæt-tamoi, ~pfcflage.
l'hæt-pulll, ~aar.
letng, att,rio.
lcuku, '.3ort,fijælll.
liap, fjen'oc, lli'oe, buclin.
ta-liap, .lhmt,ffab, .\'tunll,
hot-liop, ulli'ocn'oc, bære ullibcnt,c.
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linp(-tcn-råme, tcnimot> Cfo~llcr), t,c,
bænbig.
(kom-ta)-liap, bri1111e .ltunbffab, lære.
(hinng, 9'/olln, næl)ne.
Jhi khiii, ffolt-ct.
lionnc kaæ (CN), lofc.
lihrt!, !.Boufct.
lindrcjcn (CN), !.Bue.
loæh cll. luæh (N), trr.
loæh umdjomch (N), lrct,ø,
loæh umdjomeh-ruklei (N), 7.
loæt, lom (N), .!l:(æt,e, ioi, ~æmt-.
loætrn, ro'rt ioi.
ikih-loæt, fµe.
(h4ak, {,cbnactio, toflbor, aob, beun,
t-rlnae1.>ærtio, )Bibnnber.
loka-nnng, laloke-ko-nang (N), .pul
i jj)rel.
long, jscfl.
l'Mp (CN), pnnacr.
lopah, llcf, aob, fmuf,
lopat-måkmet, f muf.
hat-lopah (N), !ffe gob, ont- '6am,
1>ittio~ct-.
l'hoh atse, l>irffom.
!'hole vi, 1>are l)cbænbig.
l'hormang, flane bi, biætµc, pjclµ.
l'Mm, fattig.
longh4at, bl>ibt ~oi.
loto, loet, bnrtigt.
Jhotksi, fjerne.
lotohiåole, boirc pnan'c>.
luæhman, strcfant,
luæhkinuhji (N), lrc'c>h.ic.
l'hnhæhct, bøire.
l'huhæhet atsc, fficbc!ig~cb.
lupa, .lijot>,
lækimAan, \'æa,

M.
mll', bu, biR, 3.
mac (CN), pal>.
mdh4a, balll raa.
mahchåat, ID!at>,
maik'c, ,Olle.

mak (CN), !llonb.
maka. fnart.
nen-mako, næTl>~rm'c-c l>c'c-,
m4kc, \)rægliR, (J{imrcnbc.
mhakti, mrnt.
mnleng, Orm.
m4m (CN), !.B(o'c-.
man, .ltTl'R•
11
manam, 'JJlælf.
mang, C!nbe, !Ramme, @rænbfc, iop\)cn.
m"ang, \Jlæfc.
mllngæ (N), <!:itccn.
muniak, )Bo;r.
manual, \Jl11111annc.
malahæt, '.}orb, \!n11t-øb11, jj), !Bcrbcn.
matahæt-ta-karhu, fiorc fD, f11fic
\!anb.
meang, .ltot.
meik, \!µnilb, @!nnbø.
mchåahcl, ~fonb, <!:iiæt.
men, bu, big, 'rin, 3.
meng, <Ercrø.
mh1lml', em.
mhiiii (mhantJt!, N), 61of.
ml'nam, !llret-c, !J?oferi,
meniia, manoing (N), \!æbc.
met, 2lnliflt,
hirti-mæt, fcrt.
metam, !B1>ltc, '.tuf?, at bpttc, laanc,
brune ~ooffnti.
mcul't, ln'rc !Ban'rrt, Urin.
ment, 3, bu, bi11.
miram, [µ.it-fere.
mirAie, pog.
miki-haie, 1>ære ulpbig.
milæt, IDlit-tc.
mineole, !llrol>ler.
miniæije, lille ijingce.
minhonn'he, ll)l)c, \!oon.
minlfieni!, epoamanb, l)lræfi.
minrua, $tommelfinner.
mioajåh, cU. mirhonaia, .pfmmc!.
mischiana (tN), ijugt:
(1·i)-missd, ~oftlt-cllabolbc (Lat.).
~

I
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mit:iii, bc'orane, (p1,e, f1,ærge f,1lf!.
mitaii hat lopah, l))l)e iffe gobt, bag,
l>a'oftc.
mftæk, fort.
mlvl, !Ben.
moah (N), 9læfe.
mol4at, pnTIJbacut'o.
monoi, mnnoing (Ch) menii (N),
IDlunb.
moronkå, !pibe.
muite, f.e'o.
mulc'1he, 6laA~muntl!, mokt~, gunt6 (N), .p.acm'o.
mæ cU. mæn, bu, t-iA, t-in, 3.
mhæ, !Bæbt>cr.
(khuau)-mhæ, ~am.

ngheii, forfpn're.
nghong, brænbe.
nghoik, rofk, 1,11m1e,
nhangntåat, ~crffe.
oheiilc-vi, It\ foraarfnn~(hat)-nheiilil, fium.
(hat)-nhin, fiin, fo:fler.
nhia (CN), !Barn.
nhjee eU. nji, .pnu3.
nhion(!', briffc·.
·
njun (N), 01,crf?fæn •
nhoi (N), S!iæn.
nkenet, fættc fii:i ncb.
nkA-enng-La-khiå, fa))))C @rene af.
nk(i)~nhje rU. nkanhjr, pufiru.
nk~nhje-khunu, '.vatter, Suigcrbnttrr.
N.
nk~nhje-mnnam, filmmc.
(te)-nam, 01,erffub.
nklnhje-pap, on'o c;1cbmo'oer.
non, ecn.
nkeune nlllii, bære.
nøng, IJ)rr.
nklemc (CN), ~al)e.
nål (N), iffc.
nkii, !Bart
oehang, ljibt.
nkii-hitiak, !Bad til at folle pan,
nchnurlr, 'iJJaaben•.
\lllnttr.
nehcurle, jjlelte.
uk6nhje, tlrenn, \lllcnneffc, \lllan'tl,
næg, 3, bu, t-ig.
~gtefæUe.
nehjjiie, \Dli'otc.
nkhåa, fnufe.
nehang-nang, U~r.
nlaiihje, pau.
nen-makø, nærtla:rrnt-c l>c'o.
nleii, bcfæfir, niere fnfi, fnl)lte, bin'tlr,
nene, ub))cge.
fum, omgjcr'or, omAil>e, trl)ffr,
neiile, fiammr, l)Tøl)k.
luffe.
næl-hæt-umeng, 9loncn.
nli6n, .pal).
næt, ~1,erfen.
nl6ng, .f,nfe.
nfåre, !Bln11e.
nlong hA, crocueneb (tilbcrc'oc rn).
n[l,å, Snit, 6tan.
nlong tt!, ([ocuaneb (tom).
npM, boe, forbli1,c, ~1,Ue, p\ll!e, !>ente nmanhje, S!jæg.
))RR, ubclla:gelig.
nn1ænhjc, (fo))ltain, gammel.
høt-r6atk-nph~, ubcllanbig.
nåale, oren, blna, b(nat stei.
npbe-ta- khiuk-hivi, llan'ofe l)aa lan, nole, i:orn.
berne3 Sleb, fort-emme.
np6n rco, !Rumpe.
nphå-kinmæle, [)riffeglae.
nreug'n, anbcn.
nfåa, blæfc, l)ufle.
nreog'n tsic, eUcrll, an'ocn 5tinn,
nfåa-buho, [)røm.
ijorffjct.
nfoon ( onfoøn N), otte.
nriing, khui, eio(ffjern1.
nghåat, ([ornatræ.
nrougkte, Oillc.
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nsie, ~nffe.
nlii, oµ~ørc.
nlånhjc, fur!>.
nlep, ~cl>cr.
ntb.ak, porn.
ntseng, fooe.
uLsic-hæn, (liocfom t-cttc) l>ænnc.
nmng (NJ, ~er.
uhæng cU. næn, ~un, ~am, t-cnnc,
t-cttc.
·
næn hæng, uænhæ hæng (N), it-an,
bcnne [)ag.
næn-aki, i bcnnc ID?orgcn.

pamoiii, ~nmµ, irig, inbcfluttc, bio:

tm.

vi-pomoiii, fjæmpc. ,
pap, ijabcr, Onlcl.
para, eiø(I).
pataxi, brl)bc itu, tnufe.
pa1u-1a-lopah , ben fmuffc <Steen,
\!Jlarmor.
patu-10-koa hu, flor Eileen, ~tlipµc.
palrc-la-kinhji, .ltiobmnnb,
pcå, Inge pnnrct af, lltitllc.
peilæl, tibcn.
peitæ-ivi, forfotlc.
pchnng-khiå, fnl>e,
o.
pekii (CN), Orange.
pcngiilt, ntcnunc.
odn (N), faflc oµ.
piæt, ~rcr.
oeyt.lna (N), ~unocr.
pimctscheu, li'ot.
oh, o~.
pipa, iønbe, jjnb. (l'orl.)
oh, æh, Ab (N). to.
p4ar, grim.
ok (CN),. ffillO•
olme! (CN), fPic, oal-mong, Plur, prAta, .\lo1'ber, I.Bl\).
omnan, ~l)Ormeoet,
pu, oofnn.
polo, f/) (malay .).
omnean, ~1>or111a11ge.
oljoola (CN), fl)arc.
pun, pu, mcb pcnfvn til.
pujæl-anæ (N), fæt biR ncb,
op, opbaoc,
ophlap, fol)c, 601)11,
puron, I.Bip.
purhon cl/. par"on ( t:N), !l ot•,
0111(l)udp, r,,1gc :tobaf.
purhon-ta-korhu, 2lnfcrtol).
P.
pæ, ,ltlnr~rb, \!pø.
pll.111\, ID?cnncf!c, tJott (et), menen. pæile, lille.
pnhe-ta-ghen, motbgiftømanb (IDlanb
R.
lit at tale).
palie-kamapæt, bot-t ID?cnmf?c, ~iiR. roe, (fono.
hat-pahe, ifte ID?cnncf?c, [)pr.
rac, l.Bfob.
rhdgne, rhlgne, løbe.
pohat, frpotc, jyrpgt, forurolioc.
pabiit-pahe, ~fo111>ib, @alffab.
råkn, fnnfe, brl)bc itu.
r"amang, jsarc, jjrl){JI.
pahio, fugtig.
hat-rhamang, l)Ol)C,
pohohi, rnnlme.
rAmc-khiuk, ct~l>crt e>tcb, ter og
pai;ju, 2fore tit nt roe mcb.
pAit, €ilannc,
btr.
råmc pahe, cn~l)cr, al IDknncf?c,
paivåot, 2(a(.
rhAne, rhæne, flVRlc, unt>ITippc.
11ola, 3tb.
rd1·n (CN), iffc, nci,
pAh!, 5tuote.
pdle-la-korhu, flot .l'tuntc, $nnon, rcak, ~anb.
rcaksnaii, 1>nnbriio •
tunte.

..
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rcoktsi, af~unnc.
reclnkiang, !!llbu.
renahli, STo, ~øffe(.
rendam, pammcr,
rcnåang, fiulbmnane,
rcnAant, l}'t.lfkr, \!æøemibbel.
reug'n, antomme, tomme.
rhaåtk eU. rha åLke , l)ie , l)fefeli!l,
Sanb~eb.
rhAa1k-ghe11 1 fine fiffert, forflffre.
rhåam, gjørc ffobt.
råalk, tunne.
rAotk-kapæt, bobclig.
rAatk-ivi, let at gjøre, m111fg.
rAatk-ane, ! S tanb til.
hat-råatk-nph~, ubcflnnbfg.
hat-rAatk-kapæt, ubobclig.
hat-rAalk, umnlig.
hat-råatk-kinhaie, 11trættclfg.
rhonk, l)O.te,
rul!, r6ii, duæ (N), !Banb,
ruhe, Sftig11e.
ruhen, !!lare til at roe mcb, fd(c.

sam-is'al (N), ~ttcn.
sam-dnfoan (anflian) (N), atten.
sam-hæang-hata (N), nfllen.
samiii(e), [)olf.
saminius, saht, ~nr.
samoiig, :tnfc11be.
s(k)aminåat, Zulinbc jsob.
sanam, Sfee.
sanam-naiig, ~rcffee.
sunam- kanAp, ~nnb(ltffcr.
sanam-kanang'nfi . sanumpt6, !!lntcr.
sanlua, Strog t!I at ~ænge 9loget op

paa.

sapeu, pat.
schankal (CN), !lfonNræ (Eng,).
srhop, fllare.
·
sehwh't, fo1>crmornen.
sehla, bpttc.
sekong, ~llbue.
setum, ~lfe.
sethj (CN), 1>ab(fc,
si (N), ~lomfl.
siop, unberl)ifc.
siægn, lang ~ib.
s.
siklå, jsunl,
sa, @ang, en.
sinAah, porn.
sabofa, \log (r>ort).
siLtam (CN), 31bflrb,
såht, gfl)c tilbage, l>enbc tilba11e, som, ~on, ti.
som-kinnhji, IOXIO, 100,
!!lcir.
sahuat, ta(le op.
sukri, Sutter (Port.).
sakaliil, røb, rørt ~ol.
sum, \Ule,mcffc, \'solf (et).
sakali, (læd minb.
sum, t.or(lc.
sakalu, f}ærf.
sumtsrhia, ~incftfl.
sakiah, bruun, ret,.
T.
sakit, fpg, S pnt-om.
sakil-pahohi, (fpg, ranbcn) .\træf!.
to, t>mnot en !!lttilfcl.
tå, thm (CN), )Barm, lBrp~l)Ol'lr,
sok,n, ul)id (mnnffce hat sak'n).
salot, trum, runt-, <!!TM, munbbecl. toaiige (CN), <!ocmltræ.
sam (N), tf.
m-malliie (CN), tom (3mperf.).
sam-hæn'g (N), cUcl)c,
ta-nhjee, ~o!l.
tara, put.
sam-6h cU. Ah (N), toti).
sam-lua•h cU. loæh (N), tretten.
tahieæ (CN), pub.
sam-foan (N), fjorten,
lahang, )5ibt,
tahwi (CN), nitrl)ærrnbc l)eb.
som-tanein (N), femten.
tahihåal, 6fp.
sam-taf1iel (N), ferlen.
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lohin, lnhj,\ (CN), lahiåal (CN), 6tinc, lingæl (CN), !filMnc.
!l'ra)lpc.
liliuf, morf.
lahoiig, ~obaf.
tohiæn-at«!, tohiæki-t«!, Zbætnlnn.
lahulll, IDamø,
tåok( c) branc, træffe.
taki, takiii, taghi (N), imorncn.
tAakne, fonbrr~i'oc. •
talommc (CN), (Hnor,
lolæl, u'ofll)ffc, af~Ufi{lC,
tam (N), ffiumpc, !Jlpn,
tot, pfcrtr.
tom do i", tamia ( CN), tamoahl, 3(t-1 ta en l6t, lhltllrlio.
$tuf.
tsang, !Rcifc, fo(oc,
ton-hih4oi, obcrffribc.
tschah, ~~CC,
toni, tancin (CN), fem.
tsang-kji, mit.
tsnng-mæ, bil.
tani-t6n, f>xlO, ~alblrcM.
tanikinnhji (N), trcbø.
tschaliing, tnnn,
loncin-umdjomeh, 5X20.
tschjanæ (N), ~antfc.
tnnhjc, barm.
tschu, rrcn.
tnhnihmtscn, <JJ.1bc, Offer, @unfl.
tschu-khug161, .ltl)bff~ct,.
tonj6guo (CN), ~am\11.
tshi, oammct.
tanåBn-khfii, !l'ttrban.
tsi, 9lalnr.
tapoa (N), .\tinb.
tsiang, fob, {lob.
tnram, ,raf, ~iin, 1:)riffe.
hat-tsiang, onb, fuur, b!ttct.
tn -r4me, IEn~ber.
tsie, li0efo111, etagt!.
la · rAme-khiuk, alle 6lcbet, o\lerart. tsie hæn, fclb,
taring, <Ianal.
(n)Lsie hæn, i.,ænnc.
tnvn4te (CN), l}:lertr.
tsie- næn, lfncfom betle.
loæ, jj(unt (3ut1!ctml), f{l)bC,
tsie-Anæ, linefom t,cttr, lincfamncnct.
tsie-gMn, tincfom Orb, !filcninn,
tr, niorr. fa:tte.
lel4ot, !filprr.
~onfiall.
(kuii)-lsie, ~bOTfOT.
liiii, tITi, for, ))M bel at, ~cnimob.
to)-tsir., ia{lllllOC,
teii, !lnobrr.
teii mcla, <epd(.
tsiekite, 9!ccn~c'o.
tsickilc, sethj (CN), bllb(lc pænbcmc.
tc-nom, Obcrf?ut,.
lsieki-viong, rcntfc (!filallen),
tæt, thcungnhatæt, fulbferc.
(nkl1ik)-tsiclli16, rcnt,f( (aanbclin).
tethåot, uof.
t~ihe, fra nu af, frcmtibin,
1heiiii, anfommc, naar.
tsiglim eng, fatt,c ))na .\?næ.
thfn, oaac.
.
tsio-matahæl' mnnb af ranb, .!tpfi.
thiudi-okci, hm (9a,1e, 91\lARCtf).
th4ap (CN), ~µpetit,
tui, bræbc.
thjnjos (N), bpb.
tukan-kaim, stommcrmanb.
tikAot, lck4ut, thckakhrdorc (CN), luktci cU. hæng- umdjomeh - tuktei

c,,j

fpnoc,
likAnt-kahehdale, raabc, ffriøc,
timfok, \',111'tfc.
liii-lap-nhjee, foran puf et.
tineang-1.hiå, fabc.
tingjohu (N), ~bib.

(N), trebillf,
lulan, rctfærbi9.
(hat)-tulan (atsr), urrtfcnblg, uf.øm,

mdio, uærlin, Sfurf.
(hol)-tulan-ten-pahc, iffc rctfærbilJ
mob et \JJlrnncf?c, fornærme.
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li.
od (N), brccbc.
uhehAa, ran.
umag (N), 3lb~ct-.
ungha, fpife.
unachongha (N), naac.
usclhån, !Bjdt-e.

v.
vhA, vhoA (N), !B(ob,
(khiuk)-vhd, l))u(øaarc.
va1håat, !B'1?tl>I.
vetseng, l19efom,

(hala)-vetsen,

o\lcmndflcmmcnl>c

mel>,
(hal-gh!!n)-vetscn,

itre fige llnefom

nccotc.
inl>gaac, lnl>llilligc i,
famtptfc, eamtptte, 3n'cllillinrtfe.
vetsen, not.
vi, vihuk, 9jore, beflta?«ige.

(hehi5l)-,·elsen,

vi-pamoiii, fj'1?m\)c.
vi-khiuk hiibeog, ul>luftc

(glore (\;let-,

Mt).
viang, ID?alle,
(huk~l)-rim,

lnl>bpl>e, falt-c . .

Skrift og Taltegn kJende de ikke, og for at notere Tal
bruge de Karvestokke; de tælle i det Hele intet undtagen
Cocusnodder; de betegne derfor Dagstiden ved at vise
(,olens Stand paa Himlen, og al længere Tidsregning, sanvelsom enhver historisk Erindring er ukjendt . hos dem;
deres Alder kjende de derfor heller ikke. Mange Gamle
fandtes der imidlertid ikke iblandt dem; dog skulle de ikke
sjeldent opleve deres Borneborns Fodsel, men næsten aldrig Bornebornsborns; undertiden blive de saa gamle, at
de gaae i Barndom.

r

494Endeel Brede-, Længde- og Misviisnings-

Galathea's Expedi
Tidsforøkjel.

Dreden.

+

Madeira, Loo-Rock,

l.andingssted • . ..•
lllartin Vnz .••.•••.•••••.•..••
(I

Madras Observatorium ........... .
Tr11nqnebar, Fort, Flagstang •• .• , .••.

Calcutta, Fort William, Flagstang ... .
Batavia, Bootshuis, Tid Ballon ..... .
Pulo Penang. Fort Oornwallis Flagstang.

7m 42•
47 21.t
20 57.o
1 36.2

+6
+o
0
0

41
26
25
31

22° 33' 36" N.
5 25 13,7

Trcpnris, Nordende ••.•.••..•••.•
Ilnrrcn Iølnnd, Km ter •..••.•......
Lille Andaman, Sydostpynt .••.•.••

Nicobarerne . . . . . . . . . . . ........ .
Cnr Nicobar, Landsbyen Saoni .•.•.•
dito
Sydvestpynt , ••••....
Il11tti !llnlvc, Sydpynt : •••.••.••.•
Chowri, Ostende •.••.••.•••.• • •
Terressn, Nordpynt ••..•.•••..••.
dito Vestpynt •...•..••...••
Ilompoka, Nordpynt .•••••••••.••
Knmorta, Nordende ...•.•.••••...
dito lllonkata lllli (Nancony Havn).
'frinculli, Nordvestpynt •.••...••..
ICntchnl, Sydostpynt •.•••.••.•..•
Pulo lllilu, Sydostpynt .••.•••.....
Lille Nicobar, Vc11tpynt ••.•.•.••.•
Pulo Condul, Vestside, !\lidte ••.•••••
Store Nicobar, IClippc, Ostsidc •••.••
dito
Sydpynt ••..• • •••..

11
+ 0
+5
+o

,,

9 12 43

9 13
8 50 4

9

8
8
8
8
8

21
18
16
14
2

57
45
44
5
25

7 23 50
7 12 50
5 20
6 45 49

I

I

I

0
0
0
0

35.s
46.2
38.9
19.5

30 27.3
30 27.t
30 1.0
29 6.2

0 28 58.7
0 27 15.9
0 27 11.7
0
0
0
0

27
26
26
26

31.s
33.G
52.5
26.G

7

0 25 58

Pulo Penang. Fort Oornvallis Flagstang . . . . ...

Martin Vnz's og Trnnqucbnrs Tidsforskjcl c1· opgiv et fra l\lndciras og
l'ulo Pcnnngs Længde Cl' bestemt ved ni Inge med ium af 1len af Lientn.
efter Con-ettcns Uhre fundne 'fidsforskjcl imod Calcutta, fiircnd Opholdet ycd Nico
de nnfllrte Ocr i Ilcngnlskc Dugt og Nicobnrcrnn anfllrtc.

....
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Observnlioner, tagne pon Corvetten

tion i 1845 og 46.
~

Længd <' m. Grw.

Anmærkninger.

?!Jlavil,ninr.

snnledes antaget eftel' de nyeste Jij!Rlide{ lige Opgivelse!'•

• 28° 48' 16" V.

Opgivet fra Observatoriet.
79 50 12 0.
88 19 18
106 52 0
100 23 53
93 42 20
93 59 10
92 34 0

1 ° 51' 6" NO.

l

tngno i temmelig betydelig Afstnnd frn
Ocrne og derfor mindre pnqlidelige.

92 47 4
92 47 7
92 53 38
93 7 20
93

meget pnali1lelig.

9 12

93 34 54
93 35 58
93
93
93
93

Opgivet fra Surveyol' Gel'al's Office.
011givet fra de Bootmester.
Medium, see nedenfor.

31 0
45 29
40 45
47 14

2 20 30
2 13 18

1 33

9

2 11 38

Pnn forskjcllige Dage. l\Ieget p~nliilelig.

dito

dito

dilo

meget paalidelig.

1 40 :28
meget panlidelig.
93 54 23
Opgivet nf Lieutn. T. Wo.9re 1832.
• • • • • . • •
61 41m 32•,3.
Cot"Vetten Gulnthens Tidsforskjcl imod Cnlcutla + 01 48m 17••·.
34,7.
dito
dito
dito
dito llatn\'ia + 0 25 48,• •
39,t>.
l\lerlium
- ""'
6--:-4,.1--,,
,.. 3-='
~,-7-. - l\lndrns's Obscl'vntorium.
T. Woorr, drr opmanlle Hn\'nen i 1832, opgivne Tidsforsl<jcl imod Greenwich og den
bnl'ernc og imorl Bntavia efter Opholdet ved Ocrnr; og herimod er Tidsforskjellen for

li

,J

•

T ry kfeil.
Pag. 51. J,inie 8 frø. neden: Cnpus, læs Papunhs
- 74
15 frn oven: Stooehause, I.: Stonehouse
19 fra oven: llimlenant, og I.: Hunlen antog
- 96
-117
7 fra oven: Do,lphin, I.: Delphin
16 frn neden: tii, I.: til
- 130
-159
15 fra neden: man og fon, I.: lllna og Fna
-'195
3 fra neden: findes I.: bcfiurlcs
- 384
1 fra oven: et I.: at.
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