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I.
Sandwichs-Oerne. - Ophold paa Oahu.
5 Octb r. til i Noybr. i84.6.

Vi vare nllsaa ankomne til · Sandwichs - Oerne den
5 Octbr., efter 56 Dages Reise fra Shang-hae i China.
Hensigten med vorL Besog paa disse Ocr var at vise
det danske Orlogsflag i disse lnngtborUjernede Farvande,
at knytte venskal>elige Forbindelser, at see hvad der var
at udrette for den danske Handels Fremme og Beskyllelse
i dette ny fremblomslrendo Kongerige, og da at udfore saameget deraf, som det stod i min Magt. Men Omstændighederne havde endvidere gjort et Ophold i Havn absolut
nodvendigt. Jeg har i Slutningen af andet Bind af denne
Beretning omtalt den uheldige Sundhedstilstand, som herskede
ombord i Galathea. Jeg 1mm til Ankers med over 40 l\land mere
eller mindre syge, fem vare dode pau Overreisen; Scorbut
greb mere og mere om sig blandt .Mandskabet. Et Ophold
ved Land for at helbrede de Syge, vederqvæge de Sunde,
skaffe Ro for de Forste, Adspredelse for Alle, og fortsat
Nydelse af friske Provisioner, Gront og Frugt, frisk Luft '
og Bevæe-else i Land, mindre strængt Arbeide og tilborlig
Hvile ombord, - ult delte tilsammen maatle tilveiebringes,
og dertil krævedes nodvendigviis et længere Ophold i Havn.
Jeg besluttede derfor at gjore Santlwichs-Oerne til en
Hovcdslation fot· Reisen, og til den Ende ut soge indenfor
Illllc, Jordomseillnr, III ,
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Cornl-Revene ved Honolulu, hvor jeg bonde lnae sikkert
med Skii1l'l - i en ypperlig Hovn, der, sl(jondt fuldkommen lukket for Soens Paavirlrning, dog gjennemstrygcs frit
og uhin,h·l't nf Pnssntens friske og velgjorende VindP, _:_ og
hvor jl'g tillige kunde have en let Samfærdsel med Land og
derved befrie mit Mnnclskah for storste Delen nf den i Varmen son hiiist besværlige Fartoistjcnrstc.
Jeg mnalte imidlerti,I vente udenfor til den 7de, deels
fordi del blæste for stivt af ostlig Vind, til at Lodsen turde
lage et saa stort Skib ind i (let snevrc Lob, og· deels · vel
ogsaa, fordi der var flere Hvalfnngersk,ibc, som vore komne
lil Ankers for os, og som den brave Lods allsaa meente,
slrnlde have Ret til at lwmme ind for vi, lrvilket jeg i Grunden ikke kunde fortænke harp i, uagtet jeg pnatog mig
at forklare hnm temmelig alvorligt, al han mnatte holde sna
meget og sun ni:iiagtig Tour som han ,•ilde mellem Ilvalfangernc, men frabad mig, som Orlogsmand, at blive sat i
deres Række. Dette hjalp, og· den 7tle om l\lorgenen kom
lrnn ombord, lettede, stod et Slog Sydost hen, vendte saa,
stod langs Coral-Revene og ind ad det smalle Lob, som
paa sin yderste og osllige Kant er mærket med en stor
Boie. Saasnart vi kom i Lobot, modle os Fartoierne fra
en engelsk Fregat Juno, som Iane i Havnen; endvidere
Bande fra de forskjellige Hvalfangere, hvilke alle toge Bugscertoug; tillige kom en stor l\Iæn_gde Indfotlte, næsten Alle
nogne, eller i al Fald meget let panklædtc, ud pnn Revenr,
hvor der blev kastet Varp ind til dem, for at trælle Corveltt•n ind. Vinden falder nemlig næsten altid heel nordlig
i Havnen, san ni Seil iklrn nytte; falder den af og til sydlig,
1!11 er del gjerne merl stiv l{uling, og mon man da bierge Scil,
for ikke at kom.me ind med for stor Fart. Allerede m. 9
Iane -vi Lil Ankers ved Siden. af den ovennævnte Fregat Juno,
forloiede Skibet, og Iane nu som i en stor Fiskepark i det
speilklnrcsle Vand med de tusindfarvede Corailer paa B1111den, og med den blanke Overflade lrnn stundom let kruse!
af de milde, lufll'tHle Vinde.
Den forste Pligt, jeg havde at opf) Ide, var at It ringe
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mine Syge i Land. Strax ved min Ankomst havde jeg henvendt mig desangaaende lil den engelske General-Consul
Miller, som med megen Redebon hed gav mig Anvisning
paa et lille Hospital, beliggende i Qvml. fra Byen i Nuanudalen, paa et noget ophoiet, frilbeliggl'nde Sted, hvor Luften var særdeles sund, og hvor der fandtes alle de Bcqvemmeligheder, vi kunde gjore os Haah om at træffe paa
dis1>e Ocr. Det forte Navnet "lillle Greenwich" og var af
en Englænder, en ganske simpel Mand, opbygget pr. Speculation paa Consulens Opmuntring, nærmest med Hensigt
der at optage Syge fra de engelske Orlogsmænd *). Der
var forresten ingen fast Læge ansat derved, endnu mindre
havde man .her et Apothek, men det Hele. var nærmest et
Slags "boarding-house": lo Værelser, et til Sovesal og et
lil Spisestue, samt i et S1dehulis el Værelse for en eller lo
Officerer, dette vur Alt. l\len som sagt - Landlullen,
fersk Kost og god Pleie, Hvile, Spadseren, Badning, kort,
Frihed til at gjore og lade hvad de vilde, var den sande
Lægedom ror vore Patienter. Allerede den 6le, Dagen efter vor Ankomst, vare 15 Mand af .de haardest angrebne
bragte derop, og i de fiilgende Dnge fulgtes c\c af endeel
tlel"C, i alt 25. Det var hoist mærkeligt at see den oiehliklige Indvirkning til det Bedre, som denne Fornndring af
Luft og Diæt havde pau de stakkels Folk, der i saa lang
Tid havde været indesluttede i det snevre Hum ombord, og
fodede paa hvad Skibet formanede. Imidlertid vor Sygdomsstoffet san indgroet hos dem, at Overgangen fra Convalescenscn til fuldkommen Sundh!!d ~ar lige sno langsom,
som den egenllige Sygdomstilsland var bleven hurtig hævet
hos Fleerlallel iblandt dem. Det var mig en kjær, og derfor hypp_ig gjentaget Spu<lseretour ud til "Iittle Greenwich",
hvor jeg allid traf glade Ansigter, om de ogsaa endnu
mere ell~r mindre hare Spo•ret af den overstandne Sygdom.
For hver Dag kom de sig mere og mere; selv de, der
,. vare bragte doende i Land, levede op igjcn ! denne herlige,
*)

Et nmcrilrnnsk og et frunsk Hos11ilul ligge i selve Ul e11o
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suncle Luft, og det blev mig klar!, at jeg ikke havde toget
feil, dn j1•g valgte Sirndwichs:-Oerne til det Sted, h'r nr jeg
vilde for Alvor gjcnoprl'Lle Hclbredstilshmdcn i mit Skib.
Det lykkcdPs imidlertid ,dog kun tildeels. Lægeri1e huvdc
erklæret mig, at C'l Ophold nf idelmindste fire Uger vilde
være nodvendigt, for ut lwlbredc vore Syge. .Jeg besluttede strax al lilslnne delte Ophold, - ihvorvel det ikke kunde
skee, uden ved at opoffrc cnrleel af den bestemte Rciscroute, - men nuglct al tænkelig Omsorg vare, YC'd Epden
af ~fauneden, dog flere af de ilnndhragle Syge endnu slt?dse
underkostede Dianhocr og intermitterende Febrn, og deres
hele Constilntion bnr kjencleligt Spor af en dybt rodfæstet
~svækkelse.
At sælte mig i Forbindelse med Landets oversle Autoriteter, saavelsom med de frc1111necle Consuler, var dernæst, hvnd der nærmest paahviledc mig. Ved GencralGoni.ul l\lillcr's og den franske Consul, Hr. Dudoit's Forekommenhed lilev delle mig meget let. Jt>g gjorde Visiter
lil Udenrigsministl'rcn, l\lr. Wyllie, til Finnnlsminisleren, Mr.
Judd, til Cultusministeren, l\Jr. Richards, til Meclrrgcnten,
Premier- og Indenrigsministeren, l\lr. John Young, eller som
hnn i det hnwaiiske Sprog [mider sig I{eoni-Ann, og til
Oalm's Gouverneur, l{ckoanoa, en nf de fomnmste Hovdinger, og foruden J11111cs Young·, en Broder til John Young·,
den enesl.c endnu Levende af dem, der folgte Kong Liholiho eller l{amehameha tlcn 2rlcn til England, hv-0r s0111
bt>l(jendt saavel han som hans Dronning Ifamamalu dode
af Mæslinger*). Jeg tro er det rig·tigsl, strnx her at give
en kort Skildring nf tli:,,sc forskj ellige Mænds LiY, da de
*) Strax efter vor Ankomst vur jeg bleven complimentcret vccl en Oflicec1· frn Fortet, uclsendt af bcmelclte Gouverneur lfokonnou. T>et vur
en hoi, velskabt Mand med meget (iyjcJe Tænder, som skinrirde smukt
i huns 111iirkebruHe Physiugnomi. 11011 bnr en hlaa Omform med rocl
Krn1•e, stærkt broderet med Guld, derpnu et Pn1· store /;uld-Epauletter. llnn lnlte lidt Engrlsk, o~ ha,·de i del llele meget ordentlige "
l\lancrcr pnn sig-. De Folk, s um ruede lrnns Fnrlili. ndmrel'l1ede sig
alle ved deres 1111l111i11delige St/lrrelsc.
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elle spille en Rolle i det hawaiiske Riges nyere Civilisations Historie, og dn jeg, under mit Ophold ved disse Oer,
havde mere eller mindre at /ljorc med dem Alle.
Mr. Richards var en nf de forste amerikanske l\'lissio1inirer, som kom til Snndwichs...jjerne i Aarene 1820-25.
Han var længe bosat paa Hawaii. I 1838 udnævntes han
til Regjeringens Tolk og Kongens Raadgivrr og Skrifil'fader;
di>t et hmn, der har forfattet dPn hawaiiskc Constitulion uf
1840. I 1842-4~ var han l\fod)Pm af den AmbussadP, som
den nuværende Konge sendte til Europa og Nordamnika,
for at fone det lille RigPs Souvcroinitl't anerkjendt af de
tre store Sum agter: England, Frankrig og de forr.rwde Stater; den bestod af en llovding Hualilio og i\Jr. Hichards,.
samt en Mr. Simpson som St•creluir. lloalilio dodtt i ~ordamerika. Det skal have været en 11wg1•t dygtig i\land, en
ur de mest d1rnnede iudfodle Hovding·1•r, paa hvem man hyggede de slorsle Forhaabningcr. Ve.d sin Tilbagrkomst H!-!5
udnævntes Mr. Richards til Cultus111inister for l{onger-ig"t Hawaii. Jeg vil senere fane Lcilighed til nærmere al
udtale mig over de mcgl'l haarde Beskyldninger for Skinhellighed og hiernrchisk Despotisme, som man har væltet
over paa Missionairerne i Almindelighed og ,pna Mr. Richnrds
i Særdelrshcd; her skul jeg kun omtalt? Mundens Ydre, hans
lnnge, lyse, til begge Sider glat nedslt·ogne Hnnr, hnns sagte
Stemme og listende Gang, der unægtelig ved det forste 8-e-'
kjeniltsknb gjorde et mindre gunstigt ln.dtryk.
i\lr. Wyllie vnr kommen til Sandwichs-Oerne i 1843.
Hun var en Skollænder af Fodsel, edinburglfsk Doctor og en
i}Jand af megen Lærdom, navnlig i stutsoeconomisk Rl'tujng.
Han havde levet i længere Tid i Mexico, og vat· derefier
reist til disse Oe!'. Da Genernl-Consul !Uiller gik til Tahili:
hvor han i Ernbed~-Medfor kaldtes hen, som britisk General-Consul for alle Oerne i Sydhavet, udnævnte han :Mr.
Wyllie tif i hans Fraværelse nt fungere for ham som engelsk
Consul paa Sanclwichs-Oerne, ved hvilken Leilighed det
lykkedes denne fuldkommen at vinde Hovding_eroes Agtelse
og Tillid. I 1845 blev han derpaa udnævnt til Minister for
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de udenlandske Anliggender, og indtog saaledes Mr. Judds
Post, som hidtil havde beklædt dette Embede tilligemed det
denne Herre, siden l\lr. Richards Afrcise som Gesandt, anbetroedc Finanlsminislcrium. l\lr. Wyllie havde selv hos l\lodparliet Ord for at v~re en• meget retsindig og uegennyllig
l\fand; saa vidt jeg vecd, tjente han Staten gratis.
l\Ir. Judd var kommen ud som Læge med den ameri- _
kanske Mission. Han var en Amerikaner af Fodsel, lille og
ved det fi.irsle Oiekast uanseelig nt sce m, men sikkert en
l\land af udmærkede Aandsevner og megen Characleer. lian
er Sjælen i den hawaiislrn Regjering, og vi ville derfor ofte
komme til nt omtale hnm i det Folgcndc.
l\lr . .John Young var en Son af den gamle Boadsmand
Young, der blev laget lil Fang·c fra Sldhet Elcnor i 1790,
tilligemed en Tommermand Isaac Davis*). Elenor var fort
af en Cnpt. Mctcalf og havde med sig en lille 'fender "Fair
Anrnrican", fort nf hans Siin. Den ældre l\felcnlf kom i
Uenighed med Tndvaanerne pna Maui, der havde frasljoalel
ham et af hans Fnrtoier og dræbt dels Bavian**); han lokkede
flere hundrede af Landsbyens Befolkning ud til Siden af
Skibet og anrettede derpaa med liden af sine Kanoner og
sit l\tusketeri det afskyeligste Blodbad imellem dem. Folgen
var, ot de hævnede sig igjen, overrumplede dPn lille Skonnert Fair American, og myrdede dens hele Besætning pno
Tommermanden Isaac Davis nær, der bragtes i Land som
·Fange. Da den ældre Mclcolf, der var uvidende herom,
nogen Tid efter kom lil Hawaii, sendte han Baadsmanden
John Young i Land, for at sporge efter sin Son, men Young
blev holdt li Ibage nmamehnmehn den Forste, der dengang endnu
kun vor en mægtig og ærgjenig Hovding over en Dee! af
Oen Hawaii, men senere blev Hersker over det hele Archipel og Stamfader til det nu regjercnde Dynasti. Young
og Davis ble\o·e begge holdle fangne af l{amehnmeha, il\ke
fordi han vilde dem noget ondt, men fordi han onskede at

*

*) Scc Jnrvcs: Sandwichsocrncs llisio~ic, Pug. 77.
S1111ledes Jrnldcs den cnl1clic )lund, som cfte.-latles til Vugi i et FnrUi1.
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benytte deres Kundsknber. H11n gav dem Oen til Fængsel,
tilbod dem Jord, Gorls, J{oner, kort Alt hvad han kunde
by,lo dem, men forbod dem under Livsstraf at forsiige paa
at undvige. Davis diidc fna Anr efter ; men Yuung, der
senere i en Række af Aar var Gouverneur paa ~awaii,
fulgte Kmnehamrha paa alle hans Feltto g og blev hans Ven
og Raadgiver til hans Dod. Young blev 92 Aar gammel
og dode den ·17de Dccbr. 1835; paa sin Liigstecn lrnldes
ban "friend and companilin of arms of l(ameha111eha". Han
var gift med Kaounaeha, en Dnllcr af en af de l'orsle Hov. dinger, og havde med hende to Sonner: John Yuung, som
nu var Premierminister og l(ongens liedregent , - ifolgc
den hawaiiske Conslilulions Bydende, - og Jnmes Y~ung,
som var Gouverneur paa }lnui. En Dnller af den gamle
Young var gift med en engelsk Læge, Dr. Rookc, 0111 hvem
mere i det Folgende; to andre Miss Young forrettede Tjeneste hos Dronningen som Hofdamer; det vil altsaa skjonnes,
at denne Familie vedvarende var i stor Gunst og Naade.
Mr. Ricord, Gcncral-Procurenr og Medlem af Statsrandet, havde været Advocat i Nordamerika, og var forskreven
af Mr. Richards. Det var sikkert en klog og begavet Mand,
med gode juridiske I{undskaber, men han havde vidst at
gjore sig almindelig forhadt, og hvad der var værre, lidet
agtet blandt den blanke Deel af Befolkningen. At han ikke
bar nogen stor Hengivenhed for sit nye Fædreland, beviste
han nogen Tid efter vor Afreise frn S1mdwichs-Ocrne, da
Californiens Guldgruber opdagedes, idet han da var en af de
Forste, der forlod Boger, Love og hawaiiske Forordninger, for
al tage Spaden i H.ianden paa de californiske }Iarker. Hvorledes det senere er gaaet ham, har jeg ingen Kundskab om.
Den engelslrn Gcneral-Consul Miller havde været Mililair
og havde tjent under Wellington i Krigen i Spanien. Det
spanslte Sprog fuldkommen mægtig, benyttede han denne
Færdighed til at siige peruviansk Tjeneste, og gjorde nu
alle do Krige med, som hine af Revolutioner saa ,;oldsomt
rystede Lande maalte fore, for at forsvare sig mod fremmede og mod indvortes Fjender. Kjcd af delte Liv, gik
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han tilbng·e til England, tilbod Fædrelandet sin Tjeneste, og
blev nu udsendt som britlisk General-Consul fo_r Oerne i
Sydha\'ct, med specielt Hverv til at nfslutte en Handels'frnctat med Kongeriget Hnwaii.
Den franske Consul Dudoit havde været Armaleur og
havde nok fort et temmelig omflakkende Liv paa de l'orskjellige Pladser i Sydhavet, indtil han i 1836 kom til Sandwichs- Oerne og nedsatte sig her som Kjobmand. I 1&38
kom Cupt. Dupetil-Thounrs til Oerne og sone sig foranlediget til at optræde meget energisk med Hensyn til de Forfolgelscr, som havde fundet Sted mod catholske i\lissionaircr;
han afsluttede da en midlertidig 'frnclal, og indsnlle Mr.
Dud9it som fransk Consul. Skjondt h~n aldrig erholdt nogen Rcgjerings-Ansællelsc i c.letlc Embec.le, vedblev han dog
at fungere, og erholdt forsl en Eflerftilge1· i 1847.
Alle disse Herrer boede i Byen Honolulu, eller i dens
nærmeste Omegn~ og jeg ha\'de allsna strax Leilighed til
at besec denne Kongeriget Hawa'ii's Hovedstad, og lære alle
dens Mærkeligheder at 1,jende. Jeg kan iklrn fordolge, at
dette var saåre snart bestilt. !\lan kan !mide Honolulu en By
"in spe", og jeg vil tilfoie~ at den vist engang i Tiden vil
blive en meget kjon By, - dertil har den alle Elementer i
sig. Dens Gader ere regelmæssig afstukne, brede, med
regelrette Afstande, desuden har den flere smukke Pladser
og Udsigter, som aabne sig deels paa Havnen, deels pan
clet Indre af Landet i dens nærmeste Omgivelse. Men Husene- cre fan og smaa; de ligge langt spredte fra hinanden, som oftest indenfo1· et stort afstukket Rum, som da
slu1idom er udlagt Lil et Slags Have, stundom er et Gnardsrum, indeslnltet af Udbygninger og Simre, stundom ogsnn
Ingenting, kun en lom Pinds, hvorpaa allerhoie~t en Flok
Sviin eller Fjerlu-æ tumler sig i en idyllisk Frihed og Sorgloshed. D'Cn storre Dee! af Byens Huse ere endnu de lave
græstækkede*) Hytter, der ikke ere ulige en i\'Josse Hostnl,ke,
'*) Oahu er, i lletragl11i11g af' sin Beliggenhed indenfor Tropel'lle, en fol'holdsviis græsriig 0, og lil at licldrn Husene bruges en l'nnicum, et.
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og hvori de fndfodte boe med hele Familien i et eneste
stort Rum, kun mnaskee midlertidig deelt ved et vilknarlig
ophængt Tæppe eller .Matte. Det fremspringende 'fag, der til
Siderne naaer lige ned til Jorden, hviler for Gavlenden af
Huset pen udvendige Piller, som her danne en lav Veranda,
i hvilken Beboerne gjerne opholde sig om Dagen, forsaavidt de cre hjemme, ellm· forsaavidt llegnen ikke driver
dem indenfor.
Ikke ' sjelden seer man dog storre, af Coralblokk"e opmurede Vnaninger, med alle 'fegn pen Begreber om europæisk Beqvemmelighed i deres Ydre, og ofte endog byggede med Smag for nrchitectonisk Skjonhed. Snadanne Bygninger have da stundom endog to Stokværk, med Hovedtn1ppen 'udvendig unde1· Verandaens 'fag, og med inddeelle
Værelser, hvor man finde1· Meubler ar engelsk og fransk
Arbcide og i 'det Hele en Comfort og en Velvære, som gjor
et særdeles hyggeligt Indtryk. Ved enhver Vnnning, som
gjor mindste Fordrin_g paa at være en nogenlunde 11nstæn- ,
dig Bolig, findes et Sl11gs Udkigstaarn, eller Alt11n, enten paa
Huset selv, eller i umiddelbnr Forbindelse dermetl, eller opfort for sig selv og med en Trappe derop. Delle er eientlommeligt for Ilonolulu, og vidner om den Trnng, som Beboerne fole, sanvel lil nt nande frit pua et ophoiet Sted,
som til at nyde en friere Udsigt. Denne er imidlertid ".cd
mange af de lave og lnvlliggende Huse inde i Byen kummerlig nok.
Det 01· tillige en liedrovelig Sandhed, at det ikke er
de Indfodte, der hoc i disse Huse; det er med fnn Undtagelser kun de ln<lv11ndrede, den blanke Befolkning, som
fra Nordamerika, Englnnd, Frankrig, Chili o. a, Lande ere
komne hertil J'or kortere eller længere Tid siden, og som
Heelgræs. Selv drnne plukkes imidlertid kun i Hannrlfuldcviis, og
tænkte mnn sig i Almindelighed ved en onhusk Eng noget Tilsvnrcnde til Engene i vort Hjem, dn vilde man fnar. et meget fcilagtigt
Begreb, idet hiin hestaner næsten udelukkende nf' Hulvgræsser, disse
dci·imod, hvad Vegetationens Individantal angnoer, uf 940 : '1000
Græsser og kun 60: 1000 llalvgrwssr.r snmt nlle onige Planter.
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da have opfiirt deres Boliger efter deres Fornodcnheder.
De lndfodte, serv de Allerfornemste, J{ongen ikke fran•gnet, betrugte slige Vaaninger som en belemrende Luxus. Ere
de derfor, paa Grund uf tilfældige Forhold, komne i Besiddelse af slig en Herlighed, saa behandle de den som en
Gallakjole, som de Inge pna ved hoilidelige Leiligheder,
men som generer drm betydelig, hvorfor de ogsaa la>~ge
den at~ sansnart de blot kunne for Anstændighedens Sl,yld.
Jeg vn i det Folgendc fnae Leilighcd til oftere 111 berore
denne Gjenstand; her skal jeg blot henlrnste 1hm Bemærkning, at jeg nwgct mindre forundrede mig over, at de brave
Hawaiimere ikk~ fandt sig hyggelige vetl den megen europæiske ·comfort, end at de nogrnsindc intllode sig pua 11t
benytte den. Men det kommer de1· af at indf'orc Civilisation med Drivhuus-Varme.
Honelulu ligger pna den ostlige l(yst ·ar det Bassin,
som danner Havnen. Tæt Nord for Byen udrinder en lille
Flod, som kommrr rislende ganslce sagte over en lav, stenet Jordbund, er temmelig bred i sin yderste Munding, men
saa lav, at den vades over med Lethed, hvilket 'da ogsaa
hur bevirket, at den Bro, som forer fra Byen over Floden
og ud i Marlrnrne pan den anden Side, lmn er temmelig·
tarvelig. Udslriimningcn af det ferske Vand har i l{ystRevene, som cllm·s omgive hele Oens Sydside, frem!Jragt
den An!Jning·, der danner Lobet ind i Havnen, - et Lob,
:mn smalt, al iler kun er 200 Alen fra den ene Side lil den
anden. Det er en hoist mærkelig Overgang', nan1· man fra
Soen lcomme1· indenfor Cornl-Revene, eller omvendt, kommer inde fra og roer udenfor. Selv i det roligste Veir,
selv med Ilavblil,slillc, slaaer her e11 evig Rolling af det
umaadelige Verdenshav, som kommer langsomt, men uden
Ophor, væltende ind mod Kysten. Dets Overflade er ganske glat, og dog vil et Furtoi, som roer i denne Dynning,
snart sees at hæve sig hoit paa Bolgcrnes 'fop, snart aller
forsvinde imellem dem, saasnart det c1· nogle hundrede
Alen borte fra _Siden af Sldbet. Men nu hæver Banden ~ig
for sidste Gnng, det seer ud, som om den skulde kastes
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ind paa den haarde Cor~l-Strand, h'1'.orover de store fnysende
Bolger vælte sig i Skum og Fraade, men Baaden glider
allerede sagte . hen ad den speilblanke Flade indenfor, det er som om Havets hele Vælde var bleven brudt ved at
mode Revene, og rask roer nu Farloiet frem, ingen Bevægelse, ingen RuIIing standser længer dets · Fart, kun horer
det bag ved sig de afmægtige, dumpe Brol, som med regelmæssige, korte l\1ellemrum komme stadig igjen, uden
Hvile, Dag og Nat. Denne frugtesliise J{amp for at hortrydde, for at komme videre, har Verdenshave_t nu fort i
Tusinder af Aar. Har det ogsaa af og til overskyllet . sin
Fjende, saa har del ingensinde !must eller overvældet ham,
end sige drcvrt ham paa Flugt. Og hvem er da denne
:Fjende? hvem satte denne uovervindelige SkNmke for det
umaadelige Elements Voldsomhed? hvem bygg-ede denne
· faste, urokkelige Muur omluing disse Oer, og dannede beskjermende Havne for Beboerne indenfor deres Omraade?
Nu vel, delle Værk, der, hvis det. var opbygget af Mennesker,
med Sandhed vilde kunne kaldes Verdens storste Underværk, er. udfort af Myriader af smaa, uanseelige Dyr. l\fcrlens England og Frankrig anvende Millioner i Penge, og
Tusindet· af Arbeidere i mange Aar, for at udfore nogle hundrede Alen l\loloer eller Breakwaters, er det her disse smaa
. Væsener, som fra Dybet have bygget uforgængelige milelange Kalkvolde omkring de Oer, de ville beskytte, og naar
deres Bygning rr kommen til Havets Overflade, ligger den
dybe og siklll'e Havn bag ved dem til Menneskenes Brug.
I Sandhed! det er umuligt for en Siimand, ikke i hoi Grnd
at forbauses ved at see disse Coralrevs-Havne; men han
vil paa samme Tid med dyb Ærefrygt boic sig for den Almægtiges altstyrende urandsilgelige, men evig velgjorende
Ledelse af Jordens sti:irste som dens mindste Frembringelser.
Havnen selv har 4 ii 5Favnes Dybde, er meget sikker og
temmelig rummelig, - dog kan Antallet af Skibe, som soge herind, stundom være saa stort, at Plads,m maa afmaalcs niiiagtig.
Dette er navnlig Tilfældet paa deu-Aarslid, da Hvalfangerne paa
deres Reiser fra den ene Hemisphæres store Jagt-Revier til
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den andens, soge herind for at proviaulere og forfrislrn deres
l\Tanclsknber, og det ··har saalcdes hændet, ut -105 Sldhc paa
engang have ligget ved Honolulu, deraf 60 _inde i Havnen.
Det vnr just paa den Aerstid, vi vare der, at alle Hvnlfangernc, som havde været hesl,jæftigede hele Sommden 0~11e
under Kamschalka og de nlcutiske Ocr, nu si1glc Syd efter,
dcels med fuld Ladning, og· da for lljcmgaaende, deels for
ut fortsætte deres Fangst i det sydlige store Oceun. Der
blev derfor snnrl fuldt med Skibtl i Hnvnen, de maalle alle
- Orlogsmænc.lcnc ikke undtugnc ~ ligge svinebundne*), og
det var formelig· et meget v1111skelig-L Arbeidc at komme
ind lil Broen' imellem den Mængde Skibe og Varp inde unc.ler I{yslc11, og blandt de 1111rngc Hvalb1nHlc som hrne umiddelbar ·vPcl Lnnd.
For Enden af den lille Gade, som ganer op fra L1111tli11gssteclet~ stoder man paa en just il\ke stor, men rrt elegant lo Etagers Bygning, over hvis Indgang der prunger
en G11ldkro11c; her lindPs Bureauerne saavcl for Told,·æsenet, som for de forsl1jcllige Minii-terier.
Tilhoire fra Landingsstedet, og umiddelbar ud til Strnndcn, lig·ger Forlet. Del be1>la1wr i en stor (jitkanlct Plads,
iudlwgnct med en lc111111elig hiii l\luur, til hvis indvendige
Sider er sli:illl't c.lcels rndccl Vaanigshuse, dcels n11vnlig uc.l
imod Sol'n nogle Orystværn, hvorpan der · cftc1· deres egen
Opgivelse slnaer 63 I{anoncr. Brystværnene eller Voldene
cre imidlertid ingt•nlunde hecll udfyldte, men dunne indre
llum, hvori haves Arrester, l\lngnsiner o. n. m. Det llele er
i hi:iiesle Grad ussoll og vil aldrig kunne slane for et eneste K1111011sk11d, endsige gjurc nogen Modstand. Herom er
lugen mere inderlig overbeviist, end den hawaiiskc Regjering selv.
I Honolulus Fort bcsiigle jeg Ouhus Gouv(!rncur lien
gamle værdige l{ckoanoa, en smul,, kraftfuld Mane.I. Huns
1:lolig var smukt udstyret med ret smagfulde Mcublcr, for
•) Det ei· l'o1•liiict lrna1le for og ugler, saa at man il\ke knn svcio op for
Vi11dm1.
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det Meste chinesiske; ligeledes fandtes nogle Speile og el
Tironceuhr, og Gulvet var belagt med fine Mnller. Kekoanoa kom ud fra - jeg veed ikke hvad for en Bolig underneden, han havde i Hast ifort sig sin Unif;rm, som vor
meget pragtfuld, og forte mig nu ind i sine Stadsværelser.
Det var mig klart, at Kjolen saavelsom Værelserne generede ham ligemeget, og da han, trods sin Udenlandsreise,
kun nodig taler Engelsk, gik Conversationen snart istaa.
I{ckoanoa havde imidlertid vidst nt tilegne sig ·en vis ydre
Anstand, som ogsaa gjorde, at Uniformen ikke klædte ham
ilde. Hnns belevne Væsen, hans Complimenter, kort hans
hele Maatle at være paa, gjo1·de et behageligt Indtryk.
Ifokoanoa havde været gift med Kinau, qen senest
_afdode Premierminister og Medregent. Hans Born, 0111
hvilke jeg senere vil faae Leilighed at tale, ere de fornemste af de unge Hovdinger; den Ene, Alexander, bestemt til
'fhronarving, den Anden, Victoria, til Premierminister. Jeg
udbad mig Tilladelse til at bcsee Fortet, hvilket med Beredvillighed blev mig, Ulstaaet. l\lan viste mig flere barbariske, afskyelige Moni- og Strulfe-lnslrumenter, saasom uhyre
Tampe, Katte o. a. m. Men især dvælede man med synlig
Velbehag ved en svær l\'Ielal-J{anon, bedæ~kut med Imlskrifler og Forsiringer. Den havde kostet 100,000 Piastre, ·sagd~
mon os; det vil sige, at den var betalt med 1000 Piculs
Sandeltræ. For den Nytte, delte Vaalleu havde gjort dem,
havde de brnve Folk gjort bedre i at spare deres Penge.
Dagen efter aflagte Kckoanoa mig en \ isit ombord.
Han vor ,•ed denn e Leilighcd ifort ~in bedste Stads, og saae
virkelig meget godt ud. Hun bl(?V saluteret fra Corvelten,
hvilken Salut frn Fortet blev besvaret, ligesom den Salut,
jeg, ifolge forudgaaet Underhandling, havde givet for Byen
og Flaget. Det var tydeligt, at det ikke var forste Gang,
at min gmnle Ven modtog en slig Æresbevisning. Hnn tog
sin trekantede !fat af sit med frodigt sc>lv.graat Hnar bedæklrnde Hoved, og da Salutcn var forbi, IJukkede hnn for mig
med en Anstand, som kunde gjort en Franskmund fra Ludvig den 14des Hof til Skamme.
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Naar man kommer fra Soen og seer denne lille By
ligge for sig, bliver man slrnx lre mærkelige Bygninger
vaer, der rage hoit op over alle de andre. Det er de tre
Kirker: den "store Kanak-l{irke, en andet kaldet: "Seamen's
friend society chapel" og den calholske Kirke. Jeg vil finde
Leilighed i det Folgcnde til at omtale deres Historie og deres
indre og ydre Udseende, her skal jeg blot nævne dem ~om
fremragende Gjenslande, der uvilkaarlig tiltrække sig Oiel,
naar man nærmer sig Byen. Ogsna Ifongens Bolig, "the paIace", seer man at kneise frem, og fra Consulalshusene veic
de forskjellige Nationers Flage.
Alle disse Bygninger ere opforle af Cornlbloklrn, eller
have i de_t mindste deres Fundamenter og· Nederclelen af
l\luren af delle Stof. Del c1· det billigste, her lrnn haves, thi et
saadant mægtigt Steenbrud ligge1· tæt Vesten for Byen, men
da Arb~idslffafien er s vag og utilslrækkelig, seer man i
Almindelighed, at Stenene have beholdt deres raae, uslebne
Ydersider, og blot cre tilhuggede, saavidt det behovedes,
for at de kunde pa sse lil hinanden, hvorpaa de ere sammenlimede med den af de afhugne Stumper lilberndte Kalk.
Altsaa: nnar man har sagt, at Honolulu er en tilkommende By, beliggende ved en gocl Havn, med et usselt
fort, 3 l{irker, et Palads og nogle andre fremragende Bygninger, fot'l'esten med en Snces lige afstukne Gacler, som
begrændses decls af lave Hyller, deels ar enkelte stiirre
Huse med Haver, Gaarcle elic1· Ingenting 1 sun har man
omtrent nævnet Alt, hvad der behuves til at beskrive Byen,
som By betragtet. Gucle.rne ere ikke brolagte, man vader
i dyb Sand til hoit op paa Stovleme, endnu mindre er her
nogen Vandledning, Fortoug eller· anden slig Luxus, om Oplysning vil jeg aldeles ikke tale. Nogle af Vaaningernc have
Br-iinde i deres Gaarde. Fra disse, eller fra den lille Flotl
forsynes Byen med Vancl, ·der i det Hele er maadeligt 1iok,
og synes at slaac i Forbindelse med Havet, da det stigc1·
og falder i Brondcnc med hiii og lav Vande.
Det er en Selvfolgc, at en saadan By ikke kan frembyde nogrn ydre Livlighed .. Ifon Landi11gsstcdel gjor cl
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Slags Undtagelse heri. Nnar man er trængt igjennem dC'n
l\lnsse Matroser af de forskjelligste Hudfarver, der tale alle
Jordens Dialecler, og sanledrs paa det tydeligste hære
Vidnesbyrd om, at de hore hjemme paa amerikanske Hvalfangere, bliver man omringet af en Flok halvnognc sorthrunc Drenge, som med Rnab og Skrig falbyde nllchaan1le
Conchylier, Corailer, Sodyr etc. i et Sprog, som nu rammer Oret for forste Gang, og som man snart overbeviser
sig om maa hnrn en barbarisk Herkomst og ingensinde vil
hlive til et dannet Tungemani*). J{ort fra Broen hore'r
man den samme Lyd, blandet med Raab, Latter og Skrig
fra et lille Slrnur, det er Slagterhuset. 'fo Ryllere ere netop
komne spræ!}gende ned ad Gaden i fuld Gallop med Tommen i den· venstre Haand og en Stud imellem dem; nu holde
de midt i myngen, iforlc deres "Punchos", - dette Sydamerikanernes eiendommefige Klædningsstyldrn,· - men uden
B.uxer, med en stor Straahnt paa Hovedet og en lnng Spore
spændt om den nogne ene Hæl. Om Sadellrnappen hænger en
Lazzo, dens Slynge er kastet om Hornene paa det brolende
Dyr, der nu bliver loiret, for et Oieblik efter at fores til Slagterbænken.
·
Til venstre for Toldbygningen ligger en Række usle
Træ- og Straahytter: det er en Bazur. Her sælges Gront,
Frugter og andre Levnetsmidler. Meloner, ·Ananas, Kartoflc1·
og Mais, Bananer og Vindruer, Taro og Caiabasser ligge
her i store Dynger, og Marlrndet er altid meget besogt.
Men ganer man ud af d.clle Qvarteer, er man kommen
forbi de ikke fan Handlende, især Shipchandlers, som have
·l!)

Sprogets grnmmntikalskr Udviklinit rr sna ringe, at f. Ex. Fleertollcl
.kun dnnnes ved Gjcntogclsc nf Ordet, men tillige er Hawniancrcns
Ore snn uiivct, nt han blander "k" med nL", ,,I" med "r" og nd" og
nttsnn siger iOrcng: K,unchnmchn og Tnmchnmehn , I<nlo og Taro,
llonolulu og Honoruru, Liholiho og Rihol'iho. En Fiill?c hcrnf er, 11t
Sprogcls hele Ilogstnvforrnnd er 7 Consonnntcr (h-k--1-m-n-p-") og
5 Vorolcr (a- e-i-0-11), hYilket, tilmed da hver Stavel se enclr1· pan en
Yocnl, og ingen bcstnacr af ~1cre end biiist -3 Dogstnvcr, gi\ er delle
Tnn!!'emnnl en fo runderlig 111,rhjrlpclig. kantet og ccnsformig mang .
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deres Boutiker ligeoverfor Fortet og der i Nærheden, .saa
er man ogsaa færdig med den ' livlige Deel af Byen, og· nu
moder man kun sparsomt Menneslrnr paa Gaden: deels er
det for varmt, deels ere Indvaanerne for dovne · til at indlade sig paa nogen Færdsel til Fods. Det var derfor kun
af og til, at man mtidtc et indfodt Fruentimmer. De vare i
Almindelighed iforte en lang, sid Bomuldskjole eller Særk"
undertiden hvid, hyppigst af stribede, ternede eller couleurte Ttiier, rynket tæt under Halsen b"aade for og bag,
' rnen forresten los ned til Anklerne. Fodderne vare ntigne;
det sorfe'*), ·krollede Haar var hos nogle Enkelte illettet Blomster, medens det hos de Fleste ikke engang holdtes sammen
v·ed et· Baand, men floi om deres Hoved i lange, liise Lokker. Om Halsen og Livet saåes som Pynt ofte bundet et
lille guult eller rodt Sillcetorklæde, de Rigeste bare en
Hovedkrands eller et Halsbaand af gule Fjer, og i det Hele
viste det Brandgule sig at yære de lndfiidles afgjorte Yndlingsfarve.
l\led l\lændenes PaallJædning .stod det sig efter Omstændighederne. Heri var megen Afvexling, og ihvorvrl man i
det Hele taget vel maa tilstaae, at de vare paaklædte, saa
var · d~t dog ikke sau ganske sjeldent, at 1111111, især blandt
Baadfolkene, ·der syntes meest at have bevaret deres Naturtilstand, endnu modte de bizarre Costumer, som Dumont
d'Urville !)mtaler i sin BcslU'ivelse over disse Ocr, og som
gav os Alle en Erindring om Nicobarerne. At see en
guldgalonerel Hue p1111 Hovedet af en sort l\fand, nogen t.il
Bcltcstedet1 eller med en blau ulden Skjorte til eneste Paaklædning, eller i Modsætning hertil en uhyre stor KalmuksKavai med en l\lasse Slag paa i den stærkeste Solhede, var
ikke ualmindeligt. Stundom vare de saa niigne, som . de
kom ud af deres l\Ioders Liv, kun med Undtagelse ur et
0)

Nanr man træffer en gnnske Enkelt med lysebrnunt Hnar, du er dette
sygc,ig-, fuldkommen glundslos Farve, hvis Udseende jeg ikkr.
Yccd nt bctcgnl' bedre, enrl ved at sige, nt det Sorte syntes som bcilsel ud deraf.
Pli
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Suspensorium eller Maro; en anden Gang havde de kastet Musseliner eller lignende brogede Toier, eller sex å tolv couleurle
Lommelorklæder i eet sammenhængende Stykke, eller dsl., som
et Gevandt omkring dem. Det var for det Meste velskabte,
kraftige Folk, med meget livfulde, men gjerne langt fra hinanden fjernede Oine, Panden smal, hoi og tilbagevigende,
Næseboerne sædvanlig udspilede og Næsen noget flad forneden og ind trykt ved Roden, Munden vel ikke fiin og gracios, men dog langtfra saa klodset, som hos den ovrige
m11laiiske Folkestamme, Tænderne regelmæssige og skinnende
hvide, Hovedhaaret sort, let lirollet, men aldrig uldent,
Ansigtsformen ædel og smuk, Udtrykket anbent, Hudfarven
afvexlende fra det Bruungule til det Bruunsorte. Hovdingracen, selv Konerne iblandt dem, vare lutter Kæmper af
Storrelse og· Bygning, og 'dog var det netop dem der hvad vi siden komme tilbage til - ved deres Ufruglbarhed,
som ved den uhyre Dodelighed, Iler rasede imellem dem,
fartriinsviis truedes af fuldkommen Undergang.
Da der just ved vor Ankomst havde fundet Gndeoploier
Sted med nogle engelske Orlogsmatroser, var Byens Militair
blevet opbudt, og jeg havde derved Leilighed til at see lidt
af dem. De vare i hvide Lærreds- eller Bomulds-Uniforrner, ingenlunde slet paaklædte; deres Exercits havde imidlertid, omendskjondt den sagdes at være indovet af en engelsk Exerceermester, et meget komisk Anstrog, . da den
rnanglede al Accuratesse og Appel. En Officeer i en hlaa
Uniform med Guld-Epaulet.ter og draget Sværd i Haanden
forte dem an; jeg fik senere Leilighed til at gjore bemeldte
Lieutenants Bekjendtskab i en anden Skikkelse.
Man kan ogsaa stundom mode en hawaiisk Equipege.
Det er en lille aeben, tostolet Vogn paa fire Hjul, stundom
med et Tag af Bomuldstoi eller Matte, spændt mellem fire
opstaaende Stokke. Den trækkes imidlertid ikke af Heste;
men af Mennesker.
En å to store- Kanakker *) ere
* ) ,,Kanak" betyder- 11 i\lenneske", in specio lllandfolk 11

Wnhini" F,·ucntimmer, -
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spændte for den, og lobe af med deres Byrde i fulde fire
Spring. fndeni sidde Damerne, ofte meget pyntede, sjelden
mere end een, hoist lo, i hver Vogn. Delle Slags I(jiiretoi, der ikke kan lignes bedre end ved en stor Barnevogn,
benytte bande Europæerinderne og de fornemme Kanak-:Dnmer, at begynde med Dronningen og hendes Damer. Derimod har jeg aldrig seet Mandfolk i disse Vogne. Del
forste Oieblik frapperede det mig, siden blev jeg vant dertil, og All i Alt seer jeg intet anstodeligere i at Mennesker
trække Damer i en Vogn, end i at Mennesker bære bande
Mandfolk og Fruentimmer i Pnlankiner eller Portechaiser.
Vogne med Heste for seer man yderst sjelilen, men nam·
Veiene blive bedre, ville de vel sngtens indfinde sig i Mængde.
Om Sondagen faae Gaderne et andet Udseende. Da
seer man Mænd og Qvinder at vandre til Kirke i store
Skarer, i deres bedste Klæder, og intet Sted gaaer det
gamle Ordsprog, at Klæder skabe Folk, mere bogstavelig i
Opfyldelse, end ;ed denne Leilighed. Den samme Kone,
som igaar feiede mit Gulv, ifort sin lange Bomulds-Særk,
sammensnoret ved Halsen, saalcdes som ovenfor beskrevet,
gaaer nu stadselig ud fra sit Huus, ifort europæisl,e l{læder,
en hvid Netteldugs-, eller vel og en Silkekjole af de meest
glimrende Farver, et Pnriser-Langshawl, en fiin Straahat
eller Silkehat med kunstige Blomster, Handsker paa Hænderne, Pf ulmebog og Vifte, kort Alt hvad der horer sig til.
Kun Fodbetlækningen generer dem mere, end de kunne udholde. Her ganer Naturen over Optugtelsen. Jeg har flere
Gange seet dem i al denne Sinds, at have Stromper og Sko
i Syposen og at gaac barbenede i det dybe Sand, og forst
ved J{irkcns Dor at complelere Toilellen ved at tvinge
deres Fodder ipd under det europæiske Ponklædnings-Reglernent. Jeg maa, Sandheden til Ære, oprigtig tilstnac, at
jeg fandt dem kjonnere om Hverdagen i deres daglige,
magelige, til Climatet svnrende Paaklædning, med de friske
Oern e i Almindelighed, saa nt I'. Ex. det hawniiske Sprog ofte bc1up,•11es f{ nnak-Sproget.
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Blomster i det tykke, lose Haar, end i denne Costume, som
oiensynligt ikke er skabt for dem. Mændene gik det bedre
med. Ogsaa de vare pyntede om Sondagen, men det bestod
da som oftest kun i, at deres Linned vår reent, og deres
Boxer vare tagne friske påa. En hvid Troie eller hoiest en
Stoffes Frakke, et lost Halstorklæde og en Slraahat, klædte
disse Kæmpefigurer meget godt.
Med hvad jeg her har fortalt, troer jeg nok at vi ere
færdige med selve Byen, paa nogle Enkeltheder nær, som
jeg ved given Leilighed skal komme tilbage til. Det er
altsammen sect hurtigere, end jeg har kunnet beskrive det.
Vi ville nu skynde os bort fra de sandede Gader, gaae uil
af Byen, og ind i den over halvanden Miil dybe, frugtbare Nuanudal, som ligger umiddelbart bag Honolulu, og i
Begyndelsen er flere tusinde Alen bred, men længere Nord
paa trækker sig mere. og mere sammen, indtil den paa en
Hoide af 14-1500' over Havet naaer Pali-pass, en snæver Kloft i den store Bjergkjæde, der strækker sig langs
over Oen fra Ost til Vest. Igjennem denne Dal slynger sig
en Landcvei, som endog kan befares med Vogne - det vil
da sige Eenspændere - saalænge det gaaer over det flade
Land. Paa begge dens Sider ligge de gronne Marker, af
hvilke nogle tjene til Græsgang for de herligste Qvæghjorder, andre til Dyrkning af sode Kartofler, Mais, Yams og
alle Slags Gronsager; men de fleste til Plantninger af Taro,
Hawaianernes Brodspise, der ullfordrer en næsten moseagtig Jordbund, og derfor trives saa fortrinlig paa disse af
Naturen dannede Terrasser, der holdes inddæmmede, og
over hvilke Vandet fra Bjergene ledes hen i den storste
Overflodighed. En behageligere Spadseretour kan man ikke
tænke sig, i~ær ud paa Eftermiddagen, naar Skyerne hænge
samlede i tykke Masser over Bjergene, medens Solen skinner klart i Dalen, og den friske kjolige Bjergluft strommer
ned igjennem den. Hist og her seer man Hytter ligge adspredte i Skyggen af Bananer, af Acacie- og Morbærtræer,
stundom strækker en rankstammet Cocos-Palme sin Viftekrone
hoit op i Luften.
2•
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Talrige Vandrende, l\fænd, Qvinder og Born, moder man
paa Veien. I Forbigaaende hilse de venligt med deres "Aroha I" (egentlig betyder delle Ord "at elske") - men iovrigt
gaae de ligegyldig deres Cours videre, - at mode Europæere og Officerer fra fremmede Orlogsmænd er en Hverdugssag for dem. Som oftest bære de et Aag over Skuldrene, og i dette hænge i et Seilgarnsnet, lo uhyre Caiabasser ( udhulede Græskarfrugter), deelte paalværs, saa aL
den oversle Hulvdeel tjener dem til Laag og gjemmer frisk
og vel conserveret den Meik, de Frugter, Gronsager, Krabber
eller andre Levnetsmidler, som bringes tillorvs i Byen.
Men andre af Kanal,kernc gane ogsaa uden noget bestemt
Maal eller Ærinde, de slentre i dert>s egne Tanker henad
Veien , og er det netop en Loverdag, da have de
gjerne pyntet sig med gronne Krnndse om Hoved, Hals og
Bryst. Hist guloppere en europæisk Herre og· Dame En
forbi, stundom kan man ogsaa see et saadant Par i en lille
Gig komme ind fra et af Landstederne i Dalen. Men der
kommer en stor Cavalcade, - det er tre, fire hawaiiske
Fruentimmer til Hest, - dem maa vi see lidt noiere paa,
thi det er noget Nyt, noget Originalt. Hestene have ingen
Sadel, kun et Dæl,ken ligger over Ryggen og et Bidsel i
Munden, det er Alt. Damen luger sit Rideskjtirt op i Midten og vil.ter det om hegge sine Been, der saaledes blive
indsvoble lige ned lil Anltlerne. Shawlet er bundet fra
Halsen ned om Livrt, og fingrer som to lange lose Vinger
efle1· hende. Haarcl . er prydet med Blomster, - og nu sidder hun op overskrævs, og forer saa afsted over Stok og Sleen
i den meesL flyvende Carriel'C. Den colossale Figur saaledes paaklædt, paa en smuk Hest, den phnnlasliske Hovedpynt, det brune Ansigt, som er oplivet af den hurtige Bevægelse, alt cle(te tilsammen danner et smul<I og livligt Billede, som den Fremmede betragter med Velbehag.
1\tan kan ogsaa paa denne Vei mode en anden Cavalcade af Mandfolk, med sortebrune Ansigle1· og en Paaklædning, de1· vidner om en Blanding af Europas Sæder, forplantet pnn barbarisk .Jordbund. Del er l{ongen med Suite,
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de1· rider ud til sit Landsted. Han rider meget rasle, og
standser ingensteds, ei heller standser Nogen for ham, eller
hilser ham, skjondt hån er kjendt af Alle. Den Tid, da
det, som de ældre Reisebeskrivere fortælle om, var Majestætsforbrydelse at træde i Kongens Skygge, er allsaa længst
forbi. Dog, Kongen ville vi ikke gjore Bekjendtskab med
paa tandeveien, men heller soge ham i hans Palads, i det
min'llstc forstc Gang.
Agter man sig ikke langt, for Exempel ikke længer
end til "lillle Greenwich" eller til nogle af de nærmeste
Landsteder, da kan man meget godt gj cire Y-eien til Fods.
1\'len vil man videre, og især vil man op ad Bjrrget, da
maa man Ul Hest, saavel fordi det er for langt al gHae, som
fordi Veien bliver aldeles ufremkommelig hoierc oppe. Jt>g
red ofte den Vei alene ell,,r i Selskab, og kunde ikke blive
træt af at beundre den skjonne frugtbare Dal, men maatte
da altid beklage, hvorlidet der var dyrket deraf. Trods
alle Anstrængclser · er det hidlil kun maadelig lykkedes, at
overvinde de lndfodles medfodte Hang til Dovenskab, og
bringe dem til at dyrke deres Jo1·d anderledes, end til at
frembringe just Livets niidtorftigsle Fornodenheder. De have
Exemplet for Oie: mange Steder pna Oen sees C11ffe- og
Sukker-, ja ogsna Bomulds- og Indigo-Plantager, der, anlagte af engelske og amerikanske Colonisler, staae i den
frodigste Væxt og love det rigeste Udbytte. Men Kanakken
slentrer ligegyldig forbi, han gider ikke engang rette sin
Ryg for at samle Bærrene af <;atrctræerne; han dyrker Taroen, for at faac Pdi til det daglige Brod , Frugt og
Gront for at ~ælge paa Markedet, - og dermed er ban
færdig, og ligger pan Maven i sin lave Hytte, og tilbringer
Dagen i Ladhed og Orkeslosbed. Derfor er det ogsna langt
fra al Nuanu-Dalen er, hvad den kunde være. Dyrkedes
den rigtig, vilde den blive et sandt Paradiis, - men som
den er, smiler den allerede venlig ·og yndig: til begge Sider llf Veien ligge dog flere nette Bånderhuse millt i Haver og ret vel dyrkede ~larker, man seer cndogsna Lyststeder at reise sig, hvoraf adskillige ikke uden Smag, og ved
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dem alle seer man det for omtalte eiendommelige Udkigstillads, hvorfra Udsigten virkelig bliver særdeles deilig, alt
som man kommer hoiere op mod Bjergene, og hele Dalen
med By, Havn, Coral-Rev, Skibe og yderst ude det umaadelige Verdenshav, ligger malerisk udbredt under Ens Fodder.
Et af de længst bortliggende Steder tilhoire af Veien
er Kongens. Del var en med en Veranda omgiven temmelig stor Bygning, som ikke udmærkede sig ved nogensomhelst architectonisk Skjonhcd. Endnu uanseeligerc er den
lille Villa, en Englænder har bygget sig, kort for man kommer til Kongens Landsted, men rider man om bag dets
Have, da seer man her et brusende Vandfald styrte sig ned
fra en Hoide af over 70 Fod.
Man er nu kommen Bjergene et godt Stykke nærmere,
og begynder fo1· Alvor at bestige dem,_medens det allerede saa
smaat hele Tiden er gaaet op ad Bakke. Den dyrkede Jord
bliver yderst sjelden. Bjergskrænterne indeslutte Dalen stedse
tættere, og beklædes med en frodig Skov af Morusarter,
Erythrina menospermum, Exocarpus cupressiformis, Brægner,
Palmer og andre fremmede Planter. Kun tilvenstre afbrydes
Urskoven endnu af og til af en lille Bananplantage. Veicn bliver paa Siderne et bundlost Morads, og Hesten foretræl(ker derfor, skjondt med Besvær, at klavre henad den smalle Bjergkam,
der hoiner sig i dens Midte. }Jan er alt temmelig hoit tilveirs, vel en 1000 Fod over Havfladen, og stiger endnu
bestandig; Skyerne hænge tungt pna Bjergenes Sider og
Top. Tusinder af smaa Vand\ob skynde sig brusende ned
mellem Buskene, og samle · sig med megen Larm til en
eneste Strom, men som man endnu ikke ha1· faaet fanget
ind i en Canal, - nei, Vande& har her blandet sig i Muldjorden, som i Masser bedækker Fjeldsiden, og skylles ned
i Huulveien. Resultatet er at Hesten vader i til Bugen.
Det er meget besværligt, men man maa frem i det :Mindste
een Gang, thi det gjælder om at see et af de i det hnwaiiske
Kongeriges Historie beromtesle Punkter, og tillige en hoist
mærkværdig Beliggenhed. \"i ride nemlig Lil Pari eller Pali,
hvilket Ord i de Indfodtes Sprog egentlig ikkun betyder
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et hoit, sleilt Bjerg. Efter omtrent en Times Ridt gjennem
det ovenbeskrevne Morads, med den skovbevoxede Bjergvæg
og dens rislende Vanae tilhtiire, og med den af Solen temmelig forbrændte )aYere liggende Bjl:'rgkjædc tilvenslre, kommer man, efter flere meget bratte Omdreininger, til en Hytte
og opad en lille steil Bakke. Pludselig standse haade Hest
og Rytter - lige uventet og lige uforberedt, thi begge modes
af en heftig, gjennemisnende Stormvind. Man springer af,
gaaer en Snecs Skridt videre og befindn sig nu paa det imposantesle Sted i selve Passet med Udsigten over Ravet mod
Nord og Syd. Over Ens Hoved kneise paa begge Sider
de graae Klipper truende op igjennem Skyerne. Nordostpassaten trænger i denne. Snævring med hPle sin Kraft ind
i Nuanudalen, og idet den voldsomt kaster Luftens Dunster
mod Fjeldvæggene, indhylles suart disse i tælle Skyer, snart
opltises atter Skyerne i Regn eller drive som store Taagernasser hen over Nuanu-Dalen, medens hele Nordsiden ligger
klar og reen, beskinnet af den tropiske Sol. Fra Passet og ned
til Kolaudalen er en Hoide af 6-700 Fod. Bjerget sænker sig
paa dette Sled næsten lodret ned paa Sletten. Den eneste
smalle Sti, som forer derned, er slibrig og uhyre steil og leder
ikke sjelden lige langs med Randen af Afgrunden, - men en
Mængde Arbeidere saaes netop ifærd med at udhugge en
mere fremkommelig Vei, og medens endnu kun en enkelt
Kanak moisommelig klavrede op, for med Aaget over Nakken at bære sine Varer til Byen, ventede man inden faa
Dage ad den nye Vei at kunne fore endog Heste op og
ned ad Bjerget. Et tæt Net af Slyngplanter kaster sig hen
over hele• Skrænten, og længere nede breder Aleurites triloba *) sine lysegrtinne Kroner som kæmpestore Kaalhoveder
over Siden af Bjerget. En venlig Fodsti snoer i selve
Dalen sit rode Spor hen mellem de adspredte Hytter, og
nærmest om disse hæve sig slorre Grupper af Træer, meest
Pandanusscr, omgivne af de ved deres mtirke Blade kjendelige Hibiskusbuske. Mod Stranden og Horizontcn aftegne
") Alem·ilesniiddeme (candle-nuts) tjene de lndfiidte som Lys.
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sig endelig fire bolgede, slrnrptkammede Bjel'gtoppe, de to
af dem golde, de to beklædte med et frisk Gront; de
overrage alle andre Hoie paa Sletten og ere de eneste, der
sees, indtil man selv kommer ned paa Lavlandet. En katholsk l{irke opdages en Miils Vei borte paa en Landtunge
til venstre, en protestantisk Missionairbolig og "meetinghouse" i storre Nærhed, og hele Sletten bedækkes hist og
her af uhyre Qvæghjorder, medens man ikke endnu oppe
fra Hoiden faaer Oie paa de Haver og Plantninger, der afgive et saa rigt Forraad til Honolulu's Ma1·kcd. Den yderste Ramme om hele dette venlige Landskab danner del gjennemsigtige, blaae Hav, hvis blanke Vande neppe rore sig
indenfor det evig brydende Cornlrev.
Men Pali er ·ogsaa et historisk mærkværdigt Punld.
Hor vor det at Oahu's sidste Konge, den tappre Kalanikupule, omkom ved en voldsom Dåd. Ellerat Kamehameha
den Forste, understottet af sin Ven John Young, der forte
hans for Fjenden ukjendte Artilleri, havde slaaet ham i Nuanudalen, - i hvilket Slag Forræderen Kiana, Kamehamehas
Vasal og svorne Fjende, faldt, - trak Kalanikupule sig fægtende tilbage, og da han stod ved Afgrundens Rand med
Resten af sine Krigere, styrtede han og de alle sig ned i
Afgrunden, foretrækkende Heltedoden for Kamehameha's
Herredomme*). Med dyb Ærefrygt vise Hawaianerne dette
Punkt, og omtale den store I{amehnmehas Bedrift og Knlnnikupulos Martyrdod for Oens Frihed. Uvilkaarlig maa man
gyse ved at stirre ned i denne Afgrund, og lænke paa de
ulykkelige Menneskers rædsomme Endeligt, idet de knustes
mod Hlipperne. Men det vil ikke vare mange Alfr, inden
ogsaa dette Indtryk vil forsvinde, thi man var som sagt i Værk
-med at udsprænge en Vei ned mellem Klipperne, og den
Tid vil vel komme, da Diligencer med fire Heste ville kjore
rask op og ned ad Bjerget, der hvor for 50 Aar tilbage
hiin blodige Heltedaad fandt Sted, og hvor knap den drii>) Jervis, Sandwichs-Oemes Historie.
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stigste Kenek dengang vovede at stige op eller nedad den
slibrige Fjeldsti's snævre og steile Spor.
Da jeg besogte Pali, fandt jeg en Engelskmand, en
Slags Vei-Piqueur, som styrede Arbeidet her, hvilket vel
egentlig staaer under Regjeringens Ledelse, men paadrives
hovedsagelig af de virksomme Missionairer.
Vil man over til Nordsiden af Oen, og ned i den smukke
og frugt-bare Kolau-Dal, der ligger mellem Foden af Bjergene og ned mod Nordkysten, saa maa men over Bjergene enten her ved Pali eller noget veslligere. Men begge
Veie ville lede mig paa længere Excursioner, end jeg har
'fid til nu. Jeg troer det derimod paa Tiden, at jeg beder mine Læsere at folge mig tilbage ad samme Vei vi
kom, og derefter at ledsage mig til en Audiens hos Hans
hawaiiske Majestæt J{ong Kamehameha den Tredie.
Saasnart jeg var kommen ind i Honolulu Havn med
Corvelten, havde jeg strax henvendt mig med en skriftlig
Begjæring til Udenrigsministeren, Mr. Wyllie, for at erhQlde
en Audiens hos Kongen. Jeg havde deri begjæret at maatte
lade mig ledsage af mine Officerer og de Hrr. Naturforskere, og jeg havde anmeldt, at jeg, næstefter al gjore
Hans Majestæt min Opvartning, var beordret at bringe min
Konges og Herres Ærinde til Ifongen af Hawaii. - Fredag den 9de October blev ifolge Hr. Wyllies skriftlige Svar
berammet til denne Hoilidelighed. Jeg gik i Land med et
talrigt Folge af Officerer og ovrige til E:xpeditionen horende
Herrer. Paa Broen blev jeg modtaget af Mr. Wyllie og af
den franske Consul Hr. Dudoit, og i disse Herrers Selskab
begave vi os til "the palace", Kongens officielle Residens.
Det er beliggende paa en temmelig eeben Plads indenfor
en nyopfort, ikke meget hoi Muur. En Række nyplantede
'fræer forer op til lndgangsdoren. Idet jeg betreadte Paladsets Grund, blev det hewaiiske Flag heiset, og en Æresvagt traedle i Gevær. En Kammerherre, den store Peki,
en af de fornemste Hovdingcr, modtog mig paa Trappen og
forte mig ind i Forsalen.
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Paladset er en een Etages Bygning ovenpaa en meget
hoi Kjelder. En temmelig steil, meget bred og ru tilhugget Truppe forer op til en bred Allan eller Verandn, hvorfra man gaaer ind i en rummelig Forsal. Tilhoire for denne
ligger en smuk, stor og meget lys Salon, som vor særdeles
vel meubleret med engelsk og fransk Comfort. l\1idt poa
Gulvet stod et stort Bord, bedækket med Kaart, Doger, lildP.els Pragtudgaver, hvoriblandt jeg bemærkede Commodore
Wilkes, den amt>rilrnnske Verdens- Omseilers, Rcisebeskrivelse, en Forærmg fra Præsidenten Polk til Huwuiis J{onge.
De faa Dage, jeg havde opholdt mig i Honolulu, havde
jt>g benyttet til ved , Samtaler med Folk af alle Calegol'ier,
Landets Embedsmænd, fremmede Consulcr og Chefer, l\Jissionairer og lrntholske Geistlige, fremmede l{jtihmænd og
Sl.ihscaploiner, at sælle mig nogenlunde ind i Forholdene
og at gjorc mig selv Rede for, hvad Rolle jeg havde at
spille, for at virke saa fordeelnglig som muligt for min Regjrrmg og mine Landsmænd paa dette langt bortliggende,
vel kun lille, men for Handel og Skibsfart ingenlunde uvigtige Verdenstheater, og jeg havde derefter beregnet, hvorledes jrg vilde optræde, og hvad jeg vilde sige ved denne ~
Audiens.
Jeg maa imidlertid forvare mig mod at beskyldes for
Selvroes, eller for. at jeg skulde g-jore Pnastund paa megen
Klogtighed, ved i sno kort Tid at slrnlle hunne sætte mig
ind i Forholdene. Den behovedes virkelig ikke. Jeg fandt
det hel11 lille Selskab her fru l{ongen og hans Ministre ned
til de sidste Embedsmænd, og fra de fremmede Consuler
ned til de allerubetydeligste Udlændinge pan Oen, saa opfyldt af de mangehaande Stridigheder og Vrovlerier, hvori
da indblandetles all hvad der vedkom Sagen og hvad Jer
ikke vedkom den, at de Alle som Een vare snare glade
ved at faae fat paa en Fremmed, som ifolge Forholdenes
Natur maatte være aldeles upartisk, for til ham at oobne
deres Hjerter, og forklare deres Meningers Retfærtlighcd.
Hertil kom endnu, at denne Fremmede var Chefen af en
Orlogsmand, et Slags Folk, der altid have spillet en slor
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Rolle paa disse Oer, lige fra Cooks og Vancouvers Tider,
og til de allersidste Dage. Det blev mig da klart, at jeg
paa mit Standpunkt maalte holde mig uden for alle Partier
og Coterier, maatte holde mig gode Venner med Alle, men
fiirst og frPmmest vise Kongen og hans Regjering al Jen
Respect, som jeg var en uafhængig, souverain Konge skyldig, ubetragtet om han var sort eller hvid, en mægtig eller
svag Hersker over et stort eller ringe Rige. Selv tjeuende en Stat, der i Forhold til de her repræsenterede europæiske Magter var meget lille, folte jeg mig endyderligere forpligtet til at holde fast paa del Princip, at man
ikke skal maale sin Æresbeviisning og Ærhodighed for
Kongenavnet og Magten, efter Kongedommets Storrelse, men
at man, naar forst engang et Lands Uathængighed og dets
Fyrstes Souverainitet er anerkjendt, skål udfore denne Ancrkjendelse i alle dens Consequenser.
I Henhold hertil bestemte jeg mig til, idet jeg optraadtc
som min Konges og Herres Udsending I at ga11e frem med
al den Ærbiidighed: som jeg vilde have viist enhver anden
Souverain i Europa, og ingenlunde at forbigaae de Former, som jeg ved saadan Leilighed ansaae passende. Uagtet jeg nu ingenlunde har hnvt Leilighed at fortryde denne
Fremgengsmaade, men tværtimod kun har at lykonske mig
til at jeg fulgte den, 'ligesom jeg, trods al den Modsigelse,
jeg i den Anledning modte ved at drofte Sagen med andre paa Oen værende Europæere, dog stedse antager at
jeg heri havde Ret, saa kan jeg ikke nægte, at jeg ved flere
Leilighetler rigtignok saa at sige fik Troen i Hænderne
hvor snare nær jeg var ved at tage min Andeel i en ridicuJ Comcdie, og hvorledes den Holforestilling, her opfortes,
ikke var stort bedre, end om man vilde spille Shakespeares
eller Oehlenschlægers Tragedier eller Bournonvilles Balletter paa et Fjællebods-Theater i Dyrehaven.
Om jeg nu har havt Ret i, ved min Optræden ol bestyrke det lille Hof med Tilbehor i . dels Begreber om sin
egen Storhed, eller jeg burde have sluttet mig til Oppositionen og tillrodset mig, ·hvad jeg vilde opnaae, for ikke,
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som mun ud lod sig, ut fordærve Spillet for de Andre, skal
jeg overlade til mine Læsere at hedomme, og skul kun tilfoie den Begjæring, at man ikke vil fælde nogen Dom, for
man har læst den hele Beretning om vort Ophold paa Sondwichoerne til Ende. Som Historieskriver bliver det kun min
Pligt nt meddele de fornodne Data, hvorpaa denne Dom
kan stolles, og skal jeg derfor nu skride til e11 saa tro
Skildring som jeg formaaer, over hvad jeg foretog mig, og
hvorledes jeg tog mig deri.
I Audiens - Gemakket, der udgjorde hele den hoire
Halvdeel af Paladset, fandt jeg Kongen staaende overst i
Salen, paa begge Sider omgivet af sine i det Foregaaende
nævnte Ministre, Hovdingerne og deres Barn, de unge Prindser; - nærmest tilhoire af Hans Majestæt John Young, nærmest tilvenstre Kronprindsen, den 12aarige Alexander Liholiho. Kongen var en hoi, ret smuk Mand, med stærkt
Skjæg og et godmodigt men noget _svagt Udtryk, irort en
glimrende Uniform, blaa med rod Krave, stærkt broderet
med Guld, svære Guld-Epauleller, en guldgalloneret Hat
med Fjær i under Armen, et rodt Ordensbaand over Kjolen
og en Solvstjerne paa Brystet. Dette samme Udmærkelsestegn bare alle .Ministrene, og "the Attorney general", !\fr.
Ricord, der ligeledes var tilstede.
Saasnart jeg traadte ind, foreslil"tede Hr. Wyllie mig
for ICongen, hvorpaa jeg paa engelsk holdt en lille Tale,
som i sin Tid har været aftrykt i vore donske Tidender,
men som jeg skal tillade mig at gjengive her.
"Hans Mojestæt Kong Christian den 8de af Danmark
sender Vensknbs og broderlig Hilsen til Kongen over de
hawniiske Ocr, Kamehomeha den 3die."
,,H. M. min Konge og Herre har med den storste Interesse fulgt de Fremskridt, som den hawaiiske Nation har
gjort paa Civilisationens Bane, og i den christelige Religion.
Navnet Kamehamcha don 3die, den forslc christne Konge i
sit Land, dets Styrer og Lovgiver, er vel bekjcnclt i mil
Fædreland, skjont det Jigger hoit imod Norden pa1t den
anden Side af Jordkloden."
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,,Den danske Nation, et af de ældste sofarende Folkefærd i Europa, har i de senere Aar sendt sine Skibe til
Sydhavet, og det danske Flag har været seet mellem de
hawaiiske Oer. Min Konge og Herre, som har megen Omhu
for sit Lands Handel og Skibsfart, har gjort det til en af
de vigtigste Hensigter med den Expedition, som jeg har
den Ære at commandere, at knytte venskabelige Forbindel~er med de forskjellige Magter paa denne Side af Kloden,
og blandt disse er del hawaiiske Kongerige udtrykkelig
nævnt i Hans kongelige lnstrucu'oner, overbeviist som han
var, at den hawaiiske Regjerings liberale Grundsætninger,
vilde være tilslrækkelig Borgen for et heldigt Udfald uf
hvad Underhandlinger jeg maalle skjonne det nodvendigl
at foretage."
,,Hvad angaoer den videnskabelige Dee! af min underhavende Expedilion, da her D. M. allerede beviist Deres
Interesse for den, ved den Bistand De har tilbudt os. Jeg
foler del min Pligt at benytte denne Leilighed til at aflægge,
· min hjerteligste Tak saavel herfor, som for den hæderlige
Modtagelse, jeg har nydt fra alle Deres Majestæts Regjerings
Autoriteter."
Med denne sidste Passus sigtede jeg til, at der strax
ved min Ankomst va1~ blevet mig tilbudt et Regjeringen
tilhorende Hus i Byen, til egen Beboelse, og til der at
anstille de nodvendige astronomiske og magnetiske Observationer.
Kamehameha modtog denne Tiltale med rolig Holdning
og Værdighed. Da dens omtrenllige Indhold i Forveien
havde været Mr. Wyllie meddeelt, vin- Kongens Svar forberedt. Hon oplæste det af et Styl1ke Papir i det kanakske
Sprog, hvorefter han rakle det til Dr. Iudd, som oversatte
det for mig paa Stedet. Det lod saaledes:
"Jeg er i Sandhed meget gled ved ot see en af Hans
danske Majestæts udmærkede Officer.er for mig. Jeg har
bort om alt det Gode, som Hans Mnjestæt og hans Forgænger Frederik den 6te hRve giorL for deres Undersnnlters
Opdragelse, Fl'ihed og Lykke. Folg·ende s11:1 godt et Exempel,
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llAr jeg forsogt og forsoger stedse at gJore noget for at
fremme Lovlighed, Religion og Kundskaber iblandt mine
Undcrsaaller. Gud har hidtil været med mig. Jeg regner
pna Bistand fra mere oplyste og mægtigere Stater. Det
glæder mig at hore, at Det.es gode og store Ifonge vil begunstige mig med sin l\1~dfolelse og sit Venskab. Vær sna
god at bringe Hans l\fajestæt Forsikkring om min Ærbodighed og Hengivenhed, siig ham, at det skal være mig
kiært at sec ret mange af hans Undersaaller i mit Land,
og at jeg skal drage Omsorg for, at de skulle nyde al
den Beskyttelse og alle de Rettigheder, som ere tilstnaede de
mest begunstigede Nationer."'
"Det er sandt, at de Danske ere iblantlt de tidligste
sofarende Nationer, de tælles ogsan blandt de tidligste Erobrere og Udvandrere, og de have havt stor Indflydelse paa
Verdens Befolkning og Civilisation."'
"Det vil være mig kjært at erfare, paa hvad Mande jeg
}{an bidrage til Deres Expeditions Fremme, og haaber jeg,
at Deres Besog paa vore Ocr maa' være dem ret behageligt. Gud bevare Deres Konge."'
Saasnart disse Taler vare udvexlede, forestillede jeg
mine medhavende Officerer for Kongen, og derpaa brodes
saa at sige Etiketten, idet Selskabet grnpperede sig og adspredtes mere i Salen. Kongen bod mig sidde hos sig,
men det var med stor Vanskelighed, at jeg fik hnm til at
tale nogle fan intetbetydentle engelske Ord. Jeg fornyede
her Bekiendtsknb med Premier-l\1inisteren John Young. Det
er en smuk Mand, med den europæiske Herkomst tydelig
~fpræget i hans Ansigtstræk. Ogsna han bar det omtalte
rode Baand og Stierne. Jeg sogte Oplysning om denne
Ordens Navn og Herkomst, men erfarede til min store
Forundring, at det virkelig ikke var andet, end en for
ganske nylig indfort Pynt, et Slags UnifOl'm fo1· Kongen og
hans Statsrand. Jeg lroer ikke at kunne give et BPgreb
om Anskuelserne af delle Punkt, saaledes som de giorde
sig giældende under mit Ophold i Honolulu, paa nogen
kortere og mere fyldestgiorende Mande, end ved at hen-
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vise til den folgende aftrykte Avisartilrnl, som jeg har taget
fra den hawaiiske Regjerings officielle Blad "the Polynesian" og ud af Redactionens egen Beretning og ledende
Artikel angaaende Kamrenes hoitidelige Aabning for anden
Gang d. 31 July 1846, og skal iovrigt lade de brave Folk
bære deres Baand og Stierne med Fred, onskende d·em, at
de -maae slide dem med Hilsen.
,,Polynesian 1 Aug. 1846."
"Det har glædet os at see, at en bedre Smag begynder
at vise sig mellem de fremmede Embedsmænd i Kongens
Tien·esle. Jo simplere deres Paaklædning er, jo bedre. De
intetbetydende Kroner paa Kiolernc -ere banlysle, vi haabe
for bestandig. ImidJcrlid antage vi det overcensslemmende
med Kongeværdigheden, at en eller anden Udmærkelse er
nodvendig, og en Stierne med Baand er der i saa Henseende Iigesaa lidet at indvende imod, som mod noget andet Tegn, Hans Majeslæt kan give til sine fremmede Embedsmænd."
Jeg gjorde her Bekiendtskab med de ovrige Hovdinger, forsaavidt de befandt sig i Honolulu, deriblandt den
store Paki, en Mand der maalte sine 6' 10", og var svær
i samme Forhold. Jeg folte mig aldeles sonderknust i hans
Nærhed, og da han ovenikjobet var saa god at trykke min
Haand inden i sin, trqede jeg virkelig, at han vilde giore mig
min Sonderknuselse saa folelig, som muligt. Det var imidlertid bare Venskab. Alle kappedes om at vise mig Ære
og Hoflighcd. Jeg saae ogsaa de tre unge Hovdinger
Moses, Loth og Alexander, Alle Sonner af Moderen Kinau,
den næstsidste Premierminister, og Faderen Kekoanoa, vor
Ven, Gouverneuren paa Oahu.
Da man i Almindelighed har den Anskuelse, at en
Premier-Minister er et Mandfolk, saa troer jeg det rigtigst
her at forklare, hvorlunde det hawaiiske Rige i dette Punkt
gior en Undtagelse, idet det ikke alene er tilladt, men
temmelig nær en Bestemmelse, at det skal være cl Fruentimmer. Hvorvidt den fremskridende Cultur og Lyst til at afpasse Regieringsformen efter andre Landes Skik og Brug
heri vil fremvirke en Forandring, vil Tiden vise. Den
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forste "Premier" og Me9regent var Kamehameha den istes
mest elskede Hustru Kahumanu, ,,the hig queen" kaldet,
bertimt for sin legemlige Storrelse, men ogsan for sine
aandelige store Egenskaber. Hun blev, med Forbignaelse
af den officielle Gemalinde og Thronfolger-1\lodcr J{copuolnni, indsat af J{amehameha den 1ste til Sonnen Liholihos
Medregent og Formynder, og regjerede uindskrænket, medens denne Konge var i England, ligesom hun efter hans
Dod fortsatte sit Regimente under Broderens, den nuregjercnde Konges Mindrcaarighed lige til sin Dod 1832. Efter
Kahumanu blev Kinau, ogsaa kaldet J{ahumanu den 2don, Premier-Minister og l\'Jedregent, og forblev i dette Embede, til hun
dodc 1839. l{inau var en Enke eft~r Liholiho, og en
Steddatter af l{arnohameha I. l{inau's Efterfolger · i Embedet var atter en af Liholihos Enker Kekauluohi, Kaiana's
Datter, den Sidste af denne forunderlig sammenblandede
Stamme, som ved Ægteskaber, dem vi i Christendommen
ville kalde Blodskamforbindelser, var tilbage fra Kamehamchas hedenske Tid. Kekauluohi dode 1845 *). Hendes
*) Disse sammenblandede Ægtesl,aber give en saadnn Forvining i
Familieforholdene, nt det er meget vanskeligt nt finde Bund deri •
.Jeg tilr derfor heller ikke svore for den absolutc Rigtighed nf hvad
jel,\' oYenfor bar nedskrevet, skjilnt jeg bnr silgt at uddrnge det nf
Jm·vis Historie, de1· imidlertid, hvad dette Cnpilcl nngnncr, illlrn er
meget klnr. Denne somme Forfntter, der er Redncteur nf the polyncsian, siger i sin nccrologisl1e Artikel over l{cknul!lohi:
111 sine unge Aor Ynr hun forlovet med Pomorc I, Konge pnn
,,Tohiti, og havde denne ICongc le,·et, c1· det snnd synligt, at hun v111·
"blcven sendt over til h11111. Imidlertid blev hun l{nmehnmcha den
,,tales ICone. Ved hans Dud blev hun hans Silns og EfterfOlgers, Li11holihos ICone. Disse ){jendsgjcrninger tjene nol1som til nt vise os,
,,fl-11 hvilkP.t barbarisk Blodskam-System l\lissionnircrncs lndOydelsc
"hor befriet disse Ocr. Thi dn hun vnr en Datter nf en Dronning nf
,,Knmehnmeha den hte, san giftede hun sin Stedfader Ol,\' senere ble\'
,,hun sm Hah•broders Kone".
Efter dette skulde hun altsna bavc vrcret gift og$hll med Kamehnmeha den 1ste. Sagen er i sig selv temmelig ligegyldig, og nnfiires
ogsan kun som et Ilc;·iis pnn, ln·nd for Srcdl'I' og Skikke her rr
gnnet i Svnng indtil 110 seneste Tidor.
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Efterfi>lger i Embedet skulde - være Kinaus yngste Dåtter
Victoria, men da dette Barn kun var syv Aer gammelt, blev
John Young udnævnt til Premier-Minister i hendes Sted.
Hvorvidt hun engang kommer til at tiltræde sit Embede,
vil Tiden lære. Jeg antager det ikke. Jeg troer, at ligesom den hele Institution med Medregenten, eller som han
kaldes "Premier", skyldes de to Konger Liholiho's og
Kamehameha den 3dies liden Kraft og Dygtighed, saaledes
har den bizarre Indretning, at denne Post hidtil har været
beklædt af Fruentimmer, sin Grund i den store Ærbodighed, man nærede for Kamehameha den Forste og alt hvad
der nedstammede fra ham, i Forbindelse med disse tre
Fruentimmers personlige Dygtighed - thi Alle, som have
kiendt dem, ere enige i at holde dem hoit i Ære for den
Kraft og Udholdenhed, hvormed de vidste at rcgiere og
sætte deres Villie igiennem. Men der er vist ingen Tvivl
om, at Fremliden vil bringe en mere regelmæssig Tilstand
med sig, ligesom at der vil skee en Forandring i Arvefolgen, spoledes at man tager den Ældste og ikke, som det
hidtil ofte er skeet, den Yngste i Familien saavel til Konger
som til Medregenter. Den præsumtive Thronarving Alexander er den yngste Son af Kinau; to ældre Brodre, Loth
og Moses, ere saaledes forbigauede: Dog vi ville vende
tilbage til Kongens Palads og hvad man der viste os,
I Audiens-Gemakket havde man ladet os beundre et
Par i London malede Portraiter af Liholiho og hans Dronning Kamamalu. I det forreste- Værelse hang et Par andre
Billeder i LegemsstorreJse af den afdode Konge af Preussen, og af Feldtmarschal Bliicher; disse vare Foræringer fra
den preussiske Regiering, og udsendte med et den preussiske Sohandelsforening tilhorende Barkskib, ,,Prindsesse
Louise". En stor Protokol, hvori vi, ligesom i Kro~r og
Hoteller i Europa, maatte nedskrive alle vore Navne,
var fremlagt i 1lenne Sal. Til Venstre fra Forsalen Ieee to
Værelser, som vare meget net meublerede. Det inderste af
disse blev kaldet Kongens Sovekammer. En meget kostbar de~oreret Seng stod her rigtignok, behængt med Atlaskes
Billes Jordomøeiling,
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Gardiner og Fryndser, men jeg betvivler meget, al den
tjente ilet kongelige Par til Ægteseng. De boede clerimod
i cl simpelt, na:rliggcn<le Huus, og 1mm kun herop ved hoili1lcligc L1·iligheder. I So\'ekamrct var fremlagt til Slrne
adskillige kostbare Vaaben, som nylig ved Contre-Admiral
Hanll'lin vare bragte i Foræring fra den franske Regjcring.
Pau Toiletbordet storle charactcrislisk nok et Par couleurtc Vandglas merl tlobbelt Bund, delle bekjendle Legeltii, der bruges til at forskrælikl.'I Folk med, som om man
kastede Vand ud imod dem. Men det mærkeligste Stykke,
man viste os, var unægtelig den store kongelige FjrorlUlppe,
10 Fod lang, 6 11. 7 Fod bred, og forfærdiget af lutter gule
Fjær; denne Kappe er det hawaiiskc Rigsklenodie, den
bæres af l{ongen v . i d hoitidcli~c Leiligheder, i Lighed med
Ifrone og Scepter for europæiske l{onger. Der har været
arbcidct paa den gjennem ni Generationer, og man forsikkrede os, at hele Hawaiis Slalsindlægtcr i flere Aar vilde
ikke kunne betale', hvad den havde kostet.
For at forstaae dette, maa man vide, at de Fjær,
hvoraf den er sammensat, blive tagne af en lille sort
eller bruun Fugl, l\lelilhreplcs pacifica, eller som de lndftidte kalde den, Oo, der pna hver Vinge Jrnn har to, tre
af disse gule Fjær. .Man vil heraf indsee, hvilken Mrongde
Fugfe der have maattet afgive deres Vingeprydelse, for al
skaffe Kongen af Sandwichsoernc sin l{ongckappe; og for
ad Aa1·~· at kunne benytte den samme Fugl, dræber man
den derfor heller ilike, men fanger den ved Hjælp af FugleIiim, og giver don dens Frihed igje11, eflcrnt den har el'lagt
sin Tribut. For nogle Aar siden belalles endnu et Pai·
slige Fugleljær med 1 ~t Santlsynligviis vil deres Værd
for Frrmliden synke i Priis, men de Smykker, som allerede
erc forfærdigede deraf, ville blive sjcldnere og kostbarere,
eftersom de lidt efter lidt udvandre til Europas og Amerikas ethnograghiske Museer.
Ved hver Side af Nedgangstrappen, og tæt ved Flagstangen, st11ae tre store Stene nedgravede, som, ifolge hvad
man her forlnlle os, ere henlede fra en Ruin, der for nogle
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Aar sideri blev funden mellem Hawaiis Bjerge af en Reisende. Om denne Ruin gik mellem Egnens Beboere folgende fagn: en af Haw11iis Ko.nger i Oldtiden ved Navn
Umi blev engang meget syg. Hans Læge gav ham en
Drik, som bragte ham i en dodlignende Slummer. Hovdingerne beskyldte Lægen . for at have dræbt Ifongen og
kastede den ulykkelige Doctor i Havet; men Fyrsten vaagnede
og forlangte at tale med ham. Lykkeligviis kunde man endnu
hente ham ud af Vandet, og bringe ham for Kongen, som,
styrket af sin Sovn, befandt sig saa vel, at han tilstod
Lægen, at han maatte udbede sig en Naade. Han begjærede da, at de Hovdinger, som havde villet dræbe håm,
skulde befales at bygge et Tempel paa det meest utilgængelige Sted mellem Bjergene, og selv slæbe Stenene derhen. Sagnet var allerede næsten gaaet i Forglemmelse, da for
nogle Aar siden, en Fremmed ved Hændelse fortes hen til denne
afsides Plads, og, - forst i den 'fro al det var en kalholsk
Kirke, - opdagede den vældige Ruin, hvis Levninger nu
ere anvendte som Prydelser for Kongeborgen i Oahu.
Ifolge Kongens Onske gik vi fra Paladset hen til den
kongelige Skole. Her blive alle Hovdingernes Born; Drenge
og Piger sammen, underviste og opdragne. Det var en
fiirkaniet Bygning med en Gaard eller Have i Midten. I
den ene Floi boede l\'Iissionairen Mr. Cooke med sin Familie, i den modsatte Stiftelsens 'Gouverneur, John Li,
sikkert den meest begavede ,og dannede blandt de indfodte
Hovdinger. Hans Kone havde specielt Tilsyn med den lille
tilkommende Premier-Minister Victorias Opdragelse. I den
tredie Floi vare Smaaværelser for Eleverne, nette, vel udstyrede smaa S~uer, hvor Reenlighed herskede i den hoieste Grad. I den fjerde Floi var Skolen. Her fandt vi hele
Ungdommen samlet, 7 Drenge og 8 Piger. Den præsumtive Thronarving Alexander indtog sin Plads paa Skolebænken, ligeoverfor den præsumtive Premier-Minister Victoria.
Ved Siden af Alexander sad Moses Kelrnaiva, i
Tiden Gouverneur paa I{auai, og Loth Kamehameha, tilkommende Gouverneur paa Maui.
3•
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Mr. Douglns, fi:irste Lærer, begyndte nu Examinntionen,
og jeg mna t1lstaae, at det i hi:ii Grad forbnusede mig nt
være Vidne til, hvilke Kundskaber disse Born udviklede.
Nnar jeg siger Bi:irn, mna det imidlertid ikkun tages med
Hensyn til deres Læretid, og ikke i nbsolut Forstand, thi
Moses var i 7 -18 Aar, Miss Bcrenice, en meget kji:in
Person, der oiensynlig vnr lysere end de antlre, vnr 15
Aar og fuldkommen udviklet, jn Jane Loeau, en Dnlter af
flen indtil det Sidste hedenske Liliha, var endog ældre end
begge hine. De vare i Særdeleshed meget færdige i Engelsk (Grammatik, Læsning og Declamation), Geogrnphie
Hoved-, Vexe!- og Handelsregning, Geometrie, Astronomie
o. a. m. Mnthematik vnr anbenbarl Hovetlfagct, og de unge
Prindsesser udstedte og endosserede Vexler trods nogen
Handelsmand. Disciplenes Skrivcbi:iger og Tegninger bleve
os forelagte, dercfier indbod man os til at hore deres musikalske Præstationer. Miss Berenice spille slet it{ke daarlig
paa Fortepiano, og de udfi:irtc flere Sange for 3 og 4
Stemmer meget recnt og godt. Blandt disse Sange bemærkede jeg en patriotisk Hymne pna Melodien "God save
the mng", som man va1· saa god at give mig et Exernplar
af, og som jeg giver nedenfo1· med den engelske og kannkske Text *). Leiligheden, til hvilken den blev skreven,

*>

(Tune, •God Snvc lhc King.')

1. E ko makou nlii !
l\lnhalo ' kn moi,
I kcia In I
E mnu kou ola nci !
E mnu kou aupuni !
No nn hannnnn hoi,
I oni pna.

.

2. Nan i! fm inon m11ikai !
:\le konn nina nae !

Toma ke koa !
Mnhalo 'lrnu maikni,
Kou wikiwiki mni !
;\lalnnn o ke kai ,
E kuu ' na pna !

By Edwin 0. llnll.
1. llpil ! to Olll' rii:htful king !
Wc joyful honors bring
This day to ihcc !
Long live youi· majesly !
Lonic rcign this dynn111y !
And for poslerily
'fhe sceptre he !

2. Hnil ! to lhc worthy name !
Worthy hiu Country's Farne
1'1iomn s , the brn,•e!
Long shall thy virlues be
Shrined in our.JTICmory,
Who cnme tå sel ns free,
Quick o'er lhc wave!

t
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danner et vigtigt Punkt i den nyeste hawaiiske Historie og
skal i det folgende blive oml11Jt. M11n opvartede os ogsaa
med en af Teatotalisternes Drikkeviser til Priis ror Vandrt,
som begyndte med Ordene: ,,Nothing is so good for the
youthful blood, as clear and sparlding water". Denne Sang
syntes at ,•ære Yntllingssangcn. Hele Ungdommen stemte
i i et skingrende Chor. Jeg kunde ikke bare mig for under fire Oine at sporge Prinds Moses, som var en stor ,
fiirskaaren Knegt, om han ikke heller havde sunget "sparkling champaign", og han var ærlig nok til at tilslaae mig,
at jeg heri havde Ret, men bad mig for Guds Skyld tie
stille dermed. Jeg haaber ikke, at den Jndiscretion, jeg
her begaaer, skal komme den gode l\toses til Skade.
Det hele Besog var mig i hoi Grad tilfredsslillende og
efterlod mig et behageligt Indtryk. Det. er sikkert en af
den nuværende Konges slorste Fortjenesier, at han, som
selv va1· uden Opdragelse og Kundskaber, har vidst at sætte
tilborlig Priis paa Kundskabers Nytte og Værd, og derfor
har opoffret betydelige Udgifter for at skaffe den tilkommende regjerende Generation en saadan Opdragels.e, at
den engang vil kunne hævde sin Plads pna en værdig
~laade. Han har, ligemeget om med egne eller med Andres
Oine, indseet at dette var det eneste Bolværk for de indvandrede Blankes Anmasselse, den eneste Maade at udbrede
sand Civilisation imellem sit Folk, og saaledes sUlle det
paa den Plads, som det attraaer mellem Jordklodens civiliserede og selvstændige Folkefærd.
At denne Skole staacr under Missionairernes specielle
Veiledning og derved faaer et puritansk Anstrog, er et
3. Hiilani i ke Lii !
•
lehova ka nloi,
E hapai no;
Nui ke kupinai !
Nui ke mele nac !
I mau ka pomaikai
Ja oe no.
Uonolulu, Oabu, lulai 31, 1843.

3. Prai&e to our Hcavenly King!
To Theo our thanks we b1ing,
Worthy of all;
Loud we thinc honors raise !
Loud is our song of praise !
Smile on onr future days,
Sovereign of all!
Honolulu, Oahu, July 31, '1843.
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lille Onde, som ikke kan sammenlignes med alt det Gode,
den vil stille i Fremtiden, og bor derfor ingenlunde komme
i Betragtning ved Bedommelsen nf deite Foretagende. At
de ere 'fealotalister og opdl'8ge i denne Retning, kan i al
Fald ingen Skade gjore, og jeg maa erlcjende, i hvor lidet
jeg ellers sympathiserer med slige absolut physiske Forholdsregler mod Udryddelsen af moralske Onder, at er der
noget Sted i Verden, hvor Total-Afholdenheden bor anbefales, da er det her. Dog herom mere i det Folgende.
Den virkelige Interesse, som denne Skole opvakte hos
mig·, troede jeg paa en passende l\laade al kunne lægge
for Dagen, ved at sl<jæuke Lil Uddeling som Præmier eller
afholdte Examina, nogle af de mig medgivne KroningsMeduiller samt Guldmonter, som en Erindring om Galatheas
Ophold her, og om den Konge der havde hidsendt den.
Jeg vidste, ul jeg herved fuldkommen handlede i det ophoietlc Pars Amid, hvis Brystbilleder fandtes pnn l\fodaillen
og saaledes vilde komme i de unge Elevers Eie.
Denne Skole stiftedes i 1839 paa Missionairen Mr.
Richards Opfordring og Plan. Udgifterne for den afholdes
alene af Kongens og Hovdingernes private Eiendom.
Fra I{onl{eslægternes Planteskole og Udgangspunl1t ville
vi besoge deres sidste jordislrn Bolig. Den kongelige Begravelse ligger ikke langt fra Paladset. En Bygning opfort. af Coralblokkc, med et Strantag, ligesom det der dækker Skolen og Paladset, stnaer simpel og uden al ydre
Pragt, midt pan en anben Plads. Den m· under to af Hovdingerncs, navnlig under ··Hoiesterets-Dommeren Kniana's
specielle Varetægt; de vare lilstede og aalmede Indgangsdoren for os. En stor Mængde Kister, beklædte med rodt
Plys, beslaaet med forgyldte Messingsom, slode her opstillede. En Messingplade med en Indskrift, forl,yndte
Efterverdenen, hvem Kisten gjerntc i den evige Sovn. Ligene ere indtorrede, men ikke balsamerede. De to forste
Kister, som indsattes i dette Kapel, vare Liho!ihos eller
Kamehnmeha den 2dens og hnns Dronning l{amamnlus. Som
ovenfor er anfort, dode de begge af Mæslinger i London,
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hvor de i Aaret -1825 vare reisle hen for at-aflægge Storbriltanniens I<onge et Besog. Mine ældre Læsere ville maaskce mindes med mig, hvorle1les dengang de engt>lske Aviser vare
fulde af Beretninger om den hnlvvilde lfonge og Dronning,
som vare at see snart i Operaen, snart paa Pro111enad1 1 rne,
snart hist, snart her, om hvorledes man kappedes om at faae
dem til de fashionable Rours, om hvad de havde havt paa,
om Dronningens Hovedpynt o. a. dsl. Gadedrengene sang
om "The Canibal King",_ og Aslhley ind!Jod paa sine Placater
til at see den vilde l{onge, som skulde overvære hans
Forestillinger.
Al denne Herlighed log en bedrovelig
Ende: de maalle bukke under for den dt•m ukjundle Sygdom og endte deres Liv langt borte fra deres ltjrrre Hjemstavn. Den engelske Regjering lod dem hoilidelig bisælle,
og derpaa overfore paa Freg-allen Blonde, C11pt. Lord Byron,
til deres Oer, for at deres Been kunde hvile i deres Fædres Jord. Men imidlertid havde Christendommen gjort
mere Frnmskridt, og den christne Konge og Dronning skulde
have en kongelig, men tillige christen Begravelse. Kapellet
blev derfor opmuret, og Liholihos og hans Gemalindes Lig
sattes derind. At lade dem hvile hos deres Forfædre vilde
været saameget mere vanskeligt, som Ingen er istand til at
puavise, hvor deres, - og navnlig hvor Kamehameha den
istes Lig ligger jordet. Det var endnu i Medfor af den
Tids hedenske Overtro, at den gamle Ifongehells Lig blev
bortfort til et afsides Sled af nogle af hans nærmeste Vcnner og der nedgravet, og endnu den Dag i Dag troer
i\'lenigmnnd, at der skal ramme Hawaii og dels Folk en
stor Ulykke, om Kamehamehas Lig optlages og bringes for
Dagens Lys.
I tre overnaturlig store rode Kiste1· stodc lidt til venstre de
jordiske Levninger af de tre Premier-Ministerinder og Medregentinder Kahumanu, Kinau og Kckauluohi; i Midten eller
Baggrunden, David Kamehameha og I{eaweaweala, tilhoire
Liholiho-og hans Dronning saavelsom Hoalilio; i en Hvælving
underneden endnu endeel flere. lnscriptionen over Liholiho
endte med de simple men hjertelige Ord: ,,May we remem-
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bcr our beloved king Jolani" (Jolani var, om man tor
kalde det sna, dennes Kjeledæggenavn).
Hoalilios Kiste
var den sidste og nyeste; det var denne Hovding, som for
nylig havde været sendt tilligemed Cultusministeren Richards
paa en Ambafsade til ·raris og London, og som var dod
paa Hjemveien i Nord-Amerika. Han var almindelig beklaget, som en af de meest Oplyste og Intelligenteste blandt
Hovdingerne.
Tæt udenfor Kapellet viste man den gamle John Youngs
Grav, denne i Sandwichsoerncs Historie saa mærkelige l\'land,
ar hvis Liv jeg allerede har meddeelt en kort Skizze. Man
gjor fast intet Skridt her paa disse Oer, uden at man horer
hans Navn. Hans Dorn have sat ham et smukt }lonument,
af hvis Indskrift man seer, at denne Kamehameho den 1stes
Ven og Staldbroder dode den 17de December 1835 i sit
93de Aar og efter 46 Aars Ophold poa Sondwichsoerne.
E,!"ldnu havde jeg ingen Leilighed hovt til at gjore
Dronningen min Opvartning, eller i det Hele til at see
nogen ar det qvindelige Personale, med Undtagelse af de
unge Domer i Skolen. Delle skulde imidlertid snart lykkes
mig, idet Finantsministeren, Dr. Judd, havde den Godhed at
gjore et stort Aftenselskab for os, som blev bivaonct uf
den hele kongelige Familie, med olie denne tilhorende Personer af Hovdingcr og Fruer, Ministre, Missionnirer og Skolens Personale. Ogsaa flere af de fremmede Consuler, og
nogle ar de eur_opæiske Familier, varn her tilstede, men
dog kun foa, paa Grund af de Stridigheder, som havde
udviklet sig mellem de blanke Colonister og Regjeringen,
og som vare udartede til personlig Fjendllighed mod Ministrene og navnlig mod Dr. .Judd. For os var denne Fest
meget interessant. Kort efter min Ankomst kom den hele
kongelige Familie paa eengang i en Slags Procession (de
vare tilfods og kom fra Pnladset, som ligger tæt ved Dr.
Judds Bolig), Kongen med Dronningen i Spidsen, derefter
alle Hovdingerne med deres Gemalinder efter de1·es Rang.
Jeg har alt omtalt de fleste af Hovdingernes colossale Figurer; jeg saae da nu, at deres Damer gave dem !idel
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eller intet efter. Dronning Kalama var en meget svær
Person, med et godlidende blidt Ansigt. Hun var klædt
efter den nyeste europæiske Mode, i ildfarvet chinesisk Atlask, besat med l{niplinger og Blonder. Paa Hovedet havde
hun et Slags Turban, som slet ikke klædte hende ilde. En
koslbar Vifte bevægede hun uafladelig mellem sine store
Fingrr, som vare beklædte med hvide, fine Aluns-Handsker.
Dronning Kalama (delte Navn betyder i Kanaksproget:
Spiritus, Brændeviin) blev omtalt som en meget fortræffelig
Person, overordentlig gudsfrygtig og godgjorende. Hun
tilbringer det meste af Dagen i Selskab med nogle andre
Damer med at forfærdige Fjærpynt, eller med at sye mæder til Fattige. Hun skal være meget flink med sin Noal
og som oftest sye sine Klæder selv. Man beklagede meget,
at hun ikke var af hoi Byrd. Aristokratiet er i disse Lande
nok saa stolt og fordumsfuldt, som nog1 t Sted i Verden.
Man forsikkrede mig, at flere af Hovdingerne langtfra vare
hoflige imod hende. Hun havde ingen Born, to vare dode
i en meget ung Alder. Hun var formælet siden 1837,
og var nu 29 Aar. Endnu langt storre end Dronningen Yare John Youngs Sostre. Det var et Par KæmpeFigurer, men med ret regelmæssige, smukke Ansigtstræk.
Blentlt Hovdingerne bemærkede jeg her James Young, Gouverneur paa Maui, og Billy Pitt, en Son af J{araimoku,
(som lod sig dobe til Catholik ombord i l'Uranie, hvorom Arago gjor en saa morsom Beskrivelse i sine souvenirs d'un aveugle), denne Billy Pilt var den Eneste -af
Hovdingerne, som udtrykte sig" flydende paa Engelsk, og
blev i det Hele belraglet som en af de mest dannede blandt
de ældre Hovdinger; han fik denne Aften snart fat i en af
vore Læger, og udfrittede ham om forskjellige phrenologiske Iagttagelser. Han var bekjendt for at have holdt meget af at slaae en lille •Svir af, men nu havde Teatolalisterne
faaet Bugt med ham, og da han efter endt Soiree tilbragte
en Times Tid med Officererne i en af Sandwichshytterne,
krob ban stille og forknyt sammen i en Krog af Stuen,
medens de Andre endnu gjorde sig tilgode ved et Gins
1

1
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Grog og en munter Sang. For nogen Tid siden havde
han imidlertid brudt sit Lofle, hvorfor han maalte bode en
betydelig l\1ulct, som han ikke kunde indlose, utfen ved at
sællo en ham tilhorende Slrnnnert i Pant til vedkommende
Missionairer. I hvor ubetydelige alle disse Smaalræk end
kunne synes, lroer jeg dog ikke at burde forbigaae dem,
da de, saa forekommer det mig, tjene til at oplyse de foctiske
Forhold paa - Oerne. Den Aften jeg gjorde den gode Billy
Pitts Bel1jendtskab hos vo1· ærede Ven Dr. Judd, skulde han
ikke komme i Fristelse. Vi vare i den strengeste Tealol11lists Huus, - der blev beværtet med Tho, l(ager, Frugler
og Vand. Theen maa ikke have smagt Dronningen, lhi
jeg sone hendo lil min store Forskrækkelse sælte J{oppeu
fra sig, og spylle del, hun havde faael i I\Iunden, midt ud i
Salen med en Explosion, som om det sproitedes ud af en
stor Fisk. Derimod maa jeg anlage, al hun syntes godt
om l{agerne, af hvilke hun pullcde adskillige Styldrnr i Lommerne. Trods disse og lignende miudre heldige 'fræk, kan
jeg dog ikke andet end si~<', at de gode Folk havde vidst
at tilegne sig ganske anstændige Manerer, hvilket man Alt
i Alt maa beundre, naar man seer hen til den korte Tid,
det er siden de Alle vare i en sangodlsom rau Tilstand, og
man helænlwr, al alle disse Former for dem dog lrnn ere et
Snorliv, i hvilket de ikke ere vante til at leve, og som de
vel ni mærke endnu kun Inge paa til Stads. Underhohlningcn bestod i at min Musik v11r kommen i Land og spille
i Verandaen, og dette, tilligemed den behagelige Kjiilighed,
lokkede snart hele Selskabet herud, hvor da Aftenen gled
ganske jevnl hen undc1· Samlalei· og Cigarrygning til J{I.
11, du Alle skiltes ad. Naturligviis undlode mine Officerer
ikke at opfordre de unge Prindsesser til en Dands, men
den store Moses svarede strax, at Dunds var Tidsspilde, og
Miss Berenice tilfoiede meget naivt, at man vist noppe den næslc
Dag kunde læse med den Opmærksomhed som ellers, nnar
man havde dandset Aftenen iforveien.
Det er ikke fiirste Gang i denn e Beskrivelse, at jeg
fremkommer med den ovennævnte Antydning om at Cultu-
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ren hos disse Mennesker i Hovedsagen kun endnu er noget udvendig paataget, og man kan vel med Rette forlange
Beviset herfor. Delte kan maaskee falde vanskeligt egentlig at fore, men jeg, kan forsikkre, at det dog fremgik tydelig af alt, hvad vi daglig oplevede og vare Vidner til,
og bestaaer egentlig meest i en Uendelighed af Smaatræk,
som vare ligesaa mange uafviselige Kjendsgjerninger. Saaledes har jeg allerede fortalt, at Kongen og Dronningen
ikke beboede det Palads, man havde op fort for dem, men
derimod en beskeden, tarvelig Hylle tæt, derved, hvor de
vare iforte en simpel, saavel til Climatet som til deres SJ11ag
og daglige Velvære svarende Paaklædning. Den Officeer,
jeg sendte i Land den forste Dag, modtc Dronningen og
hendes Hofdamer paa Gaden; til hans Forbauselse gik de
gan~ke ugeneert og gnaskede hver paa sit Sukkerror. En
af vore Læger havde for 5 ~ om Ugen leiet den hawaiiske
Admiral, John Hall's Huus. Naar denne talte om sin Kone,
kaldte han hende .altid meget fornemt "Mislress Hall"; alligevel forsmaaede hendes Naade ikke at paatagc sig de allcrskidneste huusligc Forretninger, og Admiralen selv kom en
Dag meget geskjæflig lobende forbi sin Logerendes Vindue, og da han saae sin europæiske Ven i Stuen indenfor,
standsede han, pegede paa en stor Pakke,. han bar under
Armen, og sagde: ,,Jeg hor stegt en Griis idag, delle er det
bedste Stykke deraf, derfor bringer jeg det op til min. Ven
Kongen." Den Mand, som ·vaskede for vor Maler Plum, havde
en Dag besorget sin Dont til Hr. Plums liden Tilfredshed,
og blev af ham derfor tiltalt temmelig haardt, og tilsidst sat
paa Doren. Da Plum kort efter kom· op til Kongen og Dronningen for at tegne deres Portraiter *), ener derom skoet
Aftale, fandt han sin Vasker spiliende Billard med Kongen. Da en af vore Naturforskere en Dag sogte Ly mod
en svær Regnbyge i et Landsted oppe mellem Bjergene,
traf det sig at være Kongens Landsted, og Hans Majestæt
var selv tilstede tilligemed flere gode Venner. Han mod") De paa vedstaaonde Tegning skrevne Na,•ne ere facsimili af det kongelige Pars egen Haandskrift.
·
·
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tog den Fremmede med megen Venlighed, bad ham sidde
ned paa Matterne og sagde med stor Godmodighed: ,,De
undskylder, at jeg er barbenet, men her et· jo ganske lort."
- Ved min Afskeds-Audiens ha".de jeg den Ære at spise
Frokost med den kongelige Familie. Alting gik meget stadselig til, og den store Paki vartede op ved Bordet som
tjenstgjorende Kammerherre. Men efter Bordet kom Paki
paa eengang ind i Salen, ifo1·l den ovenomtalte gule Fjæ1·kappe. Den havde hnn i al sin Troskyldighed været inde
i Kongrns Sovekammer og taget pan, for at vise mig den.
Kort jeg kunde anforc mange saadanne og lignende Træk, men
slrnl her lade det bcroe, saamegct mere som jeg frygter
herved ut vække et Indtryk, som om jeg vilde gjore de
brave Folk latterlige, hvilket virkelig ikke c1· min Hensigt.
Jeg vil kun sldldre, hvad jeg har seet og bemærket, . og
gjengive det Indtryk, det hnr efterladt hos mig, som i Korthed kan opfattes saaledes, at Civilisationen endnu kun har
arbeidet paa den ydre Skal. Tiden vil vise, om den kan
arbeide sig ind i _den egentlige Kjærne hos de lwmmende
Generationer, eller om disse ikke bukke under for den for
svære Byrde, og ,,igc Pladsen for et andet Folkefærd: de stedse
i slorre Antal indvandrende Europæere og Amerikanere.
At denne ~re for en total Udryddelse virkelig er lilstede, mener jeg at g·odtgjore i det Folg~rndc. Det er en
Kamp paa Liv og Dod, som den hawaiislrn Nation forer
mod mægtige saavel udvortes som indvortes Fjender. Slrnl
delle svage Folk komme seirrigt ud af denne Kamp, da
man det alene takke sine troe Bundsforvandle, de nordamerikanske l\'Iissionairer, som siden f820 have nedsat sig
iblandt dem, og som de skylde Alt hvad de nu ere blevne
lil: en lille men uafhængig Stat, med en vis Selvstændighed, med Love og regelmæssig Regjering. Jeg lroer
det her passende at kaste et Blik paa Missionairernes Virksomhed, for at give en Jdee om, hvad disse have havt nt
kæmpe med, og hvad de have udrettet. Desuden er Sandwichsoernes Hislorie saa uadskillelig knyttet til disse Missionairers, at den ene ikke kan omtales, uden at den anden
bliver bcrort.
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Christendommens Udbredelse paa Sandwichsoerne skyldes det saakaldle "american board of commissioners for
foreign missions". Blandt de mange lignende FQ1·eninger i
Nordamerika indtager delte Missionsselskab den forsle Rang.
Ideen dertil er udgaaet fra Congressionalislerne ((ndependenter ompl11ntede paa amerikansk Grund), men snart forenede sig med dem Presbyterianere, hollandske og tydske
Reformeerte, og Selskabet henter nu sin Styrke fra 3500
Menigheder og 2 Millioner Sjæle. Det har 175 ordentlige
i\fedlemmer, dets udovende Magt . er lagt i Hænderne paa
en Comitee af 4 verdslige og 3 geisllige Medlemmer, og
dets ovrige .Embedsmænd ere 3 Secretairer, en Knssernr
og forskjellige Generalagenter. Forst stiftet 18i0, da de
congressionalistiske Præster paa deres aarlige Synode henvendte sig til nogle unge Theologer paa Seminariet i Andover (Massachusetts), hvilke Aaret iforveien havde undfanget
Tanken at udbrede Guds Ord til Hedningene, - havde Selskabet i Tidsrummet 31te Juli 1842 til 31te Juli 1843 allerede en Indtægt af 244,224 $. Det udbreder nu sin Virksomhed over Ostindien, Syrien, Sydafrica, Sandwichsoerno
og de nordamerikanske Indianerstammer, har 26 Missioner
-og underholder, de 178 Fruentimmer iberegnet, i Alt 478
Mennesker (Missionairer, Læger, Bogtrykkere, Bogbindere,
Hjelpere o. s. v.), hvoriblandt 348 fra Nordamerika og 130
Indfodte.
Sandwichsoerne tiltrak sig ikke fra den forste Begyndelse
Selskabets Opmærksomhed. Det skulde imidlertid hænde, at
unge Hawaianere oftere - blandt andet 1809 og senere paa Hvalfangerskibe ankom til Nordamerika. En af disse, en
Præsteson ved Navn Opukohoia, sad en Dag og græd paa
Trappen til :i Yale-College". Dr. Dwight, Forstanderen for
Collegiet, tog den unge Mand ind til -l>ig, fik ham kjær og
fattede Tanken om ved ham at forplante Christendommen
til hans fjerne Ohjem. Saaledes skulde denne ringe Begivenhed bestemme Sandwichsoernes Fremticl. Opukohoia oplevede ikke selv· at see Christendommens Lys opgane for
sit Fodeland, men fire af hans Landsmænd, opdragne lige-
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som han i den christne Lære, ledsagede de forste l\Iissionaircr, og en ar Hine vnr George Kaumualii, en Son ar
Herskeren paa l{auai, der gjenskænkedes sin Fader erter
ti Aars Fraværelse og modtoges, ligesom hans Lærere, med
nnbne Arme. . Oerne selv vare netop undcrgaaet en stor
Forandring; Tabusystemet var, fornemmelig ved de mange
Fremmedes Indflydelse, mod Slutningen af l{amehameha den
Forstes Regjering, blevet dybt rystet, og Liholiho hnvde
aldrig saasnart besteget Thronen, for han, ansporet dertil af Kahumanu, og, hv.ad der vistnok er endnu mærkeligere, af selve den hedenske Ypperstepræst Hewahewa,
omstyrtede Tabuens sidste Grundpille ved frit al lade l\lænd
og Qvinder spise ved samme Bord. Iforl iforveien, i August
1.819, havde Premierministeren Knraimoku og hans Broder
Boki modtaget Daaben efter den romersk-katholske l{irkes
Ritus ombord i den af Capt. Freycinet .forte franske Corvet
l'Uranie. Det hedenske Parti, forbiliret over disse Omvæltninger, samlede engang endnu sin sidste l{raft under l(ekuoknlani's Faner, men denne, en Neveu af l{amehameha og i
præstelig Rang den Ypperste efter Hewahewa, blev slaaet i
et blodigt Slag, og istedetfor Kongeværdigheden fandt hnn
Doden tilligemed Fleertallet af de oprorske Hovdinger. De
Overlevende tabte Troen til deres Sag, de harmedes over
Guder, der saa afmægtig havde understollet dem, nedreve
Templerne, og brugte Al'gudsbillederne lil Brændsel elle1·
kastede dem i Soen. Nogle faa l\'Iaaneder efter, og endnu
uvidende om det Skete, ankom de forsle nordamerikanske
1\lissionairer til Hawaii. En gammel Bestemmelse forbod
imidlertid dengang enhver Fremmed at bosætte sig paa Oerne
uden l{ongens og Raadels Samtykke, og da nogle Ildesindede havde indbildt Regjeringen, at England vilde see skjævt
til, om man modtog amerikanke l\Iissionairer, kostede det
meget haarde Debatter i Hovdingernes Raad, inden denne
Tilladelse kunde udv.irkes for dem, og forst efter 14 Dage
indrommedes det, 'navnlig paa John Young's Tilskyndelse, "de
Lnngnaklrnde" eller "ai oeoe", som de kaldtes, at gane
Land og, forelobig paa eet Aar, tage Ophold pna Oerne.
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Ogsaa Sprogets Ufuldkommenhed lagde dem i Begyndelsen store Vanskeligheder i Veien, dog varede det ikke
nwre end to Aar, da sane man Kong Liholiho at sætte sig
ned og slave, hans 1\1edregentinde l{ahumanu at lægge Kortene og Kawadril,ken tilside, 'for at tilegne sig den vidunderlige Kunst at betroe Tanlrnrne li! P.apiret, og Skoler
overalt at opret.tes, hvortil Born og graahærdede Oldinger
illæng kald'tes sammen ved 1\fuslingskallens Toner. Men endnu
engang stigte de bosatte Fremmede, af hvilke Fleertallet
vare Vagabonder, forlcibne Sofolk og Forbrydere fra Botanybai, at standse Christendommens Værk, og tage Raahed
og sandselige Laster i Forsvar imod den. Fruentimmernes
· Tabu (Forbud mod at gaae ombord i Skibene) gav en velkommen Anledning til at bringe Striden til Udbrµd, og efterat flere Hvalforigerskibe, ved Trusler og Voldsomheder,
navnlig mod Missionairerne, hvem man med Rette ansaae
for Ophavsmændene til Forbudet, forgjæves havde sogt at
tvinge Regjeringen til at tage det tilbage, oplevede man den
Seandale, at en uordamerikansk Orlogsmand, Skonnerten
Delphin, Lieutu. John Percival, i Begyndelsen af 1826 lagde
sig til Ankers ved Honolulu, tiltvang sig ved den raaeste
physiske Magt Ophævelsen af Tabuen, og blev liggende endnu
iO Uger i Havnen for at paasee, at der hverken, for hans
eller de ovrige Skibes Vedkommende, blev lugt Usædeligheden nogen Hindring i Veien. Værdigere engelske og
nordamerikanske Orlogschefer satte dog snart en Grændsc
for dette ryggesl~se Uvæsen, men den fjendske Stemning
mod Missionairerne vedblev, og den næredes lildeels ved de
puritanske strenge Forholdsregler, hvorved der lagdes Baand
endog pan Folkets uskyldigste Fornoielser, navnlig naar de,
om endog kun ganske middelbart, mindede om dets hedenske Fortid. Misnoien udbredtes stedse mere, og endelig
kom det i 1833 saa vidt, at det endog virkelig et Oieblik
kunde synes, som om Christendommens store Værk atter
skulde falde sammen og bukke under for de gamlo Afguder. l\ledregente!•, den kraftige Kahumanu, var dengang
dod, og hendes Eflerfolger mnau vidste ikke, som hiin, at
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beherske Konge og Folk; den 17-aarige Kamehameha den
Tredie, der opholdt sig i Honolu1u, var falden i del sletteste Selskab, og blev, navnlig af den berygtede engelske
Consul Chnrlton, forledt til Spil, Drik og de vildeste Orgier.
Han udstedte pna sine Venners Tilskyndelse et Manifest,
hvori han, for at qvæle al Modstand, samlede hele den kongelige l\lagt, i sin Person; hans Exempel udbredte kun altfor snart Ryggesloshed og liiileslose Sæder blandt Befolkningen, og Kinau rnnnlle med de Faa, der vare blevne
Christendommen troe, indeslutte sig i Honolulus Fort, medens Skoler oplostes, Lærere afskedigedes, Menigheder forfaldt, Kirker nedbrodcs, Brændcviinskneiper aabnedes, Utugt
og Blodskam udbredtes, og endog Afgudsbilleder igjen fremtoges og dyrkedes. Saavidt var det gaaet, og allel'ede
skulde Værket krones med Kinnu's Afskedigelse og med at
indsætte den Hedenskabet hengivne Liliha i hendes•Sted, tin
gik den unge Konge pludselig i sig selv igjen, han stadfæstede ved en hoilidelig Proclamation Kinau i hendes Vær dighed, og med disse Skridt vendte Sædelighed og den forrige Tingenes Tilstand igjen tilbage. Ja nogle Aar efter
viste sig endog, forst mellem Missionairerne indbyrdes, derefter mellem de lndfodle, en af de hos de nordamerikanske
Cliristne snnmeget omtalte "revivals", disse Sindet overvældende religiose Exslnser, der uvilkanrlig kalde En den forste
Pintsefest i Erindring, og der, - skjondt Bedrag, eller i det
mindste Selvbedrag, synes at spille en ikke ringe Rolle derved,
- alligevel stundom have fremkaldt vidunderlige Virkninger.
Saaledes ogsaa her: i t827 belob l(irkemedlemmernes Antal sig
Alt i Alt til 1,259, i 184Q var det steget til 21,739, og nu
blev det omtrent stenende pan samme Punkt, saa at det i
Missionary Herold for i 845 endnu ikke angives til mere
end 22,652, hvilket udgjor omtrent t af Oernes Befolkning.
De Dobles Antal er imidlertid betydelig storre, - alene Jen
Kjendsgjerning, at 70,000 Hawnianerc antages . allerede al
have lært at .læse, vidner om, hvor langt Underviisningen
og med den Religionen er trængt ind i Befolkningen, men selv . nfseet fra den ikke ubetydeligo Mængde indCodte
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Calholiker, om hvilke mere længere nede, maa man erindre,
at den indep.endente eller congressionalistiske I{irke indenfor sit videre Omraade tæller Mange, som den ikke har optaget som "Medlemmer" (members of the church) og som
saadanne nægtet Adgangen til Herrens Bord - Kongen f. Ex.
- fordi de ikke ved deres noie Provelse viste sig at være
sande, troende Christne, - ligesom mnn heller ikke maa
glemme, at den anvender Kirketugten, der alene her paa
Oerne har fort til 2 å 3000 Protestanters . Excommunication.
Antallet af udsendte Missionstjenere til Sandwichsoerne
fra i820-44 er, Fruentimmerne fraregnet, 61; Gjennemsnitsantallet 40, saaledes under vort Ophold 25 egentlige
Missionairer, 2 Læger, 8 Lærere, 3 Agenter, i Bogtrykker
og i Bogbinder. . Af Kirker gives der pna alle Oerne tilsammen 23; af Almueskoler en overordentlig Mængde, saaledes alene i Honolulu i4, paa l\Jaui og den tilgrændsende
lille O Lanai 114, pan Hawaii i30. Hver af disse Almueskoler har i, undertiden 2 indfodtc Lærere; Bornenes Antal i dem alle tilsammen er i5,393, disse holdes ved Loven
til stadig Skolegang, og ere pligtige al hjelpe Læreren ved
Opdyrkningen af hans lille Jordlod, hvilket, foruden en tarvelig Pengelon, tilstanes ham af Staten. Ogruppen har fremdeles flere Hoiskoler eller lærde Skoler; en af disse, de
unge Hovdingers Skole, har jog allerede nærmere omtalt,
her skal jeg kun endnu nævne Missionsseminariet i Lahainaluna eller Ovre-Lahainn, som i i844 besogtcs af ikke
mindre end 130 Disciple, og fra hvilket der siden i831 vare
udgaaede 368 Elever, hvoraf efterhaanden 108, (oplærte i
Historie, Geographie, Grammatik, Algebra, Geomelrie, Trigonometrie, Navigation, Landmaaling, Tegning o. s. v.) havde
faaet Ansættelse som Lærere ved Almueskolerne, og 35 som
Regjeringsbetjente; - den ligeledes paa Maui beliggende
qvindelige Pension med et Gjennemsnilsantal af 50 Piger, der
foruden de sædvanlige Undervisningsgrenc oplæres i qvindeligt Hnandarbeide samt i at opelske Silkeorme; - endelig en
mindre Anstalt for 50 Drenge og en for 20 Piger paa Hawaii:
- hvilke fire Anstalter hidtil ere bekostede af Missionen
0111" JorJom,eillnc, Jll.
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med en Totalsum af over 100,000 Piastre, medens Omkostningerne for de ovennævnte Almueskoler udredes af Staten.
Del vil være paa sin Plads til Slutningen endnu her at nævne
det mere praktiske Institut paa Nordvestsiden af Oahu, hvor
de lndff>dte fornemmelig oplæres i Haand-, lndustrie- og
:Markarbeide; denne Anstalt underholder sig selv, dog har
Regjeringen ind1·ummet den et betydeligt Areal Land.
En gift Missionair har i Penge 4 å 700 Piastre og bel'egnrr han alle Emolumenter, sansom Gagetillæg for storre
Familie, fri Undervisning for Borncne, frit Iluus, fri Doctor
Apotheker etc., da kan hans Indtægter Alt i Alt lobc op til
1500 å 2000 Pias~re, hvortil kommer at han i Missionens
Pakhuus kan erholde alt, hvad han behover lit sit Huses
Fornodenheder, til forholdsviis billige Priser*).
Vi have seet, al Udgifterne til Religionens og Undervisningens Fremme paa Sondwichsoerne erc betydelige.
Den amerikanske l\lission, hvis Udgifter naaede deres Hoidepunkt i 1837, da de stege til 63,500 Piastre, og som senere
i Gjennemsnit aarlig har udredet 36,000 Piastre, har i Alt
svaret en Sum af næsten 700,000 Piastre, naar iberegnes
50,000 Piastre fra del amerilrnnske Bibelselskab, og 20,000
fra "Tract Society".
Den hawaiiske Regjering udreder
siden 18!1 20-30,000 Piastre anrlig. Frivillige Bidrag
fra lndfodtc til Opbyggelse af Kirker o. s. v. lob ,fra 183744 op til en Sum af næsten 20,000 Piastre. Der er fremdeles en vigtig Udgiftsgreen, som vi aldeles ikke have
omtalt endnu, og del er den meget virksomme Presse, der
har 4 Bogtryldrnrier at raade over, og sætte1· 40 Indfodte i
stadigt Arbeide. Alene fra Missionens Presse var der udganet ikke mindre end 65 l\tillioner trykte Sider, deriblandt,
foruden de forskjelligste Skole- og Læreboger , 20,000
Exemplarel' af den Hellige Skrift, og 30,000 af det nye
Testamente.
') Et snadnnt Pnldiuus fandte s i Honolulu , og vnr en stor. to Etages
grundmuret Bygning. Her fandtes Alt, endog Aviser og Tid$skrifler.
Alle hertil ankommende Varer havde Toldfrihed.

f.

51
De nævnte Talstorrelser give vistnok et storartet Begreb om de Offre, man her har bragt i Christendommens
Tjenest<', men kun et tort og dodt Billede af de Forhold,
hvorunder den trives og bevæger sig paa Oernc; for mere
at anskueliggjorc dette for Læseren, ville vi nu, forsaavidL
vi ikke allerede have gjort det i det Foregaaende, fore ham
selv om med os i Kirker og Skoler. Det traf sig just en
Sondag, at vi ingen Gudstjeneste havde ombord, og derfor
greb Leiligheden til at overvære de lndfodtes Andagt \ den
store Kanak-l{irke. Denne der er opfort af Coralblokkc,
med en Omkostning af over 30,000 Piastre, ligger ved den
ostlige Ende uf Honolulu, i temmelig Afstand fra den egentlige By. Blollet for enhver nrchitectonisk Skjonhed, medmindre et lille afstumpet Taarn ved dens ene Ende skulde
gjore en saadan Fordring, ligner den udcnfra et Pakhuus
eller el umandeligt Skuur, og frembyder indeni ikke en Buegang, ikke en Hvælving, eller blot saa meget som et. Billede,
et Alter eller deslige, der kunde skjænke Oiet et velgjorende
Hvilepunkt i dette store tomme Rum. Vi mnae huske pan,
at vi have med Indenpendentere og endda med nordamerikanske nt gjore, fra hvem Intet ligger fjernere end Kunst og
Smag. Menigheden, mest Fruentimmer, strommede snart Lil og
besatte i fan Oieblikke saavel Bænke som Gallerier; paa
Alterets Sted stod Prædikestolen, tilhoire for den en 1qed
rode Ailaskes Gardiner tilhyllet Stol for Kongen, i lige Flugt
hermed en anden for Hovdingernc, og nederst i Kirken en
tredie for den store Paki og for Oahus Gouvcrneur,
vor Ven Kekoanoa. Gudstjenesten begyndte med en hawaiisk Psalme, der blev smukt udfort af et dertil indovet
Chor, derpaa holdt Mr. Armstrong e11 lang Prædiken om
Sabbathens Helligholdelse. Menigheden syntes n!}dægtig at
lytte til hvert Ord, der udgik af deres Lærers Mund, og om
end maaskee Enkeiles Tanker vare mere henvendte paa de
Fremmede! end paa Gud, saa var dog Stilhed og Andagt udbredt over Forsamlingen, og det vakte hos os, der forste Gang
overværede en Gudstjeneste blandt omvendte Hedninger,
en egen Folelse, da vi saae Mænd, der selv endnu havde
4•
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onroobt Ku, Lone, Kane og Kanaloa, og alle de ovrige Tusindet'
or Guder, nu tilbede den eneste sande Gud, da vi sone de
Samme, der, skjælvende for hine Afguder, foleslose havde
slæbt deres Brodre til Slagterbænken i Heiauen, nu boie
deres l{næ og opsende deres Bonner til Kjærlighedens og
Forsoningens Gud. Præstens Tale og den kolde slrænge
Tro, der aandede igjennem den, vilde maaskec have forstyrret det venlige Billed, hvori Nutiden viste sig for os ligeoverfor den hedenske Foi·lid, men Mr. Armstrong prædikede
i de Jndfodtes Sprog, og forst bagefter erfarede vi, hvorledes han paa den mest skoansellose Mande havde brudt
Staven over Alt, hvad han forte ind under Begrebet af Helligdagsbrode, og hvorledes han havde truet med at Sygdom
og Ulykker vilde hjemstige deres lille By som Himlens Straf,
forrli . Siindagen iforveien fem Europæere - rimeligviis CorvellPns Officerer - vare galloperede gjennem Honolulus Gader,
et Sl,ib var blevet .bugsel'et ind i Huvnen, og en I<anak
havde baaret noget Smedejern tværs over Gaden. Det har
altid været · mig en Gaade ved den presbylt!rianske Kirke,
hvorfor den saa strængt helligholder Tiden Qg slet ikke
Stedet. Jeg sig.ter herved ikke blot til at Præsten betræder
Prædikestolen, som en Docent hos os sil Catheder, iforl en
Spidskjole og med en lang Svippestok i Haanden, som han
sætter fra sig og hænger Hallen paa, idet han begynder
sin Tnle; men den samme J{irlrn, hvori vi om Sondagen
overværede Gudstjenesten, blev to Dage efter, rigtignok i
et veldædigt Oiemcd, af de samme l\tissionairer afbenyttet
som verdslig Concerlsal; - dog herom mere i det Folgende.
Under l{il'lrnn befandtcs en meget hoi Kjelder, som var
indrettet til Loralc for forskjellige Skoler. Gulvet saavelsom
Slwlebrcnkene, der vare af Jord, vare belagte med Ho og Halm;
en stor Tovle og et Catheder for den indfodte Lærer var del
eoesle Inventarium, der fandtes i flere af dem. De tre
forste Skoler, jeg besogtc, vare for Drenge og Pi~er i Fællesskab: en af dem for halvt fol'Vildedc Born, som man
ha\'de samlet op ved Værftet og Strandbredden; den fjerde
var for 40 Piger, og her lærtes, foruden Læsning og Skriv-
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ning tillige Regning, Geographie, Syning og Sang. Ingen
afBornene vare ntigne, de vare .tvertirnod omhyggeligt paaklædte allesammen. Lidt borte fra Kirken laae endelig endnu
en "select" eller "station school" for de flinkeste Drenge,
som man hayde taget ud af de andre Skoler; den lalle 35
Disciple, Localet var her rummeligere og hyggeligere, det
var meubleret med Borde og Bænke, og paa Væggene hang
flere Landkori og de ti Bud. Her undervistes ikke blot i
de ovennævnte Elementarvidenskaber, men tillige i Algebra,
Religion og Historie ..
Jeg har ovenfor sagt, at næsten alle Skoler staoe
under Ledning af indfodte Lærere, og at disse uddannes
paa Missions -Seminariet i Lahainaluna. l\lissionens Plan
gaacr imidlerlid langt videre, den haaber her, som andetsteds, efierhaanden at kunne gjore sig undværlig, den imodeseer Tiden, hvor Folket, gjennemtrængt af Civilisation og
Christendorn, deels vil ansætte de nuværende Missionairer
som sine Præster, deels selv vil kunne opfostre Ordets Forkyndere i sit Skjod, og da tænker Jen paa atte1· at opsoge
nye Lande, og bruge sine rige Midler til ogsaa der at · saae
Christendommens Sæd. Alt hvad man endnu havde· opnaaet,
bestod dog kun i, at nogle lndfodle havde funet Tilladelse
(licence) til at lære og til at prædike; derimod var Ingen af
dem hidtil ·ordineret som Præst, og saaledes tilstaaet Retten til
at administrere Sacramenterne. Selv denne "licence", navnlig den skriftlige, uddeeltes kun sjelden, cfog· gaves den
netop til to unge fndfodte under vort Ophold i Honolulu,
og vor værdige Præst, Pastor Hansen, bivaanede denne
Handling. De vordende Lærere vare iklrn udgaaede fra
Missionsseminariet, men derimod privat underviste; de medbragte fortrinlige Vidnesbyrd om christelig Vandel, og i den
Examination, der anstilledes af de tre tilstedeværende Missionairer, lagde disse ikkeblot Mærke til Examinandernes Udvikling af Dogmerne og den bibelske Christendorn, men ogsaa
til, hvorvidt en from og christelig Aand udtalte sig gjennem
deres Svar. Til Slutningen blev ogsaa vor Præst opfordret
tiJ, naturligviis ved Hjælp af Tolk, at rette nogle Sporgsmaal
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til dem; hnn examinerede dem da i Betydningen af Christi
Ord: "Jeg er ikke kommen for nt ophæve Loven, men for
at fuldkommengjore den", i Læren om Troen og Sacrumentemc o. s. v., og pan Alt fik hnn sunde og træffende
Svar. De fortes derpaa til mrken, en Tale holdtes til dem
for den forsamlede Menighed. og endelig modtoge de dybt
rorte deres Indvielse, og Velsignelsen lystes over dem.
Onsker mnn nu at vide min Mening om hvad Indflydelse
den nordamerikanske Mission har udovet pna det hnwaiiske
Folk, da bliver den omtrenL folgende: Tiltrods for de lalrige og hitlre Fjender, l\Iissionaireme her have og altid
have havt at kæmpe merl, mnn det indrommes, at Sandwichsbeboernc, fra en Tilslantl, hvm· l\Jenneskeæderi og Menncskeofl'ringer hiirle til Dagens Orden hvor Forældrene myrdede
tieres Biim, og Bornene eflernt være voxeL op, mishandlede,
borljoge, eller naar de vare mindre grusomme, dræbte deres
gamle alfældige Forældre, hvor Qvinden levede afsondret
og i J!'ornedrelse, hvor Slaveri og Despotisme nedtrykte Folket, hvor Eicndomsretten var tvivlsom, og den personlige
Sil{ke1'11ed slet betrygget, hvor Blodsl{l1m havde Lovens Hævd,
hvor Ladhed kappedes me,I Druklrnnskab og snndselig Vellyst, og hvor l•'olkels medfodte Godmodighed Iane qvalt under Falskhed og Logn; - at de fra denne fornedrende, fast
dyriske Tilstand, siger jeg, have hævet sig til ,et nTholdende,
fredeligt, ret:,knlTenl og tildeels kundslrnhsrigl Folk, med en
l1jærlig Rrgjcring og 111ildc huslige Sædu; hyggelige Boligc1·, udstyrede med l\fcuhlcr og europæisk Huusgeraad,
lrædc cllerhanndcn isledelfor deres usle tomme Græshytte1· ;
istcdcl ror Poi og rnn Fisk nydes tildeels Brod og· Kjtid ·
istedetfor den tynde, skjore Tapn bruges Bomulds- og Silketoier; tilligemed Taroen dyrkes nu ogsan Sukker, l{affe, alle
Slags Frugter og l{jokkensager; istedetfor Lediggang og J{nvadrik seer man Husflidcn oplive mangen Hytte; isledelfor Ryggeslosbed og Utugt træde mere og mere christelige
Ægteskaber og fromt Levnet. Og dog lader det ~ig desværre iklrn ncgte, nt navnlig Folkets Sædelighed endnu
staaer paa et meget lavt Trin; ikke Blufæ1·dighed, men kun
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Frygt for Lovens Straf holder Vellysten i Tomme; selv Sondagen, der med det, Missionairerne egne Bigotterii belægger
hver Baad, hver Hest, kort Alt med en Helligheds Lænke,
har dog ikke kunnet smedde denne omkring de hawaiiske
Qvinders lose Sæder, og disse give sig lil Priis, uden at
deres egen Ægtefælle, deres Broder, Fader eller Moder
blues derved eller soger at afliolde dem derfra. Ved Landingsbroen saae vi dem daglig, rigtignok iforte deres lette
Blouse eller Særk, springe i Vandet lige ved Siden af os
og svomme omkring under Jubel og stoiende Glæde mellem
Fartoierne i Havnen, og de paalideligsle Mænd udtalte det
for os som deres Overbevisning, at der paa alle Oer maaskee neppe gaves en eneste uskyldig elleve Aars Pige. Ogsaa
af to criminelle Opgivelser, den ene fra 1839, den anden
fra 1846 fremgaaer deL, al paa den forste, af 522 Forbrydelser de 345 (:>: 65 prct.), plfa den anden af 427 Forbrydelser de 291 (:>: 70 prct.), udelukkende omfatte Utugt og
Liderlighed, og dog maa det vel antages, at denne Last forholdsviis kun sjelden robes og derved bliver Gjenstand for
Lovens Straf. Det vilde imidlertid være hoist ubilligt at bebreide l\fissionairerne, at de ikke allerede ener 25 Aars
Stræben have udryddet den siden Aarhundreder i Folket
rodfæstede, og af de Fremmede kun a1Lfo1• meget nærede
Skjodesynd, og hellerikke er det denne Forsommelse, men
meget mere deres positive Indgriben i Folkets Sæder og
Limelige Velfærd, som man i Særdeleshed saa haardt har
lagt Missionairerne til Last. Man bar beskyldt dem for at
have misbrugt Religionen som et Middel Lil at tilrane sig
verdslig Magt og Herredomme, man har latterliggjort deres
Bestræbelser som Teatolalister og opholdt sig over deres
religiose StrængJied, Anvendelsen af deres mrketugt, den
devote Overholdelse af Sabbathen og deres skaansellose Fordommelse af Sang, Dands, Musik og andre lige sen smukke
som uskyldige Livets Glæder. Vi have allerede sect, nt
disse Anker ikke ere fremsatte uden Grund, ja at Missiooairerne vistnok have gjort sig skyldige i store Misgreb;
imidlertid maae dog· Forholdene i Meget tjen~ dem til Und-
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skyldning, og selv den der misbilliger deres Strenghed, og
stundom smiler over deres Virksomhed i Totalafholdenhedens
'11enestc, maa paa den anden Side dog indromme, at her er
Talen om et umyndigt og for kort Tid siden endnu vildt
og toileslost Folk, og at dette er bedst tjent med at tvinges af Lovens strenge Bud. Forsaavidt man endelig har
gjort Missionairernes private Liv til Gjenstand for Angreb,
og beskyldt dem· for at vise storre Begjærlighed efter denne
Verden, end det sommer sig for Guds Riges Tjenere, da
er det en Paastand, der, saavidt man sigter til Standen i det
Hele, er bygget paa Haclefuldhed eller Ukjendskab til Sagen.
Jeg har allerede i det Foregaaende givet en noiagtig Beretning over deres Kaar, og· man vil deraf skjontrn, især
naar man luger Hensyn pau Livsforholdene paa det Sted de
leve, at· 1lellc ikke er mere, entl de behovc til hvad der
med Relle tilkommer dem for deres Anstrængelser, nemlig et sorgfrit -og behageligt Liv i deres huslige Kreds, og
alt hvad man har fortalt om Missionairernes Overdaadighed
og Opsparelse af Capitaler, ere ligesaa latterlige som hadefulde og ubegrundede Paastande.
Skjondl uafhængig af Missionaireme, saa dog i streng
protestantisk Retning, virker det nordamerikanske "senmen's
friend society" pna Sandwichsoerne. Aller her træffe vi paa et af
de smukke og tillige colossale Foretagender, som ere Fostre af
nordamcrilrnnsl< Fromhed og Menneskckjærlighed. Man hchover
iklrn mange Dage at være sammen med disse den nye Verdens Beboere, for at opdage den praktiske 'fendenls og
den utrættelige Virksomhed, som er dem eiendommelig. I en
mærkelig Grad blottede for Snnds for l{unst, for Poesie, for
Livets Skjonhed i det Hele, have de saameget mere Greb
paa det virkelige Liv. Religionen er det eneste aandclige
Punkt, hvorpaa de indlade sig, ja om delte bevæge de sig
endog med en stor Forl,jærlighed; men deres Characteers
hele Eiendommelighed afpræger sig ogsaa i deres religiose ·
Stræben, og de udvikle heri som i al deres Livsgjerning
en rasllos Speculationsaand, som driver dem frem til det
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foresatte, om end nok saa bortfjernede Maal. ,, The seamen's friends society" blev grundet for en ti til femten
Aar siden. Nogle fromme Amerikanere i Staden New-York
ynkedes over de mange forladte Sofolk, som enten dreve
omkring uden Hyre, eller benyttede deres Landlov til alskens syndige Fornoielser, de onskede at frelse deres Sjæle,
medens de tillige bevarede deres sammensparede Skillinger.
Ideen var neppe undfongen, for den slrax blev fodt til Verden. Tusinder ydede deres Dollars, og snart reiste sig det
colossale "saili>r's home" i New-York, hvor hvert Aar ikke
færre end 4000 flofolk blive "boarded" :>: faae Logis og
Spise. En Plads manglede til nt bygge en Kirke paa, men
Amerikanerne ere ikke raadvilde; kunne de ikke bygge paa
Landet, saa bygge de i Vandet. En Kirke i golhi.sk SLiil
med Taarn, Buer o. s. v. reisle sig efter en foie Tid paa et
Flaadeværk som Fundament. Totalatholdenhed blev Selskabets Losen, og et saakaldet "Bethel"-Flag med en Regnbue paa
den endnu balvsorle Himmel, en dæmrende Sol og en Due
med en Oliegreen, betegnede en ny Tingenes Orden, en
ny Tids Frembrud, hvor et Guds Tempel skulde opbygges
i Sofolkenes Sjæle, og Brændevinels Oversvommelse ei mere
besmitte deres Legemer. Men New-York var for indskrænket en Plads: ogsaa alle andre af Sofolk stærkt besogte
Havne vilde Selskabet omfatte i sin religiose og menneskekjærlige Virken. I Havre-de-gr~cc blev en "seamen's.
chaplain" ansat, en Kirke bygget og Bethelflaget !teist, ligesom i Honolulu og Lahaina, i Sidney og Valparaiso, og
selv til det fjerne Norden: til Gothenborg, udstrækker Selskabet sin Virksomhed. Den forste seamen's chaplain i Honolulu
blev ansat 1833; den nuværenfle, Mr. Damon, · nyder aarlig
en Lån af ·700 Piastre foruden .fri Bolig, som Selskabet har
ladet opfore tilligemed en anseelig Kirke. To Gange hver
Sondag, og desuden en Gang om Ugen prædiker han, og
Bethelflagets Heisning tilkjendegiver for Skibene i Havnen
Gudstjenestens Begyndelse.
Hans Forretninger bestaae
endvidere i at seile omkring til Skibene og der leiligheds-
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viis uddele religiose Skrifter eller Formaninger, i at bestige Fængslern_e, hvor Sofolk af en eller anden Grund erc
hensatte, i at udgive en Avis, et Temperance-Blad, og i at
111odtage fremmede Caplainer og i det Hele at vise Gjæstfrihed mod Sofolk, ubetragtet af hvad Nation. Hver Dag sauc
man Sofolk, nordamerikanske, engelske, spanske, .danske,
franske , svenske, kort af alle Folkefæl'd, komme til ham, og
enten faae forærende eller kjobe en Bibel eller et Testamente,
altid i deres eget Sprog.
Nordamel'ikanerne ere gode
Regnemestre; jeg har aldrig sect en Beretning om et
religiost Selskabs Virksomhed , uden at finde optegnet
lil Punkt og Prilike, hvormange "sheets" de1· ere h·ykkede, hvormange "dollars" og "pence" det· ere udgivne
o. s. v. Af de mange Talstol'l'elser, jeg her som ved
undre Leilighetler fik opgivne , kan jeg i Forbindelse
med det alt Anforte lrnn huske dette, at Selskabet aarlig
udgiver 18,745 Piastre. Antallet paa de borlforærede eller
bortsolgte Boger har jeg glemt; jeg kan kun erindre, at
det va1· et snare hoit Tal. I Forbigaaende skal jeg iovl'igt ikke undlade at bemærke, at alle Bibler, Nye Testamenter o. s. v. i det danske Sprog blive 1,jobte i Christiania, du
de ere for dyre i l{jobenhavn. Passende vilde det vistnok
være, om det danske Bibelselskab aarlig stillede nogle
Exemplarer lil "thc seamen's friend &ociety's" Raadighed.
Om Aftenen samledes som oftest en Kreds uf Skibscaplainer under l\lr. Damons gjæstfrie Tag, for at fordri ve Tiden
ved en Kop Thec og lidt Sylteloi og "calrns", - Brændeviin
og selv Ol fandtes aldrig i hans Huus. De amerikanske
Hvalfanger-Cuplainer forte gjerne deres lfoner med sig.
At være samlet med disse u>rskjellige i\Jennesker, kunde de
forste Gange være ret inter.essant, men det blev dog snart
et temmeligt kjedeligt Parti. Naar Selskabet var blevet bragt
til Sæde i de magelige Gyngestole, og Benene vare kastede
op paa en anden Stol, paa Bordet, eller i den slorst mulige Afstand ud paa Gulvet, begyndte en temmelig treven
Samtale , som udfort i den bekjendte nordamerikanske
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snovlende og slæbende Dialect, var temmelig uforstaaelig
for en Fremmed. Paa Slaget ni skilles Selskabet ad, efter
forudgangen Bon og ovrige Huusandagt.
Thc seamen's friend society har virket saare meget
Godt, ogsaa paa Sandwichsoerne. Somanden er i Regelen
religios; derom vil Enhver blive overbevist, som i nogen
Tid ei· sammen med ham indenfor de samme Planker; han
tager gjerne mod en gudelig Bog, han tager den ofte i
eensomme Timer frem af sin Skibskiste; jeg har ei sjelden overrasket en Matros paa sin Frivagt læsende i stille
Andagt i sin Bibel eller Psalmebog. Men hvormange So folk
flakke ikke Verden rundt, uden at have· en saadan Bog i
deres Eie ! og just dette regner jeg for en af de store Velsignelser, en af de sande Velgjerninger, som det nævnte
Selskab har ydet, at Guds Ord i Tusindviis ved det er blevet udsaaet pna de mange Skibe, som i Aar og Dag borte
frn Hjemmet, flakke omkring pan Verdenshavene. Thi ved
Siden af sand Religiositet besidder Somanden som oftest
en yderst letsindig Characteer; de paa Soen under mange
Sa-vn og Farer moisommeligt sammensparede Penge, blive
ofte under nogle faa Dages Landlov forotite til Fornoielser, som ikke sjeldent komme h~m dyrt at staae. Man
seer dette paa hver Plads, man kommer til; man saae det
ogsaa for faa Aar tilbage i Honolulus Hovn. Men nu er
det ganske anderledes, og aller her lroer jeg med Sanrlhed at kunne sige, at the seamen's friend society med Rette
bærer sit Navn. Mon har visselig dets Virksomhed ikke
Iidet at taklrn for denne Forandring til det Bedre, om
ikke af anden Grund, saa fordi der neppe er nogen af de
5 til 600 nordamerikanske Hvalfangercnptainer, som anlobe
Sandwichsocrne, uden han er knyttet til Selskabet, i al Fald
ved et "temperance ple<lge", og han hyrer derfor ikke andre
Folk, end de som ville aflægge det samme Lovte.
Det foromtalte Temperance-Blnd, som redigeres af Mr.
Damon, kaldes "the friend". Skjondt dels Hovedformaal er
at befordre Afholdenhed hos Sofolkene, indeholder det til-
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lige en Mængde vigtige Handels- og Sofartsefterretninger, og
mange interessanfe Oplysninger om Sandwichsgruppen i Særdeleshed, og Sydhavsoerne i Almindelighed. Saavel i hiin som
i denne Henseende er det en ar de vigtigste og uundværligste
Aviser, som udgaae i Australien. Foruden "the friend" har Honolulu endnu en anden, ligeledes af en Nordamerikaner - den
fra sin "History of the Hawaiian or Sandwich Islands" bekjendte
Mr. Jal'Vis - meget vel redigeret Avis: ,,the Polynesien ", og
endelig en tredie: ;,Sandwich-News". l\Jedens hiint er Regjeringsorgan, er delle derimod Oppositionsblnd, og var
under vort Ophold fuldt af meget nærgaaende Angreb pa11
Regjeringen.
Nlfgle Smaablade i det hawaiiske Sprog,
som jeg endnu maa nævne, ere: ,,Ka Elele" (Sendebudet),
der redigeres af Armstrong, og er tnadt istedetfor Nonauona; ,,Lama Hawaii" (Hawaiis Fakkel); ,,I{umu Hawaii"
(Hnwaiis Lærer) og "Kumu Kamalii" (Borncncs Lærer).
F1·a den protestantiske Mission og den protestantiske
Kirkes Virksomhed paa Sandwichsoerne ville vi nu gaae
over lit den cathclske, der er af en yngre, eller om man
saa vil, af en langt ældre Oprindelse. Det · fortjener nemlig
at bemærkes, at de nordamerikanske Missionairer, da de
kom til Sandwichsoerne, forefandt ikke lidet, som mindede
om Christendommen, især om det Gamle Testamente. Hertil horer blandt meget andet, at Beboerne fire Gange hver
Manned havde hellige Tider, nltsaa noget Tilsvarende til
Sabbathen, at Omsl1jærclsen og Tabusystemet vare i Drug,
at mnn l1jcndte Læren om Reent og Ureent, at man offredc
Aarets Forstegrode, at man havde hellige Tilflugtsteder
o. s. v. Den hawaiiske Tradition fortæller endvidere, at
Mennesket oprindelig var skabt ar Jordens Stov af Kane
og Kanaloa, to af Hawaiianernes Hoved-Guddomme, og den
taler ligeledes om en stor Vandflod, hvor alt Landet med
Undtagelse af Spidsen af Mauna Roa blev overskyllet af
Regn og Bolger. Kun nogle faa Mennesker reddede sig i en
"Laau", et Slags Cano, som indesluttede bande Dyr og
.Mennesker i stor Mængde. Endelig ligner Sagnet om Waike-
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lenuiaiku paa en mærkelig Mande Biblens Fortælling 0111
Joseph. Han havde ti Drodre og een Soster, og var meget
elsket af sin Fader Waiku, men hadet at' sine Drodre, som
kastede ham i en Grav, hvorfra han dog ved sin ældste
Broders Medlidenhed blev frelst. Han undslap og flygtede
til et fremmed Land, men maatte paany prove Ondt, idet
han blev kastet ned i et morkt Hul under Jorden blandt
de værste Forbrydere. Her bad han sine Ulykkesbrodr·e at
fortælle ham deres Dromme. Den folgende Nat havde virkelig fire af dem droml: den Forste, at han saae en moden "Ohia" (et Slags Æble), og hans Aand aad den; den
Anden, at ban saae en moden Banan, og hans Aand aad den;
den Tredie, at han saae et Sviin, og hans Aand aad del; den
Fjerde, at han saac "Awa", hvoraf han udtrykkede Saften, og
hans Aand drak den. De tre Forstes Dromme udtydede Waikelenuiaiku ugunstigt: at de skulde doe, den Fjerdes gunstigt: at
han skulde befries; og det skete Alt, som han havde talet,
men den Sidste fortalte Kongen om Waikelenuiaiku, som nu blev
udlost af Fængslet og gjort Lil en af de fornemste Hovdinger.
Sheldon Dibble anforer alt delte i sin orthodoxelver, som Beviis
for, at Hawaiianerne udgjore en Dee! af Israels Borns spredte
Stammer; men Forklaringen ligger langt nærmere, thi Sagnet fortæller jo, hvorledes fra Tid til anden Fremmede have
lidt Skibbrud og nedsat sig paa Oernc, Skibe (de kaldtes
dengang som nu "Moku" o: Oer) vare kjendte saavelsom
Brugen af Jernet, da Cook forste Gang besogte Sandwichsgruppen, og det er rimeligt, at det er Spanierne (Quiros,
Mendana o. a.) der paa deres Reiser fra Manila til Nyspanien i det 16de Aarhundrede have opdaget de bawaiiske
Oe1·, og at det er en af disse, der paa deres gamle Kort
er aflagt under Navn af "mesa" (l{ing's "tabte-land"). En
boi Grad af Sandsynlighed have Calholikerne saaledes virkelig for sig, om de ville paastaae, at de l1ave været de
forste her paa Oerne:• Dog herpaa ville de vel neppe
bemabe sig, og jeg har ogsaa mere anfort det Nævnte
som et Curiosum. Naar de derimod for fuldt ·Alvor som
el historisk Beviis for deres l\1issionsvirl<somheds Berettigelse
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her, have paaberaabt sig en Kjendsgjerning fm en langL
senere Tid, da er dette ikke mindre mærkeligt. I Anret 1819
ankom nemlig den franske Corvet l'Uranie, Captain Freycinet
Lil Gerne. Ombord var som Aumonier Abbe de Quclen, og
han foretog paa Sldbet en hoitidelig Daab paa en Htivding
l{alaimoku; men eflerat denne sao fortæller Arago
i sin ReisebeslU'ivelse havde vexlet Presenter med
Freycinet, vendte han atter tilbage til sine syv l{oner og
offrede som for til Afguderne, og Skibet afseilede. Som
det Hele var uden stor Betydning, saaledes blev det og
uden videre Folger. l\Jcn en fremmed Eventyrer Rives,
som var bleven oplaget i Kong Liholihos Fiilge, og siden
fulgte med ham til England, begav sig efter dennes Dtid
til Frankrig, hvor han vnkle Opmærksomhed ved sin foregivne lndllydelse hos Kongen af Hawaii, og sine Fortællinger om de vidtudstrakte Plantager, han eiede paa disse Oer.
Han bestilte en stor Mængde Varer, som han lovede ,·ed
Modtagelsen at betale, og averterede i Aviserne, at han
iinskede Præster, som under hans Patronatskab slrnlde udbrede Christendommen. 1 Juli 1826 udnævnte virkelig Pave
Leo XII en Jesuit Bachelot til apostolisk Prrefect over
Sandwichsoerne; en anden calholsk Geisllig, en Englænder
Short, sluttede sig til ham, og Aaret efter ankrede Skibet ,
~om overbragte dem og Rives, og desuden nogle Lægfolk
fra Bordeaux, i Honolulus Havn. Rives, som skulde betale deres Reise, synes ni have været en Bedrager; idetmindste flygtede han bort, uden at lade hore videre fra sig.
Imidlertid landsalle Caplainen Præsterne trods Kahumanus
Indsigelse, og de sogte og fandt Beskyttelse hos en Broder til
Kalaimoku, den uroligeog ærgjæn-ige Htivding Bold, der som
Oahus Gouverneur bestandig vidste at trodse Dronningens
Bud. Men da Boki dode, begyndte l{ahumanu sine Forfolgelscr
mod de Indbyggere, som vare gane.de over til den calholskc
Religion; de bleve straffede me1J strengt Veiarheide, og
greb man dem f«?m Gange i al forrette Andagt i det calholske
Kapel, da behandledes de som Afgudsdyrkere, maatte med
llrenderne hortskaffe Snavset fra Fortet, og udfore andre
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smudsige Arbeider. Den catbolske Religion og Afguderie
blev betegnet med samme Navn. Efterat de catholske Lærere paa mange Maader havde omgaaet Regjeringens Befalinger, bortskikkede denne dem i December i83i paa et
af sine egne Skibe til Californien; men nogle Haandværksfolk bleve tilbage, og virkede som Catechete1· under den
engelsk~ Consul Charltons Beskytt~lse. i836 ankom en
catholsk Præst Robert Walch fra Valparaiso, og Charllon
gjorde hans Egenskab som brittisk Undersaat gjeldende, saa
at han trods Regjeringens Forbud forblev, og i det folgende
Aar vendte Bachelot og Shorl tilbage, foregivende, at de
blot vilde opholde sig her, indtil de kunde faae Leilighed
til en nnden Havn. Det viste sig dog snart, at dette kun
var et tomt Paaskud, en beqvem Skibsleilighed tilbod
sig naturligviis ikke. Nogen Tid efter ankom den franske Orlogsfregat Venus, Captain du Petit-Thouars, som
indestod for at Bachelot skulde benytte den forste mulige
Leilighed til at forlade Oerne, og indtil da afholde sig fra
at prædike; og Captain Belcher paa den i Havnen liggende
engelske Corvet Sulphur lovede det Samme paa Shorts Vegne.
Præsterne forlode virkelig Oerne, og man vedblev at forfolge
og straffe de catholske Indbyggere. Endelig, i i839 indsaoe man paa hvilken farlig Afvei man befandt sig, og al
Straf for Troens Skyld blev nu forbudt. Men det var forsildigt. Tre Uger efter Udstedelsen af Kongens Toleranceedict, d. 9de Juli 1839, ankom den franske Fregat l'Artemise,
Captain Laplace til Honolulu med Ordres til kraftig at optræde mod hiint Uvæsen hvorom Rygtet var kommen til
Frankrig. Laplace udstedte strax et Manifest, hvori han
anmeldte at være udsendt for at gjore Ende paa franske
Undersaatters slette Behandling, beklagede sig over det
haanende Udtryk: Afguderie, hvormed man benævnte den
calholske Religion, og endelig over Regjeringens Intolerance. Han opstillede dernæst flere Fordringer som væsentligt gik ud paa at forlange en fuldkommen Ligeberettigelse
for den calholske og protestantiske Religion, og tilsidsl forlangte han 20,000 P. som Garantie for Regjeringens frem-
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tidige gode Opforsel mod Frankrig. Den ulykkelige Regjering
maatte nalurligviis, truet af Bombardement, anerkjende den
Stærk"res Ret; Pengene bleve mod hoie Renter snmmenskrabede ved Laan hos em·opæiske Kjobmænd, og en Traclat
blev afslullet, hvori, foruden Religionssporgsmaalet, tillig·e bestemtes, at ingen Franskmand, anklaget for hvilkensomhelst
Forbrydelse, kunde blive domfældt uden ved en Jury, ~ammensat alene af Fremmede, og endvidere i Modsætning til den al'
Kongen 1838 udgivne Lov, der forbyder lndforsel af Brændevine og lægger en lioi Told paa Vine, - at Indforselen
af franske Kjobmandsvarer, i Særdeleshed Vine og Brændevine, ikke kunde forbyd.es, og at ingen hoiere Indforselstold end 5 pCt. ad valorem maalle paalægges dem. Om
denne Tractat og dens Virkninger vil der blive talt nærmere i det folgende.
At forfolge Nogen for Religionens Skyld, lader sig
naturligviis aldrig forsvai·e, og den hawaiiske llegjering
maa tilskrive sig selv Folgerne af sin Fremfærd, ligesom at
Missionairerne, som ikke anvendte al deres Indflydelse paa
at standse et sligt Uvæsen maa dadles. Men hvorfor
foretrak den catholske Propaganda at bringe Splid og Tvedragt, hvor der herskede en enig christen l\Ienighed, istedetfor at udbrede sig· over Lande, hvor Christendommen
endnu aldrig havde været forl1yndt? Og hvor lidPt summede det sig for en civiliseret Nations Rep?æsentnnt, i en
Overeenskomst der skulde nunde Iver og Bcgeistring for
Religionen, ni in<ltvinge Fordringer, som igjen maalte nedstyrte <let Folk, til hvis Talsmand ban ulrnldt opkastede sig,
i rane og toilesloso Sæder.
I faa Aar har den calholske Religion udbredt sig med
en overordentlig ·Hurtighed over Sandwicbsoerne. I Begyndelsen af 1846 var Catholikernes Antal 14,500, medens
vi opholdt os der, var det voxel lil 16,000; Skolernes Antal var i det nævnte Tidsrum steget fra H0 t.il f30; ar
Kirker og Capeiler var der 90, - alt irolge Abbe Maigrets Opgivelse. Jeg besogte engang l\1r. Maigret, der
for Tiden fungerede som Biskop, og jeg fandt i ham som
,_.!.
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i de andre franske Geistlige, jeg traf paa denne Heise, en
saare dannet og forekommende Mand, ligesom det fortjener
at fremhæves, . at han ikke har gjort sig skyldig i underfundige Intriguer for at faae Fodfæste paa Oerne. Han
beboede et lille meget uanseeligt Huus ved Siden af den
store catholske Kirke i Byen; hans hele Leilighed bestod i
to smaa Værelser; en Seng, et meget simpelt Bord, nogle
ligesaa tarvelige Stole og en gammel Sopha, udgjorde hans
hele Bohave. Jeg kunde ikke an-det end anstille en Sammenligning mellem denne yderst simple Bolig og de nord-_
amerikanske Missionairers hyggelige og comfortable Huse,
og uvilkaarlig opstod da det Sporgsmaal, om ikke Familielivet med dets Behageligheder, Pligter, Bekymringer og
Fordringer, maalte bortdrage disse Sidste fra at skJænke
deres Virksomhed som Geistlige den fornodne Opmærksomhed, en Virksomhed, for .hvilken de catholske Geistlige
gjorde Afkald paa Alt, og hvori de foregik deres Menighed med et beundringsværdigt Exempel paa Afholdenhed
og Selvfornægtelse. Under mit korte Besog hos Mr. Maigret
faldt Talen paa de Stri{ligheder, som ha.vde fundet Sted,
men han udtalte sig paa en særdeles fredelig og forsonende
Mande, yttrede ikke den ringeste Billerhed mod de prolcl!tantiske GeisUige, og hvad Forfolgclserne mod Catholikerne angik, da horle disse, sugde han, til de svundne
Tider. I Selskub med Abbeden besaae jeg den catholske
Kirke, en meget anseelig Bygning, opfort af Coralblokke,
med et afslurnpet lavt Taarn, hvorpaa var anbragt et Kors.
Foruden Hoialtret vare her lo mindre; men iovrigt var
intet videre at mærke i Kirkens Indre, Billederne vare af
ringe Værdie, og Orgel fandtes her slet ikke. Det var
imidlertid Meningen, at dette Oernes storste catholske Tempel
skulde udstyres paa en værdig Maade. Men kort for vor
Ankomst var Ellerretning indlobet, at et Skib, som medbragte
den for Oerne i Sydhavet udnævnte Biskop Ronehouse, og hvor
ombord fandtes et Orgel og andre Kirkeprydeiser til
Honolulu Kirke, var forlist.
Ved Hovedkirken er en
BIiies Jordom • eilllll{,

Ill.
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Skole for 300 Born, deelt i 6 Afdelinger med 6 indfodte
Lmr<'re, Alt under Abbedens specielle Tilsyn.
Efter saaledes at have givet en Skildring af Christendommens Tilstand paa de hawaiiske Oer, skal jc•g forsoge at give
en kort Fremstilling af dens Indforelses Resultater, saaledes
som jeg forefandt dem under mit Ophold. l\len for at delle
lrnn forslaaes rigtig, bliver det nodvendigt, at jeg gaaer
noget tilbage i Tiden, og giver en Oversigt over hvad del
var for Stof, her skulde bearbeides.
Stifteren af det hawaiiske Kongerige er Kamehnmehn I.
Han var en Son af l{coua, Konge over Vest-Maui og
Halvbroder til Kaloniopu, Konge over Hawaii, som regjerede pnn den Tid Cook 1mm til Oerne. Kalaniopu yndede
ham meget, og overlod ham derfor ved sin Dod 1780 del
Halve af sin Oe, medens hans egen Son maatte lade sig
noic mecl den anden Halvpart. Men Sonnen, utilfreds hermed, paaforte sin Fn,tter l{anwharneha Ifrig, hvori lidt efter
lidt Ko11gerne over de andre Ocr, vel mest af Misundelse
over Kamehamehas voxende Magt, deeltog, og denne Krig
CJidte, t?fll•r 1G !'\ars Forltih, i 1796 med hele Oegruppens
Underkastelse under I{amchameha l's. Scepter. Delle heldige
Udfold skyldte han, næst sin egen Tapperhed og Klogskab,
fornemmelig de engelslrn Somænd Isaac Davis og John Young,
som, h<'kjendtc med Brugen -af Skydegeværer og Knnone1·,
mecr end een Gang gjorde Udslaget i de svære l{ampe,
som fandt Sted, na\'nlig i det tidligere beskrevne Slag
i Nu:inu -Dalen.
Eflerat være bleven Eneherre, offrede
han sin ovrigc Regjeringstid til sil Lands og Folks Opkomst, og ved forstandige og kraftigt overholdte Love, vidste
han nL bringe en sandan llo og Orden i Lnndet, ,,at gamle
illænd og ·Qvinder vare sikkre, nnar de lnae paa Veien",
saalPd<'s udtrykke Indvaal1erne si~ i deres naive Sprog,
nnnr de omtale ,lenne deres uforglemmelige Konge. Alle
Reisr.bcskrivere erc enige i at omtale ham og hans Hovc..lingers
Dannelse; de ældre Hovdinger vide endnu at fortælle om hans
store Rigdomme, om den Flnade han samle,le og de Fæstninger
han anlagde. Alt dette man nu vistnok ikke forsIanes saa
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lige ener Bogstavet. Han var en halvvild Hovding for et
heelvildt Foik, og intet meer eller mindre; men bedommes
han ener de Forhold, hvorunder han ·levede, da maa man
visselig have stor Ærbodighed for ham. Som Kriger gjorde
han det, som Ingen tidligere havde kunnet udfore, han
undertvang alle Oerne, og ikke tilfreds hermed, gik han
endog længe svanger med den eventyrlige Plan, at seile
med sine Canoer over Verdens~avet, og betvinge det kun
af Sagn bekjendte Tahiti.
l\1en især maa man prise hans
Klogskab. Denne hjalp ham maaskee nok saameget som
hans Tapperhed til at beseire sine Modstandere. I sin Omgang med de Fremmede, der deels i Krigsskibe deels i
Handelsanliggender med hvert Aar hyppigere besogte Sandwichsoerne, lagde han især Beviser for sund Sands og Klogt
for Dagen. Ved en fast og værdig Holdning vidste han at skaffe
sig Agtelse iblandt de Fremmede; men paa samme Tid aflioldt
han sig fra alle Voldsomheder imod dem, hvorone han end
af rovgjerrige Hovdinger opfordredes dertil, straffede meget mere med Strenghed og uden Persons Anseelse enhver
Krænkelse af Gjæsteretten, kort undgik "Alt, som kunde
have en lnd~kriden af fremmed Vaabenmagt til Folge. Denne
hans kloge og velberegnede Politik forfeilede ikke sin
Virkning. Siden Cooks Drab vare Oerne og Indbyggerne
komne i Vanry hos de Sofarende, men med hvert Anr
bleve de nu besogte af flere Skibe; Fremmede nedsalte sig
der, og Kamehameha opmuntrede Andre til at folge efter,
og endnu for hans Dotl vare Sandwichsoerne blevne et
vigtigt Punkt for Verdenshandelen. Allerede Vancouver anerkjendte Kamehameha som en Personlighed, der var meget
forskjellig fra de andre Hovdinger, som nogne og pyntede
med Fjeder, kom ud til Skibene i deres Canoer, og frydede
sig som Born over en Foræring af et broget Stykke Toi
eller et lille Speil. Hiin beromte Verdensomseiler vidste
at sætte tilborlig Priis paa l{amehamehas Egenskaber, og gav
ham virkelig værdifulde Gaver af Oxer, Faar o. a. desl. Tidlig erkjendte ogsan denne Hovding den hvide Mands Overlegenhed, og sogle at tilegne sig hans Kundskaber og
Færdigheder. At hans liensigt hermed vistnok forst og
5•
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fremmest gik ud paa at lære at fore l{rig, er _saare naturligt, da han paa den Tid var opfyldt af sine ærgjerrige
Planer al undertvinge alle Oerne, og ligcsaalidet kan man
unore sig over, at han siden, for at siklffe sig sit Herredtimme, og omgive sig med en imponerende Storhed
stedse arbeidedc paa at samle l{anoner, Geværer, Ammunition, Skibe osv. l\len samtidig hermed gjorde han Forbedringer i Rigets Styrelse, hvorved han ligeledes lyttede
til de hvide Mænds Raad og Veiledning. Iblandt disse maa
man især nævne de to tilforn omtalte Englændere. Disse
Mænds, men navnlig John Youngs Liv, er noie knyttet til
I{arnehamehas og Sandwichsoernes nyere Historie. Jeg har
alt i det Foregnacnde omtall hans Herkomst og Maadcn
hvorpaa han gjordes til Fange.
l{amelrnmelrns Fortjenestt>r af sit Land bleve taknemmelig paaskjonnede af hans Folk. Ved hans Dod, som indtraf d. Sde Mai 1819, var dyb og alminrlelig Sorg over
hele Landet, thi trods det meget Blod, som var udgydt, tildeels som Folgc_af hans Erobringslyst, hoiagtede dog Alle
ham for hans Tapperhed, l{logskab og milde og hoirnodige
Sind. Manden hvorpaa denne Sorg yttrede sig, be&krives
imidlertid af flere troværdige Forfattere som det forfærdeligste Billede pna Raahcd og vilde Sæder. Den store l\længdc
slog Fortænderne ind i l\lunden paa sig, (den gamle l{ekoanoa
ganer den Dag i Dag uden Fortænder i den Anledning); mange
lemlæstede sig paa det grucligste. En frygtelig Hylen, som
varede Dage og Nætter, og dybe og bævende Jammerklager,
som udgik fra Tusinder af Boliger, opfyldte Luften over
hele Oegruppen og forkyndte de Foleiser, hvormed FolkeL
skiltes fra sin store mangeaarige Herslrnr. Det var eL
gammelt Sagn paa Ocrne, at en gl'usom Konges Been ikke
kunde _skjules, og man pleiede da at gjore Pile, Fiskekroge
og andet sligt af dem, og overlæsse dem med Forbandelser; men l{amehnmehns Lig forsvandt fna Dage efter hans
Dod. Ingen vidste, hvor han blev begravet, uden hans
AIIPrnærmeste, som aldrig vilde robe det, og intet l\lindesmærke forkynder folgelig den Klippehule: hvo-r Stifteren
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af det hawaiiske Kongeriges Dynastie har fundet sit Hvilested; men Sagnet om ham vil gjemmes gjennem flere Ge11erationer, og vil forst uddoe med Folket selv, del Folk som
skylder ham Grundlæggelsen af de betydelige ForbedrInger,
der have havt en saa stor Indflydelse paa dets Fremtid.
Efter Kamehamehas Dod blev hans Son ved l{eopuolani,
Liholiho eller Kamehameha IL, udnævnt til hans Efterfolger;
men den anden Enkedronning, den stolle og myndige Kahumanu, blev den egenllige Regent. Allerede i sin Mands
levende Live havde hun megen Indflydelse, og havde formaaet ham til at gjore den Bestemmelse, der ved Udelukkelse af den anden Enkedronning Keopuolani *) sikkrede
hende lrnngelig Myndighed. Den unge Konge syntes at
have en saadan Formynder behov, da han mere folle Tilboielighed Lil Sviir og Sværm, end til alvorlige Regjeringssysler. Kahumanu beholdt Regimentet under ham og hans
Etierfolger indtil sin Diid, som indtraf 1832. Navnlig under Kahumanus Bestyrelse af Landet, forberededcs det hele

*) "ICnmehamehn giftede sig med Kahnmnnu nf Jijwrlighed og med Keo-

puolnni nf Politik. Den Sidste kunde mnn kalde hans Embeds lfonc.
Landets Skik med Hensyn til den kongelige Familie, bild ham at besl!gc hende mannedlig een Gqng, umiddelbar efter hendes Renselse,
om hvill,en hun mnalte give ham officiel Undel'relning. I Ægteskaber
af denne politiske Chnl'nctecr, le, ede de kongelige Ægtefolk i Almindelighed adskilte, hver fol' sig fol'synede med en· Ægtemage
efter eget Valg, som do boede hos dem. Paa denne Mande va~Ioapili Keop'uolanie Mand, med Kamehamehas Samtykke. Noar Kongen
besOgte hende, vor det altid i stor Pomp, og kom han til SIies, da
var det i en Cano, hvis Fnrtilisfolk vnl'e tæt indsvllbt~ i T6iel', der
lignede dem, de brugte til deres Mnlo1s".
"Kamehomehn behandlede altid Keopuolnni, som nedstammede
fra en nf de ældste og fornemste Fnmilier, med stor Udmærkelse.
Hendes Bllm vnre An·ingcl' til Reirjel'ingen- Naor hun "nr i Bnrnsnlid, blev Kongens eget Gudebillede brogt ind i Kamret, og i dets
Nærværelse skulde Bnrnet fOdrs . Kom Gndebilledct ikke til relte
Tid, maatte Navlestrængen ikke overskjæres, f6r det vnr nnkommet.
J{un med dette Vidne blev Bnrnet betrngtet som rogte f6dL". (Jal'ves
Snndw. O. Hist. 3die Udg. Pag. 100).
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Lovgivningsarbeide, hvorpaa Staten nu hviler; men forinden
jeg giver en Skildring heraf, troer jeg det rigtigst at meddele
nogle korte Oplysninger om Folkets og Regjeringens tidligere Tilstand, deels fordi det kan være interessant at anstille en Sammenligning mellem det Nuværende og Forbigangne, deels fordi meget, som nu for1:findes, ikke kan
hente sin Forklaring uden i det Foregaaende.
Læser man de historiske Beretninger om Sandwichsoerne af Jarves og Shcldon Dibble, - som maa ansees
for meget troværdige, da de deels ere stollede paa gamle
"meles" eller Sange, der vare overleverc<le fra Mand til
Mand, og ofte endnu leve i Folkets Erindring, deels paa
saadanne Mænds og navnlig Missionairernes Vidnesbyrd,
som have fær<ledcs mellem Indbyggerne, da de endnu befandt
sig i deres vilde Tilstand, og som bekjendte med Sproget
havde Alt fra forste Haan<l, -- læser man siger jeg, i
<lisse Mænds historiske Beretninger, <la vil man undre sig
over her at blive bekjendt med et Aristoltratie, som forgjæves sogei· sin Lige. Hovdingerne og det almindelige
Folk vare formelig tvende adskille Kaster, næsten forskjellige Folkestammer, hvad ogsaa virkelig nogle Forfattere
have antaget dem for*). Ikke l>lot, at de forstnævnte vare
*) llllvdingcrncs etol'O Fol'Skjcl fra det nlmindcl ige l<olk elll'ivcl' sig
mnnskee tildeels frn Blanding med Europæerne, hvorom bes le111tc
Sagn fra gnmlo Tider tnl r. ; snnlcdes sntte I{nikiocwo, don nfdiidc
<Jbuverncur paa J{auni stor Priis pna nt nedstamme fm nogle Fremmedr, som i den hnwniiske !Congo Jfooliiokoloos (den 14de i Genealogien fllr lfnmehnmehn) Tid led Skibbrud pnn llnwoii. Cnptainen og
hans Slls ler, snn fortælles der, nanede ene ind til Strandbredden, og
bleve her siddende længe med deres Hoveder hlliedc af Sorg, hvorfor Stedets Nnvn endnu )mides Kulou (biiiende sig ned). En tidligere Gang, forlælles der, ankom til Hawaii Fremmede paa Bnnde,
som hverken hnvde Scil eller l\loster. De baro nlle hvido og gule
Hlæder, og En hnvdc en Hnl med Fjedel' i, og en lnng J{niv ,·nd sin
Side. De fo1·blevc pnn åerne, bleve Hiivdinge1· og berOmto Krigere
og 1·cgjerede i lang Tid Hawaii. Flere nndre Besiig omtales, de
sidste omtrent 150 Aar fiir Cook. At dc1· derfor flydci· europæisk
Blod i Flere,~ 1111· vel nok antages, og de Enkeltes lysere Hudfarve
0
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paaføldende hoiere og slærkere byggede; men de udmærkede sig tillige ved en slorre Belevenhed, og havde derhos
uddannet sig el ganske særeget Sprog, som alene kunde
forslaaes blandt dem selv indbyrdes, ja det gik hermed
saa vidt, at naar del almindelige Folk hændelsesviis O!)fattede Betydningen af el enkelt Ord, da blev slrax et andet
sat i dets Sled. I enhver Green af Livet viste sig denne
Forskjel; Huse, Klæder, Fode, Badeplads'er, kort Alt holdtes afsondret for dem, og enhversomhelst Berorelse med
Folket medforle Besmittelse. Med Foragt saae de ned paa
de lavere Classer, og deres Luner var den eneste Lov,
de kjendle ligeoverfor den simple Mand. Roede denne
med sin Cano en· Hovding i Veien, da blev han overseilet, traadte han, medens hans Hoved var bekrandset, vaadt, eller lilsmurl med Leer, i Skyggen af. en
Hovdings Huus, da havde han sit Liv forbrudt. Hovdingerne vare de eneste Eiendomsbcsiddere, og de t>iede,
som Jarves siger, ikke blot Jordbunden, men ogsaa Folket,
som dyrkede den, ikke bio! Fiskene i Soen, men ogsaa
Fiskerne og deres Tid, Tjem•ste og Redskaber. Men ligesom do kun fulgte deres egne Luner, saaledes vor det ogsaa
dem, der udelukkende vare Kongens Raadgivere i RegjeringsAnliggender; alJrig log nogen menig Mand Dee! deri, Hovdingerne alene afgjorde, hvad der var Ret og Uret, gavnligl og
skadeligt, de ene roadede over Krig og Fred, Liv og Dod.
At en Mand af Almuen hæYede sig til nogen Indflydelse og !\'Jagt, var folgelig ubort. I levende Live bleve
Hovdingerne adlydle_ eller næsten tilbedle, men efler Doden formelig forgudede. 1.\'1edtms det om det ovrige Folk
antoges, at de Afdodes Sjæle vandrede til Po - Morket - hvor de skulde tjene Guderne lil Fode, - eller
og deres brune eller rlldligt krOllede Haar synes at tyde pna det
Somme, ligesom disse Oeboeres smuktformedo Hjelme, smagfulde
Fjærkøpper, ziirlige l\lllnstrc nf TOicr, forskjelligo lndustrigjenstande
og endelil!' derl'ø udviklede lfrigskunst lader formode, at de allerede.
i Begyndelsen af den spanske Erobring af Sydamerika have havt
Samqvem ,med Europæere.
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at de kom til Akia og Milu, forhenværende Konger over
Hnwnii, som efter Doden grundede Riger, hvor Natten herskede, og hvor Fiirbeen og Sommerfugle vare den eneste
Spise, saa gik derimod om Hovdingerne den Tro, at der
var Guder, hvoraf den ene hed I{aonohiokala, eller Solens
Oiesteen, som forte deres Aander til et eller andet Sted i
Himlen, hvor de formodedes at .boe, og hvorfra de undertiden vendte tilbage og vaagede over deres Efterkommeres
Velfærd.
Kongen vnr Landets overste uindskrænkede Herre, og
åf ham maatte Hovdingrrne tage deres Eiendom i Lehn.
Ad len bestod af 3 Classer: 1) den kongelige Familie og
Kongens Rand, 2) Gouverneurerne over storre Districter,
3) Præster, Eiere af Byer og storre Grundeiendomme. Den
hoie Adel stillede Krigere til J{ongens Tjeneste, og folte
netop heri den bedste Borgen for sin egen Mngt. Folket
vare Livegne, Eiendommene udstyltkedes i syvende Led,
og disse Smaalodder vare saa betyngede med Skatter, at
kun en Trediedeel nf Indkomsterne tilfaldt den som dyrkede
Jorden; samlede han desuagtet lidt Velstnnd omkring sig,
da udsalte han sig for nt hans Herre uden Ret og Dom
berovede ham, hv11d hnn havde sammensparet i sit Ansigts
Sved.
Til •denne Skildring af Landets tidlige1·c Tilstand, maa
endnu foies nogle Ord om den hoist eiendommelige "Tabu".
Dette Ord betyder oprindelig "helliget", og nnvendtes saaledes fra forst af kun pan Præste1·, Templer, Offre, elfer
Andet som stod i Forbindelse med Helligdommen; men
Hovdingerne og Kongerne vidste snart · at skatte Fordelen
af et sligt Gnddomsmærke, og det varede ikke længe, forend Udtrykket tillige blev overfort ei blot paa Hovdingerne,
men ogsaa paa enhver Ting, som forbeholdtes for Hovdingernes udelukkende Brug, f. Ex. visse Landstrækninger,
Jagtdistricler, bestemte Slngs Fisk, Frugter, etc. Som reJigios Institution vare Tabuerne meget strenge, men især
de Tabus, som fandt Sted ved en Hovdings Sygdom eller
Dod, ved Forberedelse til Krig eller til visse religiose
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Ceremonier, vare saare trykkende for alle, seavel Hoie
som Leve, thi da herskede der, og det ofte i lang Tid, en
a!Jnindelig OrkesloshPd og Tomhed over hele Landet; man
saae hverken Ild eller Lys; ingen Cano rriaatte sættes ud;
Ingen maatte bade sig; Hunden fik Mundkurv paa; Fuglene
bleve satte under .K;alabassen, eller deres Hoveder indhylledes
,,,
i et Klæde; Ingen maatte forlade sit Huus uden de, som
havdo Forretninger ved "Heiauerne" (Templerne); naar Hovdingerne viste sig offenllig, maatle Alle kaste sig næsegruus
mod Jorden, og Tjenerne maalte putte Maden i Munden
paa dem og paa Præsterne.
Stundom kunde visse Fisk,
Fugle og Vegelahilier være "Tabu" hele Maaneder igjennem,
og der var Dodsstraf paa at overtræde den. Dette TabuUvæsen blev saaledes i Særdeleshed trykkonde for den simple
Mand, som kun ved sine Hænders Gjerning kunde erhverve
sin Fode; Hovdingerne opnaaede i el Fald, at ei blot deres J>ersoner, men ogsaa Alt hvad de satte Priis paa af
rorligt eller urorligt Gods, blev betragtet som en Helligdom,
som Ingen vovede at nærme sig. Hvem der led allermest
under denne ligesaa latterlige som grusomme Uskik, var Qvind_erne, som alle, selv de fornemste, stode paa et meget
lavt Trin i Samfundet. Naar Tabu var udtalt over el Huus
eller en Landstrækning, maatte de ulykkelige Qvinoer ikke
spise med Mændene, ikke nyde Kjod eller Frugt, kort de
vare underkastede de værste Ydmygelser og Lidelser, alt
under Dodsstraf for Overtrædelse af disse urimelige Pnafund.
Under slige barbariske Sæd.er og Skikke fandt Cook og
Vancouver Sandwichsoernes sociale og politiske Forhold at
sukke. Men hvad der var endnu værre-: de fandt Menneskeoffring at være en Deel af deres Gudsdyrkelse, og
denne Vederstyggelighed udbredt i en meget hoi Grad°.
Naar enten en Konge eller en Hovding var dod, eller man ,
gik i Krig, eller et Slag var vundet eller tabt, kort ved
enhver Anleclning, hvor man enten anraabte eller lakkede
Guderne, fandt disse Afskyeligheder Sted, og Menneskeblodet randt i Stromme fra Heiauernes Offerstene, medens
Præsterne i vildt Raserie svingede de modbydelige Steen-

14
knive endnu rygende af deres ulylikelige uskyldige OITeres
Indvolde. Saaledes vare Forholdene ogsaa under l{amehameha den Forstes Regjeringstid. Nogle Forandringer undergik vistnok det Hele, og ikke faa Forbedringer indfortes
i Forvaltningen, Rettergangen og Skallevæsenet; men meget blev tilbage. Kamehameha overforte f. Ex. de tidligere
. mindre Kongers Guddomsglands paa sig i en endnu hoiere
Grad: saaledes maatle Alles Hoved og Skuldre være ubedækkede naar han gik forbi, eller man nærmede sig det
Huus hvori han boede; naar hans Spise blev fort til eller
fra ham, maalle Enhver, som var saa nær at han kunde
hore Tji:nestelyendernes Skrig, blotte sig og sætte sig pna
Hug, Ingen mnaUe gaae over hans, eller hans Huses Skygge
osv. osv. - Folkets Byrder bleve ikke lidet forogede deels
ved l{ongens Reiser, paa hvilke han stundom forte indtil
1000 Mennesker med sig, deels ved det forogede Arbeide
med at skove og transportere Sandeltræ, og Hovdingernes
Magt og Anseelse blev ikke synderlig fonnindslrnt.
Del forste egentlige Skridt til en fuldstændig Omordning af de bestaaende Forhold, som i flere Aar var bleven
forberedt ved Indflydelse af Missionsirer og Fremmede,.
foretoges under Kahumanus Regjering, da Lord Byron
ankom til Oerne. Den (ile Juni :1625 blev en stor Raadsforsamling afholdt i Honolulu, hvor vistnok det arvelige
Lehnssyslem blev bekræftet, men hvor dog tillige Lord
Byron ikke uden Held lalle den ringere Mands Sag. Ikke
længe efter udkom, paa l\1~sionairernes Foranstaltning, de
lO Bud som Grunding for al senere Lovgivning; men den
egentlige Grun,llov for Rigel kom dog forst for Lyset d.
Sde Oclober :1840, og er forfattet af den forhen omlalle
nordamerikanske Missionair, nu Minister Richards. Efter
nogle almindelige Lovprinciper, som dog udgnne fra Anerkjendelsen af de to Stænder, Hovdingerne og den simple
Mand, siges der videre:
·
i) ,,Kamehameha I. var Stifteren af Ifongeriget, og
ham lilhorte alt Land paa Oerne, skjondt ikke som privat
Eiendom, i hvilken Henseende det tilhorte Hovdingerne og
Folket i Almindelighed hvis Hoved han var, og over
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hvis Eiendomme han havde den overste Styrelse. Som en
Folge heraf var der iJ.-ke tidligere og er der ikke endnu
Nogen, som kan skille sig ved den ringeste Deel af sin
Jord uden Samtykke af den Eneste, som havde eller har
Regjeringen over Riget*). Denne er for bestandig knyttet
til Kamehameha Ill. samt hans Arvinger, og hans Arving
skal være den, som af ham og Hovdingerne udnævnes i
hans Levetid; men skulde ingen Udnævnelse have fundet
Sted, da skal Afgjorelsen beroe hos Hovdingerne og Rigsforsamlingen. Kongens Prærogativer ere: Befaling over
Hæren og Alf. hvad herhen horer, Bestyrelsen af samtlige
Rigets Indtægter, Bibeholdelsen af hans egne private Landeiendomme, og disses ~orogelse ved Confiscation af saadanne, som ikke svare de befalede ·Skalter. Han er endvidere Præses i Hoiesteret, slutter Tractater med fremmede
Lande, og modtager Gesandter, og endelig har han Ret til
at begynde Krig, naar det ikke er muligt at faae Hovdingerne samlede forinden".
2) "Kongen skal bestandig udnævne en eller anden Hovding af Rang og Dygtighed til at være hans Minister og Raadgiver; hans Titel skol være Rigets Premierminister, hans Forretninger ere de samme som Kahumanu J's og lis'". Denne
Indretning motiveres kort og godt paa folgende Maade: "Da
l{amehameha I. dode, var det hans Villie: "Kongeriget er Liholihos, og Kahumanu er hans Minisier". Premierministerens
Pligter beskrives saaledes: "Han eller hun skal i Kongens Navn
udfore alle de Regjeringsforanstallninger, som Kongen onsker
gjorte; ban eller hun skal mfldtage ane· Skaller for derpaa at
overlevere dem igjen til Kongen; han eller hun skal være Kongens specielle Raadgiver i alle vigtige Regjeringsanliggender.
lovrigt kan. hverken Kongen eller P'remierministeren udfore
noget uden gjensidig at have meddeelt hinanden Kundskab
derom; men den Forstes Veto er dog gjeldende".

*) Dette Punkt b01· ikke tabes af Sigte og vil blive omtalt i det Fillgende

som Gjenstand for betydelige Bryderier for den hawaiiske Rcgjering.
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3) ,,Der skal være 4 Gouverneurer, en over Hawaii,
en anden over Maui og de lilgrændsende Oer; en tredie
over Oahu og en fjerde over [{auai og ile tilgrændsende
Oer. De skulle have Opsigt med Skolteindkrævcrne og
Dommerne og udnævne disse; de ere de forste paa de dem
underlagte Oer og have som saadanne Commando over
Forter og Soldater, ligesom de og modtage Skaller for
igjen at aflevere dem til Premierministeren. Iovrigt have
de frie Hænder i Tilfælile hvor der oieblikkelig skal handles, og overhovedet hvor Noget kan udfores til deres Provindses Velfærds Fremme. Naar en Gouverneur doer, skulle
alle Hovdingerne samle sig paa et saadnnt Sted, som lfongen maalle bestemme, og her skulle de under l{ongens
Bifald udnævne den Afdodes Eftermand".
4) ,,Kongens og Premierministerens Magt er indskrænket:
a) ,,ved et Overhuus, hvori alene Hovdinger af 1slc
Rang, deriblandt de fire ovennævnte Gouverneurcr, have
Sæde". I 1840 vare de 14 foruden l{ongen og Premierministeren, i 1846 vore de 19 foruden Kongen og GeheimeStatsraadet. ,,De skulle samles i April hverl -Aar, og ingen
Lov kan udgaae uden deres Samtykke, ligesom ogsaa lfongen skal tage dem med påa Read i andrn vigtigere Anliggender. De have .Turisdiction pen deres betydelige Landeiendomme".
b) ,, Ved et Underhuus, hvis Medlemmer blive valgte af
Folket ved almindelig Stemmegivning, og uden hvis Samtykke heller ingen Lov har Lovskraft. I llegelen samles
Over- og Underhuset pna hvert sit Sted. Naar en Lov
har funct 1\tujorilet i I{amrt'ne, forelægges den Kongen og
Premierministeren til Underskrift, og har den derpaa ved
disses Sanction faaet Lo·vskraft, saa kan den forst omstyrtes igjen ad samme Vei".
5) ,,Jfongen og Premierministeren skulle udnævne Oppeborselsbetjenle, som kun retslig igjen kunne afsættes.
Foruden Indsamlingen af Skat, have de tillige Overopsyn
over alle offentlige Arbeider. Enilvidere ere de Underrctsdommere i alle Skatteanliggender, ligesom ogsau i alle
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Sager mellem de storre Landeiendomsbesiddere og den
simple Mand".
6) ,,Enhve1· Gouverneur udnævner to eller flere Dommere for sin Provinds, og disse domme i alle Sager, undtagen i de ovenfor nævnte, dog kan der fra dem saavelsom fra Oppeborselsbetjentene skee Appel til
7J Hoiesteret, som bestaaer af Kongen, Premierministeren og fire Bisiddere, der ere udnævnte af Underhuset.
Hoiesteret samles 2 Gange om Aaret, i Juni i Honolulu, i
December i Lahaina".
Denne Grundlov er imidlertid ved senere Bestemmelser
bleven noget forandret. Saeledes er en "jury" bleven indrettet heade ved Underretterne og Hoiesteret i saadanne
Tilfælde, hvor Belobet af Boden eller Skadeserstatningen
overstiger 100 Piaslre. Juryen udnævnes paa folgende Maadc:
Gouverneurerne og Oens Repræsentanter forene sig og udnævne 40 "vise, betænksomme og uvillige, ikke taabelige,
ikke vredladne eller umaadeholdende Mænd," hvis Navne
skulle skrives paa Sedler og nedlægges i en Urne, af hvilken da, i G~uvernemernes Overværelse, af en Embedsmand
udtrækkes 12, som denne Juryen. Fremdeles indsaae Regjeringen, at den for at bestyre Landet i civiliserede Slatets
Aand behovede Hjelp af Fremmede. I 1842 og senere udnævntes derfor de fire Ministre, som i det Foregaaende ere omtalte,
og som danne Kongens Geheime-Statsraad i Forening med
Premierministeren og General - Procureuren. Denne sidste,
Hr. Ricord, samlede de gamle Love, redigerede nye, og et
tykt Bind kom saaledes for Lyset i 1846, forfattet i det
engelske og kanakske Sprog, som i Vidlloftighed i det
mindste, ikke giver nogen europæisk Lovcodex noget efter.
Det engelske Sprog blev saaledes stillet lige med Landets
eget, og bestemt li! officielt Samqvems-Sprog med Fremmede. Delte har senere givet Anledning til slemme Bryderier
ri1ed en senere fransk Consul Hr. Dillon.
Samtidigt med hiin Publication af Grundloven, eller kort
efter, udkom ogsan en Skallelov. Der blev fastsat tvende Slags
~katter: a) Kopskallcn, som ordentligviis skal erlægges i
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Penge: for en Mand i Pia~ter, for en Kone 1/9 P., for en Dreng
over f4 Aar 1/4 P., for en Pige over f4 Aar 1/s P.; svage
gamle Folk og Dorn ere fritagne. Paa afsides Steder, hvor
Penge ere sjeldne, kan ogsaa Skallen erlægges i Producter,
saasom i Arrowroot, Bomuld og Sukker. b) Landskatten,
som erlæg-ges i Sviin eller andet Æqvivalent for Penge: En
stor Forpagtergaard eller Plantage svarer et Sviin, een Favn
(fathom) lan\t, eller fO Piastre; og saaledes nedefter: altsom
Eiendommen bliver mindre, bliver ogsaa Svinet kortere.
Man har dog fundet det fornodent, istedetfor Sviin, at
· tillade og at opmuntre til at betale Skallen med Kaffe. Fuld
Kop- og Landskat erlægges imidlertid ei hvert Aar; i det.
Aar, hvor der er heel lfopskat, svares kun halv Lnndskal
og omvendt. En ny Skat blev paalagt f842, paa Udsalgssteder og Groshandel, en Skat, som ogsaa, og det væsentligt,
kom Lil at ramme Fremmede. Endvidere blev der fra Januar f843 paalagt en 'fold af 3 pCt., (senere 5 pCt.) ad
valorem af Alt hvad der indro1·tes til Oerne; herfra Spirituosa undtagne, hvis Import man sogte aldeles at forhindre,
og som derfo1· belagdes pr. Gallon (= 4 Potter) med den
uhyre 'fold af fO Piastre for Alcohol, 5 P. for Genever, 1 P.
fbr Viin, 1, 2 P. for Ol. Af andre Skaller moa endnu nævnes Havneafgift og Stempelskat, og som en ikke uvæsentlig Statsindtægt maae endelig anfores de betydelige, jevnlig
idornte Pengeboder, hvormed Loven straffer Overtrædelse
af forskjellige Forseelser, i Forbindelse med eller ved Siden af Veiorbeide, Indespærring i Fortet og andre corporlige Straffe.
De nævnle Skatter kan man vistnok ingenlunde kalde
trykkende; derimod lader det Samme sig neppe sige om
den, den simple Mand paalagte indirecte Skat, Hoveriet,
som, skjondt i en formildet Skikkelse og ordnet ved Lov,
blev bibeholdt fra de ældre Tider. Det blev fastsat, at den
simple Mand den forste Uge i Maaneden skulde arbeide 2
Dage for Kongen, og 1 for Hovdingcn, i den anden Uge 2
Dage for denne, og 1 for Kongen; Resten af Maaneden
skulde han have for sig selv udelukkende. Naar der er
vigtige olfentlige Arbeider, skal han derhos fremdeles gjore
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6 Dages Arbeide for Kongen om Maaneden. Enhver kan
losl,jobe sig for Hoverie mod 4112 Piastre a11rlig til Kongen, og
ligesaameget til Hovdingcn, ja eller en senere Lov nok for
i Alt 5 P. om Aaret. Et billigt Hensyn er tillige taget
ved denne, som ved de ovrigc offentlige Byrder, ikke blot
til gamle og svage Folk, som ere aldele_s fritagne, men
ogsaa til Forældre med mange Born, idet tre Born give
Skaltefrihed, fire eller derover mcdfore Gaver af Land.
For endelig at fremme Opdyrkningen af udyrkede Jorder,
begunstiges disse af Regjeringen med en 2Oaarig Eftergivelse af alle Skalter.
Igjennem Lovgivningen gaaer bestandig en Forskjel
mellem Hovdinger, mindre Landeiendomsbesiddere og den
simple Mand, uden at dog, - Hoveriet undt11gel, - denne
Standsforskjel synes at medfore en betydelig Ulighed i
Byrdt?r. Kun de Hovdinger, som ere Medlemmer af Overhuset, erlægge ingen Skat for deres stundom rigtignok betyilelige Landeiendomme, og modtage desuden som Lou
eller Sportel lor tleres Forretninger · 1/io af den aarlige
Landskat, som erlægges af Beboerne paa deres egne Godser, ligesom ogsaa de mindre Landeiendomsbesiddere, der
ere Medlemmer af Underhuset, have den fulde Indtægt af
deres Jorder ubeskaaren; hvorimod Resten af disse smaa
Herremænd, i det Aar da der erlægges fuld Kopskat, s,•are
1/lo af deres samtlige Indtægter, og i det hvor der kun er
halv Kopskat 115. Selve Kongen endelig er ikke stærkt begunstiget, hans Domainer ere kun ringe, og den engang
betydelige Sandeltræs-Indtægt er aldeles bortfalden, efterat
disse Skove ved slet Behandling ere blevne ganske odPlagte.
Ligeoverfor denne lille Stats Regjering, med dens her
beskrevne temmelig sammensatte Regjeringsmaskine, mecl
dens underbavende indfodte Befolkning, og med de amerikanske Missionaircr som mægtige Ledere, slaacr den storste
Deel af den hvide Befolkning, - bestaaende af amerikanske,
engelske, franske, peruanske og chilenske samt nogle
tydske Handlende, Skibsforere og enkelte Jordbrugere, i skarp Opposition, ja jeg kunde sige i aabenbar Kamp,
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i det denne Deel af Landets Beboere uafbrudt stræber efter
al sætte sig i et uafhængigt Forhold til dets Regjering og
Love, og vil leve som Colonisler under sine respeclive Consulers Beskyllelse og Styrelse. "The whole is a~surdity I"
- »All's humbock, stupidily I" er deres Omqvæd, hvergong
de omtale Landets Love og Regjeringsform; de have svoret
Missionairerne et evigt Had, og stige at skade 'dem, hvor og
hvorledes de bedst kunne komme til.
Denne fjendtlige Tilstand har sin Oprindelse i de tidligste Forhold, da Missionairerne paa den ene Side, blanke
Handlende og Sofarende paa den anden, besogte Oerne.
Det var klart at her maatte udvikle sig Fjendtligheder: de
Forste vare strenge l\loralister, besjælede af Iver for Hedningernes Omvendelse, men med de snevreste puritanske
Grundsætninger; de Sidste vare som oftest Eventyrere og
Folk af de loseste Sæder. De Eorstcs Hensigt var at udbrede Christendommen med alle dens Velsignelser blandt
et hedensk Folkefærd, de Sidstes at benytte de arme Vildes Enfoldighed og Laster til deres egen storst mulige
Fordeel. De Ftirste kom med Biblen i i-Iaanden og prædikede Evangeliet, Hedenskabets Tilinletgjorclse, Lasters
Udryddelse, Af'holdenhcds og Sædeligheds Ind fore Ise i
den strengeste Betydning; de Sidste kom med Brændeviin, Vaaben, Flillerslads og alle slige for de Vilde saa
tillokkende Herlig·heder, og forlangte kun qerfor de Træer,
som stode unyllede i deres Skove, eller den Jord, som
laae ubrugt ved deres Strande. Missionairerne talte til
Aanden, de Handlende lit Sandserne, her maatte opstaae
Strid om hvem der skulde beholde Overhaand. Vi have
seet af dl'l Foregauende, at Kampen var hanrd -og langvarig,
men da den har endt med .Missionairernes Seir, saaledes al
den indfodte Befolkning, idetmindste for saavidt den er repræsenteret i Ifongens Raat.l, har boiet sig for deres aandelige Overlegenhed, og ha1· valgt dem lit sine Ledere, sna
har Regjeringen maattet finde sig i, at den lfrig, som den
hvide Befolkning ikke har ophort at fore, nu ogsaa gaaer
ud over den.
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Enhver som har færdedes noget i Colonierne, kjender
den med Meiken indsugede uudryddelige Ringeagt, som den
blanke Befolkning nærer for den sorte eller blandede Race.
Trods alle mulige Emancipationer og derved erhvervede
politiske Rettigheder, bestaaer denne Fordom endnu, og efter
min Overbevisning maae flere Generationer forgaae, for den
sporliis udryddes. Det kan derfor ikke undre, at den paa
Sandwichsoerne bosalle hvide Befolkning, seer med fornem
Ringeagt ned paa et Folk med næsten sort Hud, og som
fra en næsten :vild Tilstand, saa at sige under deres Oine,
har udviklet sig til en Nation, der gjor Fordring paa at
indtage en Plads mellem Jordklodens civiliserede Folkeslag,
optræder med en Kongefamilie, et Hof, Ministre,_en Constitu tion o. s. v. Det er dem en forhadt Tanke, at de skulle
boie sig under Love, som gjore dem euns og lige med
Landets indfodte Befolkning. Men i Særdeleshed rammer
deres Had og Ringeagt de Hvide, som have identificeret sig
med - den h1nvaiiske Regjering, enten ved at tage Tjeneste
eller ved at aflægge den undersaatlige Ed, og saaledes understolte den i de~s Bestræbelser, og saa at sige smedde de
Vaaben, hvormed Regjeringen bekjæmpe1· sine Modstandere.
Medens der saal(ldes saavel paa 'Iryk, som i 1nundllig Samtale,
hortes de storste Forsmædelser over Judd, Richards og Ricord,
var del derimod saa langt fra at den med en indfodt Prindsesso
gifte engelske Dr. Rooke*), dennes Svoger Premierminisle- _
ren John Young, eller endog Kong Kamehameha selv, stille0
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Rookc, Livlæge hos ICongen og gift med en Datter nf den gamle
Yonng, va1· fra filrst af kommen hertil som J,æge paa et engelsk Hvalfangerskib, og var nu i en Række nf Aar hawaiisk Undersnat. Deels
som l.\Iedgift med sin Kone, deels som Gave af Uongen, havde han
faaet flere yndige Dnle, som han imidlertid manglede bande Penge
og Al-heidakmft til at gjilre frugtbringende. Tidligere havde han været
Domaine-Intendnnt; nu havde han opgivet denne Stilling, og sluttet
sig til Oppositionen; dette forstyrrede imidle,·tid ikke i mindstel\laade
det venskabelige Forhold imellem hnm og det indfildte Hof. Hans
Ægleskab var barnl6st, men lian havde adopteret en Datter af sin
ICones Siister.
6
Billes l<ndom,elllng. Ill.

82
des i Classe med hine Regjeringsmænd, at man Lverlimod,
hvad der vistnok, navnlig om l{ongen, kan lyde forunderligt nok, regnede dem ligefrem til Oppositionen; - og
som et sloaende Beviis paa, hvorledes det virkelig var hine
Tre og ikke ({ongen, der regjerede Landet, kan det maaskee an fores, hvad all tidligere er omtalt, at J{ongen ikke
engang var optaget som l\1edlem af sin egen Stalskirke, og
i!(ke tilstededes Adgang til Herrens Bord, fordi Missionairerne
ikke ansaae sig tilstrækkelig forvissede 019, at hans Sindelag
var ligesaa christeligt som hans Gjerninger.
Regjeringen har paa sin Side troet at burde værge sig mod
denne Opposition med de krafligste Vaaben. Disse bestnae i
Love, som betydelig indsl.rænlrn Indvandringsfriheden, umuliggjore Erhvervelse af Grund eiendom, der udelukltende er i
Kongens og Hovdingernes Hænder, og kræve Aflæggelse af den
undersaallige Ed af enhvn Fremmed, der modtager en Forpagtning i Landet. Den hvide Befolkning forsvarer sig ved
en vedvarende, stundom voldsom Opposition i Skrift og
Tale, og ved idelige Drillerier og Stilderier paa :Ministrene
af fremmed Herkomst, hvor disse kun frembyde den mindste Blottelse. Det kan ikke nægtes, at disse gode Herrer
heri ofte give deres Fjender den foronbkede Leilighed, og
skabe sig selv mange Bryderier ved at indlade sig pna
Forholdsregler, der ikke kunne have andep Nytte, end at
tilfredsstille deres egen Forfængelighed. Miln erindrer f. Ex.
de i d~t Foregaaende omtnlle llaand og Stjerner. Meget
pu,lsigt er det ogsaa nt læse i "the polynesian" de alvorlige halvofficielle Beretningcl' om Hoffets Foretagender, om
"his highness the premier", som har besogt Dronningen, om
Kongen, som har redet sig en Tour, om Soireer ved Hoffet, hvorved Mr. A og Mi!rtress B have været tilstede, og
hvor Miss C udmærkede sig ved en glimrende Toilette o. s. v.
Ikke mindre latterlig men mere betydningsfuld var den Anordning, som bestemte en Rangforordning og et Hofceremoniel, der med den sliirste Alvor blev publiceret i the
polynesian den 20 Juli i844, som en Statsact, motiveret af
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Mr. Ricord the attorney general, og hvori det efter moden
Overveielsc i Statsraadet var besluttet, at Ceremoniellet fulgt
ved Wiener-Congressen skulde lægges til Basis for de fremmede Consulers indbyrdes Rang. Da man heraf fik ud, at
den nordamerikanske "Commissioner" skulde have Rang over
den t:,ngelske Gcneral-Consul, saa blev denne vred og skrev
en Note til Udenrigsministeren, hvori han fortalte denne, at
han vist aldrig slrnlde være faldet paa at tænke paa Rang
ved det hawaiiske Hof, hvortil der jo ikke var den fjerneste Anledning, men siden Regjeringen selv havde gjort sig
denne Uleilighed, saa paastod han sin Rang hævdet o. s. v.
Ved disse og andre lignende Forholdsregler, har den
hawaiiske Regjering deels givet sig blot, deels skabt sig
Bryderier uden mindste Nylte for sig selv. Det l<nn vist
med Rette bebreides den, at den ikke har vidst at gjore sig
gode Venner med de fremmede Co·nsuler, og i dem skabt
sig et Slottepunkt mod den hvide Befolknings Anmasselser.
Det kan endvidere foreholdes den, og dette bliver en Bebreidelse nf en alvorligere Art, al den, i sin lver for nt
sætte Skranker for den indvandrende Befolkning, har fortrædiget denne i Udovelsen af Lov og Ret, i det den har ladet'
Europæere, som ikke vare istand til at afgive Forklaringer
i Landets Sprog, blive forhorte og dom te af Dommere, som
ikke forstode andet end Hnwaiisk. Delle blev en saa skrigende Uretfærdighed, at de fremmede Consuler blandede sig
deri, og Regjeringen blev da nijdt til at skabe et DommerEmbede til at domme i de Fremmedes Sager, og indsætte
en Fremmed i denne Post. Det maa iovrigt pan den anden Side indrommes, at de fremmede Consuler ved flere
I.eiligheder ere gaaede meget lidenskabeligt til værks, og ere
optraadte mere som Parter i Sagen, end som mæglende og
bilæggende Autoriteter.
l det Hele har den unge Stels Rettergang strax i sin
Fodsel været belemret med en Masse Sager af den vanskeligste og ubehageligste Art. De have i Almindelighed
havt li! Gjensland Regjeringens Fordringer paa fallerede
Kjobrnæn<l eller omvendt, men i Særdeleshed Heclamationer
6lt
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af Stykker Land, afstaaede i' ældre Tider af Hovdingerne
for Spotpris eller for slet Intet - ved et godt Lag over et Glas
Grog - og som Efterkommerne have villet lage lilbage, eller
hvis Snig Regjeringen har nægtet at anerl,jende Gyldigheden af.
En saadan Oprindelse har den i Sandwichsoernes Historie saa
betydningsfulde og hoist uheldige Conflict med den forhenværende engelske Consul Charllon. Denne Mand kom til Oerne i
1825 som engelsk Consul. Han indlod sig i betydelige
Handels-Transactioner, og viste sig meget snart som Fjende
af Missionairerne. Af Kalaimoku, der var Gouverneur paa
Oahu under Kahumanu's Regjering, lod han sig forære et
stort Stykke Land nær ved Fortet i Honolulu. Han benyttede det tildeels til Væ1·ft og Byggeplads, men i 1840 kom
han frem med Fordring paa et betydelig slorro Stykke, som
han ligeledes paastod var ham foræret. Delle nægtede Regjering~n, om meo Ret eller Uret skal jeg lade være usagt.
Imidlertid ankom Fregatten Carysfort, Capt. Lord George Paulets til Honolulu. Denne Officeer optog Mr. Charltons og mange
andre misfornoiede Engelskmænds Fordringer som sin Regjerings, og oplraadte med den mest bydende Tone, forlnngende oieblikkelig Afgjorelse paa en fyldestgjo1·ende
Maade, og en betydelig Skadeslosholdelse for den dem formeenllig lilfoiede Uret. Den svage hawaiiske Regjering gik
ind paa alle Fordringer, undtngen hvad der var den physisk umuligt, nemlig slrnx at betale en stor Sum Penge som
man ikke havde, og da Lord George Pnulet vedblev peremtorisk nt paastaac Alt hvad han havde forlangt, erklærede
Kongen sig Fallit og opgav sit Do, idet han overlod hele
sit Kongerige til den brilliske Krone, under Forbehold af
at underkaste sig Dronningen afEnglands Naade og Afgjorelse af Sagen. Lord George modtog dette, besatte Fortet,
Iod heise engelsk Flag derpaa, og indsatte nu en Regjerings-Commission, hvorafICongen selv, repræsenteret af Mr.
.ludd, var Medlem. Dette Provisorium, som den franslrn
Consul nægtede at anerkjende, og under hvilket han derfor
hævede sine Functioner, varede fra Februar til Udgangen
af Juli 1843.
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Den engelske Orlogschef og Kong Kamehameha sendte,
begge med samme - Skibsleilighed, hver sin Gesandt med
Depecher til det engelske Cabinet; imidlertid regjerede den
Forste Landet, brod tvertimod sit Lofte Love og Anordninger, paalagde nye· Skatter, oprettede et saakaldet Dronningens Regiment, og nodte endelig Mr. Judd, der ik~e længere
vilde dele Ansvaret for Lord Georges egenmægtige Ha-ndlinger,
til at udtræde af Regjeringscommissionen. Forinden udstedte
han en hoilidelig Protest, som var medundertegnet af Kongen
og hans Premierminister. Partierne stillede sig saaledes stedse
skarpere ligeoverfor hinanden, den nordamerikanske Linieskibschef Commodore Kearney, der kom til Honolulu i Begyndelsen af Julimaaned, protesterede offentlig mod den engelske Usurpation, og da Lord George Pnulet ved Trudsler
mod Kongen sogte at hindre Commodoren i at salutere det
hawaiiskc Flag, syntes et alvorligt Brud allerede uundgaaeligt. Da ankom den engelske Admiral Thomas til Oerne,
erklærede Lord Paulets Fremgangsmaade for aldeles uberettiget, gjenindsatte Kongen i alle hans Rettigheder , og
bestemte, al Sagen om Charllons Fordringer skulde blive
Gjenstand for mindelig Overeenskomt. En Kongesalut fra
Admiralskibet gav Signalet til at nedhale dot engelske og
heise det hawaiiske Flag paa Honolulus Fort, et Oieblik
efter tordnede Kanonerne fra Forterne og alle Klugsskibene
i Havnen; den oprettede Milits toges derpaa i Ed, de af
Lord Paulet ved den a_!lsaUe indfodte Officerer stededes af
Ifongen til Haandkys og Tilgivelse, almindelig Amnesti for_kyndtes, og ti Dages vedholdende Festlighede1· gave Vidnesbyrd om den almindr.lige Landeglæde. Disse Festligheder
vare endnu ikke endte, da den amerikanske Orlogsmand
Cyane ankom med Efterretning om, at Franlu-ig og England
havde anerkjendt Oernes Souverainilet: samt at der fra begge
disse Lande vilde blive udsendt Commissairer, som skulde
afslutte en ny Tractat med Kongeriget Hawaii, og den Engelske tillige afgive Kjendelse i den Charltonske Sag.
Den fra England udsendte Commissair var den alle- '
rede tidligere omtalte Generalconsul Miller. l\fcn heller
ikke denne Mand afgjorde disse Stridigheder efter den
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hawaiiske Rcgjerings Hoved. Ffter en uendelig Vidlliiflighed af Correspondance, som jeg her ikke skal trælle Læseren med at gjengive endog blot Indholdet af, og hvori
Miller haardnakket paastod, at han var kommen til det Resultat, at den omtvistede Grund virkelig: tilhorte Chnrltons
Bo - Manden selv var imidlertid dod insolvent, -- lod han
en skjon Dag afstikke Pladsen me~ Pæle, lod reise et Plankeværk d,eromkring, og afleverede den til vedkommende Commissairer i Boet, som strax udleiede Stykker deraf, hvorpaa der reiste sig den ene Boutik og Bolig efter den
anden, medens jeg var i Honolulu.
Forgjæves lod Regjeringen optage Forhor, som bleve
afholdte i l{ongens og Hovdingernes Nærværelse, og som
alle gik ud pna at bevise, at Charllons Documenler vare
ugyldige, ja falsk~. l\liller brod sig om Ingenting, men gik
frem paa den Vei, han nu engang ansaae for den rette.
Alle disse Documenter, alle disse Forhiir, alle disse
Correspondancer med en Uendelighr.d af Bilag, har Regjeringen ladet trykke for at overbevise Verden om sin IJskyldighed og Retfærdighed i en Sag, som Ingen bryder sig
om udenfor disse Oer. Det er ulroligt, hvilken l\1asse Papir der er blevet skrevet og trykt fuldt i denne og lignende
Sager. Denne Skrive- og Trykkesyge er overalt en nf den
hawaiiske Regjerings svage Sider. Overbeviist om nl Offentligheden skal være den Svageros Værn mod den Stærkere, er den ganet til en Yderlighed i denne Retning, som
grændser til det Latterlige, og som i det mindste ha1· den
Ulempe, at den koster den en heel Dee! Penge, og gjor
Folk i Almindelighed ligegyldige for dens Offenlliggjorelser.
Jeg, som har gjennemlæst en stor Dee! af disse Aclslyklrnr,
er idelmindste kommen til den Overbevisning, at den godt
kunde have sparet sig den storste Deel af sin Uleilighed.
Vi have af det Foregaaende seet, hvilken lndflyclclse
fremmede Orlogsmænd have havt og stedse endnu have under deres Ophold ved disse Ocr. Enten have de sta11et
som Part i Stridighederne, og erc du oplrnadte fjendtlig
imod Regjeringen - snaledes Franskmændene Dupelit 'fhouars
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og Laplace, og senest Legoarant de Tromelin, Amerikaneren Perceval og Englænderen Lord George Paulet - eller
de have sat sig paa et Standpunct udenfor de Stridende,
og da have de maattet oplr.æde som Voldgiftsmænd, saaledes
i ældre Tider Amerikaneren Capt. Jones, og i 1 46 Admiral
Sir George Seymour, da han med Linieskibet Collingwood
var ved Honolulu. Han i,_iev indbuden til at overvære Forborene, optagne i den Charltonske Sag i Paladset, men
ifolge hans eget Udsagn til mig, var han saare lidet tilfreds-·
slillct ved alt hvad han saae, og kaldte det "a miserable
exhibilion". Ogsaa jeg blev anmodet fra flere Sider om at
loge Parti og være Dommer, saaledes som jeg alt tidligere
har antydet, men undgik det stedse, holdt mig aldeles neutral og 'roglede mine egne Anliggender, som gave mig fuldt
op at tage Vare.
At goae ind i nærmere Delails over hvad de forskjellige
Nationers Orlogsmænd have udrettet, naar de til forskjellige
Tider have besogt Sandwichsoerne, vilde være at skrive
disse Oers Historie, hvilket ikke er min Hensigt, og skal
jeg i saa Henseende henvise til Jarves "history of the hawaiian islands".
Men naar jeg maaskee allerede har udbredt mig vidtlofligere herom, end mine Læsere skjolle om, da er det
kun skeet for at vise, hvaå Indflydelse en Orlogsmands Nærværelse har paa hine langtbortliggende HandelsstedeJ', og
allsaa for at vise Vigtigheden af, at vi vedblive at beskylle vor Handel med Orlogsmænd i hine Farvande, som
overalt hvor vort Handelsflag soger hen, ifald vi ellers onske at sec vore Handelsskibe frem~eles beseile hine Jordklodens fjerne Farvande med nogenlunde J-leld .
Da jeg udtalte mig om Hawltianernes Cultur og aandelige Historie, forudskikkede jeg som dennes Forudsætning og nodvendige Udgangspunkt, ·en omfattende Skildring
af de amerikanske Missionairers Virksomhed paa disse Oer.
Idet jeg nu vender mig til Oernes materielle ln!eresser, er
der ogsaa her en Gjenstand, der, skjondt kun af middelbar [ndflydelse, dog er for vigtig til ikke at skjænke~ en ganske særde-
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les Opmærksomhed.
Denne Gjenstand er Hvalfangsten,
en Fangst, der sætter saa overordentlige, og det de forskjelligsto Folkeslags Kræfter i Bevægelse, men i hvilken navnlig de nordamerikanske Fristater have fundet, ei blot en see
betydelig Indtægtskilde, men tillige en for Uddannelsen af
deres Somænd saa lærerig Skole, at de, ligesom ogsaa England og flere andre Lande, skjiindr.&isse i mindre Grad, endog
ved store Præmier have siigt at fremme og begunstige den.
·Naar jeg taler om denne lndustrigreens Betydning for Sandwichsiierne, saa maa man imidlertid dog ikke forstaae dette,
som om den umiddelbar skulde beskjæftige en anseelig Dee( af
disse Oers-Befolkning, eller som om disse Farvande just egentlig skulde afgive et Hovedfangested for dens Drift, men man
man kun tænke paa deres umiddelbaro Erhverv fra den store
brogede Hvalfangerflaade, dt~r, som Folge af Ogmppens gunstige Beliggenhed, har valgt denne til sin Hvile- og Forfrisknings-Station. De 9/10 af alle herværende Colfardimænd ere
Hvalfangere, og en næsten ligesaa stor Part af disse igjen
ere her, som overalt i Sy'dhavet, Atlanterhavet og det indiske Ocean, Nordamerikanere.
Allerede heri ligger da
Aarsagen til at disse Oer paa en saa ioinefaldende l\'laade
have lildraget sig de forenede Staters Civilisations- og Omvendelsesforsog.
Det vil maaskee interessere Læseren at hore en kort
Beskrivelse af Hvalfangerskibene og Hvalfangsten, saaledes
som vi, deels ved Oicsyn deels ved Fortælling, lærte dem al
kjende under vort Ophold i Honolulu-Havn. Hvem -der onsker en grundigere Indsigt i dette interessante Capitel, ham
tor jeg henvise til deil ved sin Opdagelses-Expedition bekjendte Captain Wilkes's Undersogelser i denne Retning,
som jeg ogsaa har benyttet i flere af de fiilgende Bemærkninger. Der gives i det Hele to Slags Hvaler; Bardehvaler
og Tandhvaler; til de fiirste hore Fin- eller Rorhvalerne
og Rethvalerne, til de sidste Delphinerne, Diiglingerne, Narhvalen og Kaskelotten eller Spermhvalen. Afseet fm den griinlandske Hvalfangst er det imidlertid kun Spermhvalen
og den ene Art Rethvaler, der ere Gjenslande for den
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store Jagt, og da den forste, om den end ikke har aftaget i
Tal, dog fanges mindre end for, fordi den er bleven sky og
tillige har forladt flere af sine gamle Pladser, gives der
neppc nogen Hvalfanger mere, der udelukkende jager paa
den, men de fleste tage Rethvaler og Kaskelotter iflæng og
fylde navnlig deres Last med hine, der leve ved Kyster
og Bugter, medens Spermhvalerf gjerne færdes langt ude i
rum So. Kommer en Hval indenfor Hvalfangerens Synskreds, og det speidende Udkig opdager den fra Veiret, da
vil strax Vandmassen der uds_proiles, Retningen, Hoiden og
Hyppigheden, hvormed dette gjentages, den storre eller
mindre Colos, der rager frem af Vandet, Maaden hvorpaa
Dyret dukker, og Tidsrummet, hvori det forsvinder under
Vandfladen, gjore den ovede Iagttager bekjendt med, hvilken Hval han har for sig, og det vil nu ikke vare længe,
inden man gjor ldar til Jagten, og sætter nogle Fartoier i
Vandet, medens kun Captainen og en halv Snees Mand blive
ombord i Skibet. Hvert Fartoi har gjerne, foruden Styr.,.
manden og Harpuneren, en Besætning af fire !.\'land, Harpuneren roer den forreste Aare,· men lægger den ind, naar
man kommer Dy.ret paa nogle Favne nær, tager fttt i Harpunen, der er fæstet Lil en Line af 2- 300 Favnes Længde,
og kaster den nu .efter sit sikkre Maal, hvorpaa han strax
griber ~n Oxe, parat til at lade den falde ·og saaledes overhugge den lost opskudte Line, saasnart den bliver uklar
eller ikke mere kan folge det flygtende Dyr. Naturligviis
er det ikke blot Byttet, men ogsaa Harpun og Line, der
gaae tabt, saafremt Harpuneren nodes til ~t gjore sit skæbnesvangre Hug; naar imidlertid Hvalen soger lige ned i
Dybet, eller den, som man ogsaa har Exempler paa, lober ud
med en Fart af indtil en Qvmiil i 30 Secunder eller 120 Miil
i V.agten, da bliver naturligviis _Faren for Baadens Kæntring
altfor oiensynlig, lil at man ikke skulde være glad ved atter
at ktJnne slippe Hvalen, og selv komme heelskindet fra sit
Eventyr. Alligevel er delte langtfra den eneste Fare. der
ved denne Jagt truer Matrosens Liv; ikke sjelden dræbes
han ved et Slag af Hvalfiskens Hale, og endnu oftere river

.
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Linen En eller Anden ud med, som er uforsigtig nok lil
11t træde ind i dens Bugter, stundom overfaldes ogsna den
udsendte Bnad af Uveir. og Tange, og finder aldrig, eller
rnrst efter de storste Farer og l\Ioisommeligheder sit · Skib
igjen. Et saa farefuldt Erhverv kræver en ualmindelig Lon,
og da Hvalfangsten bliver endnu mere utillokkende ved sine
lange Togter·. og sjeldne Ophold ved Land, have derfor
Rhederierne seet sig nodte til at sætte Extra-Præmier f01·
hver Mand, der farer med disse Skibe, saa at 6- 8 pCt.
nf hele Udbyttet tilfalder Captainen, 4 p'et. forste Styrmand,
2-3 pCt. anden Styrmand, 1-1 J pCt. tredie Styrmand, 1 pCt.
Tommermændene, å-! pCt. l\latroserne og ¼-i pCI. Sl<ibsdrengene. Vi maae imidlertid vende tilbage til selve Fangsten, som vi forlade i del Oieblik, Dyret flygtede med Harpunen i Livet. Den næste Baad nærmer sig nu den forsle
og fæster sin Line til dens, den tredie kommer til og gjor
Jigesaa, hvis Hvalen endnu ikke har forblodt sig og lobet
sig træt; derefter sætter Harpuneren sig til Rors og overlader
sin Plads til StyrlJrnnden, der er gaaet forefter og stikker den
dræbende Landse, som lrnldes Lændseren, ind under Finnen af
Dyret. Lnndsen er rnecl sin Line fastgjort til Baadcn, den er
skarpsleben som en Ragekniv, og er aldrig saasnart brugt, for
den aller gjemmes i sin Trælrnpsel, ·for at bevares. mod
Hust. D~n dræbte Hval bringes strax paa Siden ur Skibet,
hvorfra der hugges to Ifroge ind i den; Spækket skrælles
spiralforrnigt uf ved Hjælp af den saaknldle Spade, og nuur
et Styl,ke Spæk er slrnaret los og heiset op, bliver Krogen
hvormed dette fu!gtc, hugget fast igjen nedrnfor den Krog,
der endnu I.,Iev siddende i Dyret, Spækket skrælles nu
rundt om den, og saaledes vedblives uafbrudt, indtil i Lobet af nogle Dage Alt er bragt op og kastet j den store
Gryde, der staaer paa Dækket., og hvorfra det, udkogt til
Tran, lober ned i Tonderne i Lasten. Fremgangsmauden
med l{askelotlen er den samme, som med Relhvalen, kun
den af hiins Hoved vundne egentlige Spermacet (headmatter) underkastes ikke den omtalte l{ogningsproces, men
bliver blot let opvarmet og sauledes nedlagt i Fadene.
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Hvalfiskens Kjod er ingenlunde nogen danrlig Spise, det
steges i Spækket (blubber) og skal saaledes efter Matrosernes Sigende endog smage meget godt; til Mandskabets faste
Provisioner horer det imidlertid ikke.
Jeg har allerede omtalt, at ingen Hvalfanger længere
udelukkende jager Kaskelotter; deres Tal forholder sig i det
Hele til Rethvalernes som 1 : 2, og deres Udbytte er i Qvantitet ringere. Rethvalen, der fortrinsviis opsoger Kyster og
Bugter, findes især langs Chili, Californien, Amerikas Nordvestkyst, Nyholland og Nyze ~land, altid saaledes, at den
vælger sit Ophold efter de respeclive Steders Sommer.
Den bliver storst paa de hoie Bredegrader, og jages derfor
helst paa 50-55° N. Br. i Juni og Juli Maaneder; vel gjore
Taage og · Uveir her Jagten ulige farligere, mon saa giver
den ogsaa hyppig ii~dtil 180 barrels, ja som en Hamborger
forsikkrede os i Honolulu indtil 250 barrels Tran. Hunnerne ere, hvor der findes Slimer, langt talrigere, end Hannerne, men fanges neppe sna hyppigt, fordi de ere betydelig mindre og derfor langtfra efterspores saa meget.
Hvalfangerne ere i Gj cnnemsnit omtrent 400 tons drægtige,
og udrustes gjerne for en Tid af 40 Maaneder, deres Besætning kan regnes paa 20 - 25 Mand eller noget mere. Wilkes antager, at den nordamerikanske Hvalfangerflaade, som
han i 1840 beregner til · 675 Fartoier med 15 å 16000
Mands Besætning, har en Værdi af 25 l\lillioner Piastre og
bringer et aarligt Udbytte nf 5 Mill. Piaslre; han angiver at
10 pCt. af Skibene farer med Tab, og at kun 1 pCt. forliser. Da hari ikke anslaaer hele Antallet af anrlig dræbte
Hvaler til mere end 10,000, fordeelte paa et Areal af 20
Mil!. eng. 0 Mile, holder han den ofte nok gjentagne Paastand
om Hvalernes Aftagen for aldeles urimelig, og denne Wilkes's Mening finder Bestyrkelse i de forenede Staters Handelslister for 1843-46, ifolge hvilke der af nordamerikanske Hvalfangere gjordes en aarlig Fangst til Belob af
7 Mil!. jiastre med omtrent 720 Skijie.
De Farvande, der efter Wilkes fortrinsviis opsuges af
Hvalfangere, ere de stille Belter, omtrent i en Brede af 300
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engelske· Miil paa begge Sider. af 30°'s Parallclen, saavel i
den sydlige som nordlige Hemisphære. Grunden hertil er
den , at Polar- og Æqvalorialstrommcn her modes og holde
hinanden i Ligevægt, og at der herved fremkaldes en slorrc
Ansamling af de Meduser, Infusorier o. s. v., der tjene dem
til Næring. Disse Smaadyr vandre iovrigt ved Hjelp af
Havets Slromninger flere Gange om Aaret, og da Hvalerne
ved denne Leilighed selvfolgelig træl,kc ener, horer der et
·heclt Studium til i de forskjellige Aarslidcr 'al udfinde de
gunstigste Jaglreviercr. Wilkes deler saaledes Syd havet
i 15 Jagtpladser, som han atter grupperer i 4 Beller. I
det forste, der gaaer fra Linien til den nordlige Vendekreds, opholde Hvalerne sig dm slorsle Deel af Anret, kun
at de Vesten for Galupagos-Oernc indfinde sig usædvanlig
talrigt lit en heslemt Aarslid. I det andet, mellem den
nordlige Vendekreds og 50° N. B. trække de fra Mai til
November fra Japan over mod Nordamerika og C111ifoJ"11ien,
nemlig i Juli ved Boninocrne, fra Juni til October Nord for
Sandwichsoerne, i August og September til Amerikas Nordvesll,yst, endelig i November og Januar til Californien. Det
tredie Belte, fra Linien til den sydlige Vendekreds , omfatter Hqvet fra Sydamerika til Kingsmillgruppen, øllsaa
l\larquesøs-, Selskabs-, Venskabs-, Samoa- og Fidschi-Oerne.
Stroget nærmest faste l(yslen (5-10° S. B. og 90 - 120°
V. L.) besoges her fra Novembc:r Lil Februar Monncd, og
forst i Juli og August gaae Hvalerne over mod Kingsmillog Fidschi-Archipelet. I det fjerde Helte, fra den sydlige
Vendekreds lil 50° S. B., befinde Hvalerne sig Maris, April
og Mai Osten for Nyzeeland og efter denne Tid Ost for Nyholland og derfra over mod Sydamerika.
Pen en lignende Maade har Wilkes bestemt Hval-Localiteterne i det indiske og al Ian tiske Hav; saalcdes Syd
for Azorerne i Sommermaanederne indtil Octobcr , derpaa
ved Cap Blanco og Cap Verde, sne Nordkysten af Brasilien
i October, November, ecernber; den brasilianske 1l3nke og
Plalamundingcrne i Januar og Februar; SI. Helt!na og Carrolgrunden i Marts, April, Mai; og endelig herfra over
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mod Sydamerika, Ost om Luvartsoerne til Bahamabanken.
I det indiske Ocean angives de gunstigste Localileter at
være: Syd for Madagascar i Maris og April, MozamhiqueCanalen i Juni og Juli, derpaa Cap Cor-rientes og ComornOerne; den arabiske Kyst i Nord ost-, Chagos-Archipelet i
Sydvest-Monsunen.
· Som en almindelig Sætning kan det opstilles, at Hvalerne besoge de forsltjellige Steder ved Sommerens Begyndelse og Ende, og nt deres Hovedpladser ere de, hvor Kyster, Bugter, Moden af modsatte Stromninger o. s. v. bidrage
til at tilbageholde og ansamle deres Næringsstof i sttirre
Masser. Læren om Havets Slromninge1· og om Hvalernes
· Opholdsleder ville derfor ogsaa komme til at gaae Haand
i Haand.
Dog vi ville forlade Hvalfangerne paa deres eventyrlige
og farefulde Fangster, ·og att~r vende os til det lille Rige, der
har givet os Anledning til at skjænke den en saa vidtltiflig
Omtale, fordi det finder en Hovederhverskilde i at modtage de
mi.nge Skibe, der benyttes til dette Oiemed, i sine sikkre
Havne, forfriske deres Mandskab, og forsyne dem med Provisioner, Materiale og andre Forntidenheder.
Dette Kongerige med sit Hof, sit Stutsraad, sine Kamre
o. s. v. beslaaer nf otte beboede og fire mindre, ubeboede
Oer med et samlet Flade-lndhold af næsten 400 o Mile med
80 å 100,000 Indvaanere (hvoraf omtrent 2000 Indvandrede
eller deres Afkom) og med en aarlig Slats-Indtægt af circa
75 til 80,000 Piastre. Kongens Civilliste er 3000 Piastre,
men der var et Forslag paa Bane, at han skulde have 10,000
Piastre, imod nt opgive alle sine Landeiendomme til Staten.
Finantsministeren, Dr. Judd, var ligesaa godt aflagt som Hs.
Kongelige Majestæt; men Rigets Admiral havde f. Ex. kun 30
Piastre om Maaneden. Det meget betydelige Undervisningsvæsen *) koster Landet mindre end man skulde troe, da det
") lfiilge officiel Tabel, otrentligll".iol't i Jnnunr 1849, var der 527 Skoler
pna Oeme, hvoraf 101 cntholske, de iivrige protestantiske. Deri undc1·vistes i alt 19,000 Elever, hvoraf 527 Catholi11Pr. Regjcringens
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Lildeels bestrides af Missionnirerne, de være nn protestantiske
eller catholslrn. Omkostningerne for det Militnire ere for intet.
ol regne; Politi, Dommern og Toldvæsen etc. ere slet lonnede,
og saavidt jeg hor kunnet skjonne" for Storstedclen ved
Sportler*).
Der kan vel ingen 'fvivl være om, al et Land af san
ringe Omfang og med en saa J]belydelig Befolkning, maolte
kunne regjeres med et langt simplere Styre-Apparat, end
del, her er anbragt. Dersom disse Oer erholdt en meget
simplificen•t og lidet belrnstelig Regjering, med oplyste,
politislrn og liberale Grundsætninger, vilde de, med deres
herlige geographiske Beliggenhed, i Centrum ar Sydhavels
nuværende og tilkommende Handel, midt imellem Californien og China, mellem Sydamerika og J{amschatka, mellem
Ny-Holland og Amerikas Nordvestkyst, med deres ypperlige
Climat, deres fruglbare , men f01· Storstedelen endnu uopdyrkede Landstrækninger, med deres sikkre Havne og Rheder,
blive til el af de lyldceligste og rigeste Lande paa Jordkloden. !\len der er rimeligviis heller ingen Tvivl om, at
dette ikke vil finde Sted med deres nuhavende Befolkning.
De aristokratiske Fordomme ere altfor indgroede li! at der
anrlige Udgifter til Undervisningsvæsenet belobe sig til imellem 20
og 30,000 Pinslre.
*) Her kun et lille men mrerl1eligt Exempel:
Nogle franslrn og dan ske Officerer gik en LOvcrdag Aften fro den
franske Consuls lluus m 111, og dn deres Fnrtuirr endnu ikke vnre
komne i J,nnd, gik de ind pna en Cnfc, holdt af en Chinesr.r, lwor de
passiarede, loe og sang. m. 12 ~ kom Værten og sagde dem, nl ban
ikke turde hnve Gjæslcr lwngere end til m. 12 under svror l\lulet, og
bnd dem derfor om at gnae, hvilket de strnx gjorde. i\lr.n Naboerne
angaveChineseren for at l1nve forsyndrt sig mod Sabbnth-Anordningen, og hnn blev idOmt en Mulet nf 500Dollars; tlernf de 250 til
Regjeringen og de andre til Politimesteren. Paa Hr. Oucloits Forcstillingc1· opgav Re!!"jeringen \'Cd Hr. Ricord sin Fordring, men Politimesteren, Dir. Briekwoocl, paastocl al ville hnve sin Anrleel udhetnlt. IJet er altsaa oiensynligt i Politiets lnleresse, nl l.o,·ene overtrædes, og at der begnaes Uordrner. At)lulclen i ni Fald \'ar urimelig
hoi, behiiver jeg neppe at fremhæve. Sngen ,·ar iovrigt endnu illl<c
afgjort ved min Afreise.
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er at tænke paa, at nogen virkelig frisindet Regjering skulde
lmnne blive indfort, og hvad der er det værste, Befolkningen er i hoieste Grad forfalden Lil en Ladhed og Ulyst til
Arbeide, der igjennem flere Generationer ikke vil være til
at ,udrydde, og vil være en Hoved-Anstodssteen mod Landets Opdyrkning, som i det Hele mod Nationens Tilvæxt i
Rigdom og Velvære. Og dog vilde Oernes Opdyrkning ellers
være saa let. Jordbunden er ypperlig skikket til Cuffe- og Sukkeravl; den hawaiiske Caffe har allerede et velfortjent Navn,
i 1843, der var el gunstigt Aer, udfortes endog for 58,000
Piastrc Sukker og Molas. Mais og Hvede, Riis og Frugter
ere af en fortrinlig Art; Aleurites-Træet afgiver den endog
til Export brugte Kukui-Olic; Tncearoden giver udmærket Sulep. Qvæget trives ypperligt og tiltager aarlig; Huder udfores,
men ulige vigtig·ere er Forbruget af fersk l{jod og andre
friske Provisioner, der er saa betydeligt, at i 1845 androg Udgivterne for fremmede Coffardi- og Orlogsmænd
ved Sandwichsoerne, i Hovedsagen til Forfriskninger, noget imidlertid ogsaa til Sldbsreparationer, over een Million Piastre. Taro-Rodun er el sna fortrinligt og godll,ji.ibs
Næringsmiddel for den .menige Mand, at 40 • Fod, beplantet med denne Rod, afgiver Fode for en Mand i et heelt
Aar. Salt til en meget betydelig Udforscl kan tilvirkes med
den allerstorste Lethed. I Skovene findes de kostbareste
Træsorter, saasom Sandeltræet, der i de forste Aar indbragte betydelige Summer*). Men det hjelper Altsammen
ikke, thi Arbeidskraflen mangler, Befolkningen er ringe og
den der er, vil ikke arbeide mere, end der just behoves for
at leve. En Plnnler, der havde betydelige Caffe-Plantager,
og som var en oplyst og veltænkende Mand, har forsikkret mig, at han ikke var istand til at faae Arbeidere til
at plukke Bærrene af Træerne, hvorfor de faldt af og raad•) Ved slet og ildsel Behandling nf Skovene er Exportcn nf Sandeltrwet
sunken ned til Intet. Prisen herpaa vnr ogsna sunken i Chinn, hvorhen
det i Særdeleshed udskibedes. Kongen har nu lagt Tabu pna Sandeltræet, snn at intet mere fældes uden hans specielle Tilladelse.
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nede pua Jorden. En anden Mangel er Savnet af Driftscapilaler; Hovdingerne ere i Regelen saa fattige, at de Intet
kunne udrette, og have intet Begreb om Credil; i en kort
Danmarks Historie, som man under vort Ophold gav lilbedste
i en af Honolulus Aviser, drofledes vor Creditforening med
en Vidtloflighed, som om det var Lundets forste Institution. De
indvandrede Fremmede blive altfor meget modarbeidede af
Regjeringen, til at de tor indlade sig paa at sætte deres
Capitaler i faste Eiendomme. Land overlades dem lrnn i
et vist Aaremaal, naar de ikke Yille lade sig nationalisere
og aflægge undersaatlig Ed. Under vort Ophold var det
foreslaaet i Kamrene, at denne Bestemmelse skulde falde
bort, men man tvivlede paa at det vilde gåae igjennem *).
Det er altsaa min Overbevisning, at der maa gaae
flere Generationer hen, for den indfodte Befolkning naaer
et saadant Trin af Cultur, at den vil forslaae, hvilke Midler
den bor anvende for al bringe sit Land til hvad det hn
blive. Men naar den Tid . kommer, er der al Grund til at
troe, at den oprindelige Befolkning vil være uddod, eller
idelmindste svunden ind til en saadan Ubetydelighed, at den
ikke længer kan tælles i Nationernes Række. Det er en
sorgrlig Sandhed, bekræftet ved de aarlige Optællinger, at
Befolkningen er i stadig Aftagende. - Cook anslog Folkemængden paa disse Oer lil 400,000. Alle Forfattere ere
imidlertid enige om at antage delte Tal for stort, og angive det til 300,000. 1838 var der ifolge verificeret Census 108,000 Mennesker paa Oerne. I et. eneste Dislrict
_ paa Oahu, Eva kaldet, var i 1836
3422 Sjæle
i :1840 .
2792 Befolkningen var altsaa aftaget med .
630 Sjæle
1 : 5, 43 af Provindsens hele Befolkning var forsvundet i
fire Aar. Paa Vestsiden af Oahu angiver Wilkes Forholdet

:i :

*) Et belgisk Actiesclsllab havde afsluttet en Contrnct om Opdyrkningen af en stor Strækning Land, men endnu rnr intet paabegyndt, thi
man manglede Arbeidcre,
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af D.o dsfald til Fodsler som 2: i; ja i et District paa Oen
Knuai, der talte 3272 Sjæle, viste de noiagtige Lister af _
Præsten . Samuel Whitney i838 et endnu ugunstigere Forhold, nemlig som 3 : i. - I 1843 anslaaer Jarves den hawaiiske Befollrning Alt i Alt til 100,000 Mennesker, hvoriblandt 2000 Indvandrede og deres Afkom. lfolge den officielt bel{jendtgjorte Census i Januar 1849 var alle Oernes
Befolkning tilsammen ikkun 80,641, deraf i,787 Fremmede.
De Dodes Antal havde i 1848 været 7,943, de Fodtcs f,478,
altsaa nærmest 6 Dode mod 1 Fodt. Enkelte Steder er der
Balance mellem de Fod tes og Dodes Antal, ingensinde Overskud. Regjeringen indseer denne Ulykke meget vel, og
arbeider derimod, deels ved Forbud mod Udvandring, deels
ved andre Bestemmelser, saasom Lettelse i SkaUer for Familier med flere Born o. s. v. Det ogsa11 i denne Henseende
saa skadelige Landmonopol vedbliver imidlertid uforandret,
og Grundeiendommene paa alle Oer tilsammen ere i Hænderne paa ikkun 600 Jordeiere, med en fast Stamme af
10-12 Hovdinger i Spidsen. Den store Masse hensynker
derved i slov Ligegyldighed, den bliver orkeslos og ubekymret om de Livets Goder, der alligevel fravristes dem
ved ,deres Herrers Havesyge, den demoraliseres ved sin
Elendighed og falder sammen paa Sjæl og Legeme.
Det samme Factum, at Folkemængden aftager, hores
fra alle de Oer i Sydhavet, hvor den hvide Befolkning er
trængt ind, og det synes næsten, som om det var et hoiere
Forsyns Villie, at denne den intelligenleste Dee! af Jordens
Beboere skulde fortrænge alle andre Racer. Dog uden at
ville gaae ind paa dette Sporgsmaal, der kunde lede mig
paa Afveie, hvorfra jeg mulig vilde have svært at finde
tilbage, skal jeg helle1· soge Grunden lil. hiin Ulykke i nærmere liggende Aarsag1:r, Hertil regner jeg da for~deh • det
allerede nævnte Landmonopol, Usædelighed fra den tidligste
Alder, og medfodt Lad hed, som fremvirker Ktaftesloshed.
Dernæst maa erindres den betydelige Deel unge Mennesker,
som aarlig tage Hyre i Hvalfangerskibene, og som meget
DIiles Jordomseillng, III,
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oflo slet ildrn vende tilbage, men blive satte i Land paa et
sandant Sled, hvor Hvalfnngerne sidst ere i Havn, forinden
de stige hjem. De i ældre Tider meget hyppige Barnemord ere nu betydelig aftagne, som en Fiilge af Christendommens Udbredelse. Derimod have Europæerne medbragt
Sygdomme, som hidtil vare ul,jendte, og som have ,æret
saa meget mere odelæggende, som man ikke kjendte eller
ikke anvendte de Midler, hvormed man kunde have sat en
Grændse for dem. Dette Sidste gjælder navnlig de epidemiske Sygdomme, af hvilke et Slags Cholern ,allerede rasede 1803, nlC'dens Croup, lnfluenza, Kighoste og paa de
sydlige Ocr ogsaa Kopper i en senere Tid have grasseret
gjenlagne Gange. l\lere ondartet end nogen af disse Epidemier, manskee paa Choleraen nær, viste sig imidlertid
l\Iæslingerne, der udbrod efter vor Afreise fra Oerne, og
bortrev ikke mindre end 7-8000 Mennesker ar deres Befolkning. Ogsna Syphilis, der i 1842 allerede næsten var
ophort, har senere aller grebet om sig med fornyet Kraft,
og ved sin Indvirkning paa Ufrugtharheden, maaskee fremfor Alt Andet bidraget til Folkemængdens Formindskelse. Jarves
omtaler, at blandt en Samling af 80 Koner kun 39 vare Modre,
og medens Goldhed er almindelig, navnlig blandt den tilsyneladende saa krartige lliivdingsrace, angribes de F6dende ikke sjcldcn af en dræbende Bnrsclfcbcr, en Sviibe,
der ellers lrnn pleier at hjemsoge de mest ci\'iliserede
Lande. Dodclighl!den er mest pnafaldcnde i den spæde Alder,
og skyldes vel her i Særdeleshed l\1anglen paa Pleie og Omsorg for de nyfodte Dorn. Umnadelighed i Spise og Drikke,
• det Sidste navnlig i eu tidligere Tid, gjor vistnok Sit til at
forlrnrte mange Menneskers Liv; drres Hovedfi1de Poi:en,
der for det Meste spises i en halvgjæret Tilstand, er vistnok intet mindre end sund, og det Samme gjclder om deres
timelang·e Badning, deres fugtige, utætte Græshytter, og deres
Soven pna den blotte Jord. Men ogsaa selve Civilisationens
Med for, den europæiske Paaklædning, har efter kyndige
l\Iænds l\lening virket uheldig i denne Retning, idel Indvaa-
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nerne, der for kun gik med en Maro af Tapa *) om Livet,
nu have faaet Smog paa at pynte sig med Bomulds- og·
Silkctfiier, medens disse Herligheder dog ere dem for kostbare til at være deres daglige Klæder, sau at de bære
dem i godt Veir, og gaae nogne, naar det regner og blæser, hvilket da afstedkommer Sygdom og Svækkelse. Ureenligheden er tillige saa stor, at deres Klæder ikke sjelden
falde af dem som Laser, for de ere blevne vaskede en
eneste Gang.
Læseren kunde maaskee troe, at Folkemængdens Aftagen tildeels har sin Grund i et usundt Clima; delte er imidlertid langtfra Tilfældet, og den hvide Befolkning her paa
Oerne trives saa vel, at Jarves gjor den mulig noget
overdrevn·e Beregning, at den ame1·ikanske l\lissions Embedsmænd og disses Afkom, hvis de naturaliseres og forblive her, inden · iOO Aar ville være stegne til et Antal
af næsten 60,000 Sjæle.
Temperaturen ved Kysten er
20-25° C., den daglige Variation sjelden mere end 5- 6°,
Luftens Fugtighed paa de endog· nærmest liggende Localiteter overordentlig forskjellig. Ostsiden af Oerne er mindre
sund ved sine hyppige Regnbyger, og den sydlige Storm,
der blæser af og til om Yinteren, bringer Sygdom og en
tung trykkende Luft i sit Folge. I de andre 9 l\Iauneder
af Aaret blæser der en frisk og i det Hele sund Ostpassat.
De hyppigste Sygdomme ere Febre, Diarrhoer, Calarrher, Betændelser, Vattersot, Aslhma, Oieninflammalioner, Dysenlerier,
Rheumatismer, Scrophler, Syphilis og Hudefflorescentser; til
sine Tider endelig ogsaa de allerede ovennævnte epidemiske
Sygdomme. Overordentlig sjeldne ere derimod Leveraffectioner, og ukjondte som det synes, alle biliose og typhose Febre.
Aarsagen Folkemængdens Formindskelse være nu hvilken den være vil, saa er det factisk, at drn ind fod te Befolkning
aftager i Antal Aar for Aar, og det Tidspunkt kan saa at
sige beregnes, naar den vil være svundet ind til Intet, ikke

ta

~) Tnpa er fo1·frordiget of Pnpiirmorbærtræcts Bnrk, ligesom det os frn
Nicobarerne bekjendte Oko lavedes nf Celtisbnrkcn.
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nt tnle om, nt den allerede nu udgjor kun en ringe Deel
nr den Folkemængde, der kunde leve og fodcs pna disse
Ocr. Tvende fremmede Haccr hove allerede modt hinanden
paa Sandwichsoerne, og det lader sig forudsige , at de vil1e
blive Stamrædre til Ocrnes kommende Population. Det er
den hvide Befolkning, - hestanende af Folk af alle Nationer,
dog mest Nordamerikanere, - og Chineserne. Ved mil Ophold
fandtes der endnu kun 4-500 Mennesker af denne flillige,
nrbeidsomme Race, men have de forst fundet Veien derhen,
ville de nok vide at formere sig, og det kan da blive el
Sporgsmaal, hvis Losning Fremlitlen skjuler i sit Sltjod, om
det ikke bliver en chinesisk Coloni, som vil blive Herre
paa de hawniiske Ocr.
Saaledcs som Sagerne staaCI nu, ere de hawaiiske Ocr
et souveraint Kongerige, nncrkjendt af de tre store Somagter, England, Frankrig og Nordamerilrn, saavel ved hoitidelige Erldæringer, som ved arsluttedc paa Reciprocitet grundede
'fractater. Ogsaa Belgien har officielt anerkjendt disse Oers
Uafhængighed. Preussen h81' sat sig i Hanrlelsforbindelse med
dem, og ved Gaver og venskabelige Skrivelser til Kongen
viist sit velvillige Sinclelag for det hawaiiske Folks Uafhængighed. Ved Ratificationen ar den ar mig afslutlede Handelsog Venskabs-Tractat har ogsaa Danmark hoitidelig anerltjcndt
I(ongeriget Hawaii. Delle Land tælles altsaa virkelig nu
blandt Jordens souveraine Stater. Det vil være frcmgaaet
af det Foregaaende, at jr.g ikke spaaer dets Tilværelse som
saadan nogen lang Varighed. Endnu for en Tid vil de
store Magters gjcnsidigc Skinsyge virke beskyllende for det
Jillc Land, idet den ene Kniv vil holde den anden i Skeden, men naar engang den indfodle Befolkning er svunden ·
til et Intet i politisk Betydning, naar til samme Tid Farten
over Sydhavet og navnlig en Dampskibsfart mellem Californien og China eller Sidney bliver ligesna almindelig, som
nu over Atlanterhavet, da vil Sanclwichsot-rnes Vigtighed
fremtræde i sil fulde Lys. Fra et Hvalfnngel'hotel, som de
nu ero miJt i det store Ocean, ville de blive til en Mellemstation af forste Rang fo1· Farten mellem de ovennævnte
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Steder. Da vil det blive pautrængendc nodvendigt, at Landet opdyrkes, at Handelen lettes, at Ind- og Udforsel af
alle mulige Producter gives saa megen Frihed og Udstrækning som mulig. Da vil Indvandrere indfinde sig i tusindviis, og ville kræve Beskyttelse og Rettigheder enten
med det Gode eller med del Onde.
Bliver det sidste
Middel anvendt, da er det sandsynligt, at de ville fortrænge
den indfodte Befolkning, inclusive dens Konge og Hovdinger af alle Classer, og drive dem tilbage ind i de aldeles
Underordnedes Rang, ifald de ikke til den Tid -ville have
lært at arbeide saavel med Hoved som med Haand, saaledes at de kunne hævde deres paa virkelig Dygtighed
grundt>de Ret ligeoverfor de Fremmede. Og derfor vilde
jeg raade Kong Kamehameha med samt hans Minisire, de
være nu sorte eller hvide, at tage fat itide, at underkaste sig Skjæbnens uboielige Villie, om hvilken de i
den stedse aftagende Folkemængde bor see et saa alvorligt
Fingerpeg, og slaae ind paa den Vei, som de udvortes Begivenheder, navnlig Californiens pludselige Udvikling har
anviisL dem saa tydelig. Naar de istedetfor at beskjæflige
sig med Hofetikelle, Baand og Stjerner, med ExcellenceTiller og andre Lapperier; isledetfor ved vidllofiige Correspondancer og I{ævlerier med fremmede Aulorileler og
private Indvandrende, at gjore sig Livet surt• og Arbeidet
svært; istedetfor ved snovre puritanske Anskul!lser og Totalafholdenheds - Chimairer at sælle Splid i Befolkningen,
og pine den ud med svære Pengeboder for indbildte Synd'e r; isledetfor at give prohibitive Told-Reglementer mod
Jndforelse af Brændeviin og Viin, og derved skabe en heel
Classe af Lovovertrædere i Smuglere og hemmelige Drankere*); - naar de istedetfor Alt delle, siger jeg, svom*) Hvor uhensigtsmæssigt den hawaiiske Regjerings Toldsystem er, just
med Hensyn paa det Moal, den har sat sig, nemlig Udryddelse af
IlrændeYiinsdrik, sees bedst af nedenstaaenJe Extract af et Brev fra
den engelske General-Consol 31iller til den fran ske Admiral Legoaront. Denne Officeer havde nemlig grebet til de voldsomste Fo1·holdsregler for at ~ringe den hawaiiske Regjering til at forandre en
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mede med Strommen og iklrn imod den, naar de dristig
uabnede deres Land og Havne for Indvandrere og Handel,
gjorde Ocrne til Frihavne, og iovrigt toge alle Forholdsregler for at Handel og Skibsfart her kunde finde LelLelse
og Beskyttelse, saa er det sandsynligt, at Sandwichsoerne
meget snart vilde opnaae en hoi politisk Betydning. De
store l\fagter vilde da kappes om at beskytte dem, og Overgreb som det ovenfortalte af Lord Paulet, og som det der
i 1849 har fundet Sted fra fransk Side ved Admiral Legoarant
de 'fromelin, vilde neppe voves af nogen fremmed Magt.
Paa den anden Side vilde sandsynligviis den oprindelige
Befollming opltise sig og smelte sammen med den l\yindvnndrende, og IJovdingernes Privilegier med Alt hvad derlil kan
henregnes, vilde svinde bort, og deres indbildte Storhed tilintelgjiires. Men en ny hawaiisk Nation, rigtignok af blundet Hace, men hvori den oprindelitre, med dens havende
og sLedse stigende Cultur, paa ingen l\Iaade viltle blive noget ubetydeligt Element, vilde fremstaae, kraftig og talrig,
mægtig ved sin Rigdom og sine Hjelpekilder. Landet vilde
blive opdyrket, Bjerge og S~ove vilde bringe deres Rigdom for Lyset, kort Sandwichsoerne vilde opnaae cn Vigtighed, lig Vcnedig og Genua i Fortiden, lig Sincapore i
den nyeste Handelshistorie.
Det er med dette Maal for Oie, at jeg vilde tilraade
Toldfoy, som hclngdc Brrondcviin med 5 Piastrc pr. Gallon. I denne
Anledning protesterede ~fifler officielt 111011 de tagne Forholdsregler,
og leclsngedc denne Protest med en conlidentiel Skrivelse, hvori han
sigl'r blondt Andet:
,,Den Afgivt af 5 Pinstre pr. Gallon, som den hnwniiske Uelfjcring har lngt pnn Brændeviin, i hvor fordærvelig den end "virker pan
den offentlige Moralitet og paa den hawaiiske Toldindtægt, er lnngL
fru nt være et absolut Forbud, som De hnr mecnt, og er mnnskee en
Forholdsregel, der mere, end nogen anden, virker Lil Udbredelsen af
frnnsk Brændeviin i Honolulu, idet den udelukker Whiskcy og andre
mindre gode Brændevine, som indfOres fm Amerika og de engelske
Colonicr. Den hnr endvidere irjort Smugleriet let cig fordeclngtigt,
et Onde som jeg til min Sorg maa tilstaae har udvidt!t sig betydelig
og griber daglig 0111 sig,"
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og hnr tilraadeL den hawaiiske Rrgjering at slaae ind paa
den ovenantydede Vei, overheviist som jeg er, at Maalct
kunde naaes. Kamehameha vilde da, med Opolfrelse af de
oprindelige Beboeres Nationalitet, - den han dog maa see
Dag for Dag at smelte sammen og gaae sin Op losning imode,
- lægge Spiren til en ny, men kraftig, driftig og velhavende Befolkning paa hans Fædrl'neoer, og disse vilde fremblomstre til et af Jordklodens vigtigste Handelspunkter.
l\Ien under disse politiske Betragtninger er jeg uforvarende steget hoiere og hoiere, for at skue ud over Sandwichsoernes Fremlids Horizonl. Det vil være rigtigst at
stige ned igjen, forinden • vi blive svimle og styrte ned. •
Vi ville derfor hellere endnu foretage nogle E_xcursioner
paa den faste Jord, og see hvad der kan være at bemærke.
Vi ville forsl bestige den saakaldte "punchbowl-hill", et
udbrændt Krater, der ligger umiddelbart bog ved Byen, og
kaste et Blik derfra over Dalen og det ovrige Landskab der
omgiver den. En kort Vandring ud fra Byen, og vi ere
allerede ved Foden af dette isoleret beliggende Bjerg, der
har sit forunderlige Udseende at lakke for sit triviel-prosaiske europæiske Navn; de Indfodte kalde det "Puavana".
Dets hele Omgivelse er ligesom Bjerget selv nogent og
skaldet, og havde man end ikke ftir sect en Vulcan, vilde
man dog snart af dets lragtformede Top, men især af den
forunderlig livlose Natur, som omgiver det, slutte sig til at
man stod foran en af disse Jordklodens Urostiftere. Denne
er imidlertid færdig, dens Rolle er ud~pilt, dod og magtesltis staaer den alt der i mange Aar, dog veed Ingen, hvad
den gjemn'ler i sit Skjod. Allerede et Stykke fra Bjergets
Fod ophorer al Vegetation, og man synker til Anklerne i
et tort rodbrunt Sand: den Aske, · der i Fortiden er udkastet
fra Kratret. Dette Askelag ,·idner om en voldsom Explosion; det er 1 å 2 Alen dybt, saa dybe cre idelmindste
Renderne, som det nedstrommede Vand i Regnliilen har udskyllet, og her seer man da Graniten, som danner Bjergets
egentlige Måsse, træde nogen frem mellem det rode Snnd.
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Bjerget er iklrn meget hoit Ertei· ¾Times l{lavring 1111acde
vi dets Top. Nogle faa Skridt fra vort Maal bleve vi hilsedc taf
en Hunds Bjæffen og en Kanaks "Aroha". Det var Besætningen, som traadte i Gevær og raabte os an, thi - her er
anl11gt et Fort, hvis Hensigt_ skulde være 11t forsvare Indlobet til Havnen, noget som det hverken har gjort eller kan
udrette, paa Grund af dels store Afstand fra Havnen. Delle
veed man nu meget vel, og indlader sig heller ikke videre
paa mililaire Demonstrationer, men imidlertid veier her et
Flag, og nogle Stykker Canoner findes her ogsaa, fra hvilke
der ved hoitidelige Leiligheder bliver saluteret. Som Forsvarspunkt og navnlig til at beherske Byen er punchbowl
ypperligt beliggende, og med en lille Smule Kunst vilde en
ganshe ubetydelig Garnison være istand til al forsvare sig
og ofslaae ethvert Angreb.
I nogle faa Hyller boe et Par Familier heroppe, som
tilligemed den omtalte Hund ere betroede Canonernes Bevogtning. Man nyder fra delte Punkt en særdeles smuk
Udsigt. Til hoire seer man ned i den venlige Nuanu-Dal
med sin rige Vegetation, og sine mange nydelige Landskaber, begrændset af den slrnvbevoxede Bjergl,jæde mod Nord;
til venstre hele Slellelandet, der Ost for Byen stræld,er sig
forbi Waitili til Diamond-Pynten; for vore Fod der ligger
Byen med sin Havn og de mange Skibe i tælle Rader, hvor
der vrimler af Baade, som ile frem og tilhage; hag llnvnen
det hvide Coral-Rev, hvorpaa Havet evindelig bryder i Skum
og Fraade, og omsider tnber Oiet sig i den uendelige Horizont l11ngt ud i det Fjerne, der hvor Himlen med sin ætherblaae Bue, besaaet med Passatvindens purpurfarvede Smaaskyer, boier sig ned for at sætte en Grændse for deL menneskelige Oies utrættelige Længsel. DQg Solen er i Værk
med åt synke bag de nordvestlige Bjerge, dens sidste Siranier smile . endnu til os heroppe, men i Dalen og Byen
begynder det alt at skumre; vi ville derfor ile ned, forinden
l\li:irkel gjor vor Lysttour til en farlig Vandring blandt de
ubanede Klippekli:ifter.
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Punchbowl, sl1j6ndt udbrændt saa langt tilbage i Ti. den, at intet Sagn veed at tale om dens Riig og Lava,
har dog sat sig et. uheldsvangert Mindesmærke paa Oen.
Dens Aske er udbredt langt ud i Dalen, de mange Aars
Regnskyl, som have vædet denne Jordbund, have ikke formanet at fremlokke et eneste Græsstraa af dens Skjod.
Punchbowl, Diamond - point og de mange andre udbrændte Vulcaner paa disse Oer, saavelsom den hele nedenunderliggende Slelle afgive ligesaamange J{ildesltrifter til
Sandwichsoernes geologiske Historie. Naar den flygtige
Vandrer gjennemstreifer denne store Dal, seer han ikke andet end en Flade, bedækket med det yppigste Gronne, Træer
og Buske, som paa sine Steder i Nærheden af Havet afvexler med Coral-Sand. Han seer intet Spor af vulcanske
Udbrud, ingen Tegn til de smna Dyr, som ude i Havet opfore deres l1jæmpemæssige l{alkvolde fra det umaadelige
Dyb; men standser han sit Fjed og graver nogle Fod ned
i denne Jordbund, da er det som en Bog der bliver oplukket for ham, og pludselig sætter ham hen i Skabelsens
fjerne Tider. I to, tre Fods Dybde finder han Intet uden en
riig frugtbar l\Iuldjord; men under denne stoder han paa
et Lag af fiin vulcansk Aske, ikke mindre end 14 - 16 Fod
mægtigt, og derpaa moder han Jlt kalkagtigt J{lipp,mnderlag
blandet med Coralgrene, Fisk<>knokler og Skaller af Myriader af Havets Beboere. De Bjerge, som nu ind imod Landet begrændse SleUen, have oprindeligt dannet l{yststrækningen, men da i en senere Tid den underjordiske lid gav
sig Luft gjennem de to Vulcaner Punchbowl og Diamondhill, da forte r"assatvinden den fra Jem udkastede Aske i
vestlig Retning, opfyldte Stranden og det l\um,· som var
indhegnet af Coraliernes Steengjerde, og dannede saaledes
den udslrnkte Honolulu-Slette, paa hvilken Naturens skabende Virksomhed ved Aarhundreders langsomme men sikkre
Arbeide har frembragt den 2-3 Fod dybe Muldjord, som
nu dækker dens Ovt•rflade.
Jeg hor allerede i det Foregaaende beskrevet Veien g:jennem Nuanudalen, opad Bjerget til Puli, samt selve dette i
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Snndwichsoernes Historie saa mærkelige Punkt. !\Ten dengang vendte vi tilbage til Byen samme Vei, som vi kom.
Vi ville nu fortsætte Veien nedad Bjerget over paa Nordsiden af Oen. Man vil erindre, at jrg. omlalle, man var i
Værk med at danne en Vei ned ad Bjerget, men en1.hw
var man langtfra saa vidt, at det var en Vei, - det var
allerhoist en Sti, som just ved de foretagne Arbeider var i
i hoieste Grad ubanet. Det var et halsbrækkende Arbeide
at komme ned, vi krob mere end vi gik. En kold stærk
Vind blæste os imode, hvergang vi skulde om et Hjorne,
den var stundom saa stærk, at den bragte Foden Lil at vakle.
Nede i Dnlen ligger en Hytte, Ifanakholellet kaldet, hvor
de [ndfodte, som daglig gaae over Pali til Honolulu, gjore
Holdt og utlhvile sig. Et anseeligt Selskab af disse Oboere
var ogsaa den Dag samlet her, og vi forfriskede os ved
nogle af deres Meloner og andre Frugter, som de bare i
mægtige Kalabasser, i Næt paa et Aug over Skuldrene
eller paa Hovedet.
Herfra gik Veien igjennem et tykt
Ifrat af Panda nusser, som hang fulde med deres store Frugter og smukke Hanblomster i den lange Skede, og fra dette
Krat kom vi ud paa fri I\Iark. Her var lmn ringe Spor af
Mennesker og Menneskeflid. Nedenunder Bjergene græssede en talrig Hjord af Hornqvæg, der lilhorte en indfiidt
l\Iagnat, Pilmiha. Af og til hortes nogle lange, eenslydende,
hule Toner; det var Vogterne som slodle i deres Conchylicr. Men pan den hele ovrige Vei, vel omtrent ¾l\lile lang,
opdagede jeg kun en enkelt Hylle og nogle faa Fordybninger i Jorden til Tnro; thi denne Rod, Sandwichsbeboer11es vigtigste Næringsmiddel, voxer ikke gjerne utlen paa
lave vandrige, Steder, og hvor disse ikke findes, der bortgrave de Indfodte med megen Moie, og ofle i betydeligt
Omfang, Jorden, for at Vandet kan samle sig i disse il1ke
sjelden flere Alen dybe Basiner. Noget over l\1idd~g ankom jeg til Landsbyen Kaneohe, som ligger tæt ved Havet
paa Nordkysten. Værtshuse ellet· blot l(roer er der naturligviis it1ke Tale om paa disse Ocr. Man Inger ind til l\1issionairnrnc, som have gjort sig det til l'ligl at aabne deres
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gjæstfric Dor for enhver Reisende, der banker pna den.
Jeg sogte derfor efter Hr. Parkers Huus, og fandt det snart.
Det laae omgivet af en net Have, hvor ung.e Brodfrugttræer
og Acacier indbode til Hvile i deres velgjorende Skygge.
Mr. Parker selv var ude i Forretninger; men hans vakkre
Hustru fik snart et Bord dækket for mig, hvor jeg gjorde
mig tilgode ved saltet Lax fra Oregon med Taro og Kartofler, og hertil en Drik Mælk, som smagte fortræffelig efter
den besværlige Vandring. Derefter gik jeg ud for at see
mig lidt om i Egnen. Ikke langt borte laae l{irken, en ret
anseelig straatækket Bygning, opfort af c.t gammelt hedensk
Tempel, eller Heiau, som havde staaet der i Nærheden. Kirkens
Indre var i al mulig Simpelhcd; her var intet Loft, og Gulvet var den bare Jord, dog belagt _med Matter; Træbænke
vare opstillede for Tilhorerne. I en kort Afstand fra ({irken laae Skolen, og her saae jeg l\fissionairen _sidde udenfor og unaervise nogle Born. Jeg vilde ikke forstyrre ham
og vandrede derfor videre hen i Landsbyen, hvor jeg traadte
ind i forskjellige Boliger. Et levende Gjærde med rodlige Blomster indhegnede Enhvers lille Eiendom. Det Indre
er her, som tidligere fortalt, ved cl nedhængende Tæppe afdeelt i to Rum. I det bageste seer man et Par Senge, det
vil sige nogle Matter lagte ovenpaa hinanden, med et Tapatæppe over; i del forreste er Dagligstuen. Paa Gulvet ligger en Malte; I{alåbasser af forskjellige Storrelser ere hensatte hist og her, eller hænge ned under Taget i det Næt
hvori de bære dem; disse Kar, der som oflest ere udskaarne
paa Ydersidcn i sirlige Figurer, tjene til Dragkisteri til Spisekar,
til at bære Vand i, til Vaskekar, kort til Alt, thi Græskarret
spiller her samme Rolle, som Bambusroret og Cocusskallen
hos Malaierne. Man finder endvidere et Trætrug og en
Stoder af Steen tjl at ælte Poi nied, saa og nogle firkantede
som oftest rillede Stokke til at banke Tapaen. Hermed er
deres Husgeraad beskrevet. 1 Til .Aandens Fode findes
gjerne en Bibel eller dog det Nye Testamente, en ABC og
.andre Skoleboger.
Indenfor Doren er et firkantet Hul i Jorden omsat med
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Steen. Saa simpelt det encl er, sna ypperlige Sager rorstnne de gode Oboere at lave deri. Stenene ophedes,
en Griis, eller en Kalkun, eller en Hone, eller vel endogsnu en Hund puttes deri, bedæklies med Lnag, og snart efter droges Stegen ud for Dagens Lys og er i Sandhed saa
velsmågende, som nogen J{ok i Europa kan stege den. Den
bringes ind paa en stor Bakke eller Trug af Træ, og skal
det gane meget fi~nt, da l11ger Hver et stort Blad for sig
som Tallerkrn, medens nnlurligviis den fælleds Mntte tjener
ham som Bord og Fingrene som Kniv og Gaffel. Ganske mærkelig er den Mnade, hvorpaa man skaffer sig Belysning. Pun en
Pind er som en Rad Perler slukket en Mængde lorrede Fro; det
er Froet af Al1mriles triloba, dl!l giver en temmelig jeYnt brændende og ret ldar Flamme. En af Selskabet maa have den Uleilighed ni holde paa Pinden, Ibi Lysestager kjender man ikke.
Rdten af Selskabet ligger pan ~laven og nyder deres dolce forniente i fuldeste l\'laal. Træder man ind i Hytten, finder man
gjerne et Par Fruentimmer siddende paa Gulvet, beskjæfligede
med at sye, eller med al snoc Strimler af Hibiscustræet, dem de
forslaae meget behændig al udskjære, O'! hvoraf de danne Snore
ved at sammenrulle dem pan l{næet. De bruge disse Snore til
Fiskesnorer og Garn. De hilse den Fremmede med deres
venlige "Aroha," eller ogsaa "Maitai", som betyder "velsignet", stundom naar de ere meget belevne sige de "Alii mnitni", det er: ,,vær velsignet fornemme Herre!" Derpaa
lage de en stor l{alabas frem, som indeholder en hvid syrlig mister, der, forsaavidt den skul lignes med Noget, meest
nærmer sig vor Meelgrod. Det er deres Yndlingsspise Poi,
lavet uf 'faroroden. De byde den Fremmede venlig at Inge
Deel i Maaltidet, men jeg skal fraraade Enl;ver at indlade
sig derpaa, saameget heller som de ingenlunde tage hnm det
ilde op, at han siger Nei. De benylle imidlertid Lciligheden til selv at tage sig en Forfriskning, jage til den Ende,
alt efter deres Appetit, to, tre eller fire Fingre ned i I{alabassen, drage dem ud, belæssede med Poi', svinge denne
et Par Gange om Fingrene, fo1• at den knn sla11e sig rigtig
fnst omltring dem, og stikke dem saa dybt i Munden som
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,muligt, for at slikke dem rene og derpaa begynde Operationen forfra. Den gjentages ogsaa virkelig med en forbausende Hurtighed, og en utrolig Mængde Gange; Hawaianeren spiser til daglig Dag næsten udelukkende denne Ret
tilligemed nogle Frugter og torrede Fisk. Skal en Moder
made sit spæde Barn, da slikker hun selv forst paa den
omtalte graciose l\faade Poi'en af Fingrene, vender den i
sin halvgabende Mund, og ~abner derpaa Munden paa Barnet, for nt sproite den saaledes tillavede mister ind i denne.
Et væmmeligere Syn kan man noppe tænke sig; alligevel
bruges det Samme som et Courmagcri mellem Voxne, og
det hændtes (Jlere end eengang, at Hawaianerinderne ved
denne Elskovsleg vilde vise Corvettens Officerer deres Op. mærksomhed, naar de traadle ind i Hytten til dem. Tobakspiben og Spyttebakken*) (en lfalabas, eller i selve Honolulu
endnu oftere en europæisk Porcellains-Potte) gik paa samme
Tid flittig rundt mellem Fruentimmerne, og medens disse
snakkede og loe, ,,rumi-rumi"-de den Fremmede, lærte ham
Kanakasprog, og gave hver sin rigelige Skjærv til den omtalte
Spyttebakke, saae man gjerne Mandfolkene længere hen i
Bylten ligge udstrakte paa Maven paa Gulvet, og med en
saadan Lidenskab spille deres Hazard eller Whist, at de
hverken borte eller saae, hvad der foregik i Hytten omkring
dem. Andre Gange sov de vel ogsaa i denne deres Yndlingsstilling, og navnlig om Aftenen hændtes drt iklte saa
sjelden, at En eller Anden iblandt dem Iane brændeviinseller awa-drukken.
Men vi maae igjen tilbage til Nordsiden af Oen. Mandfolk saae jeg kun faa nf; rimeligviis vare de ude •paa Arbeide. Tilfældigviis opdagede jeg i en Hytte et af de paa
Oerne i tidligere Dage brugte Spyd af et meget hnardt sort
Træ. Jeg bod Manden een, to, ja flere Pinstre derfor, men
*) Det p1111stanes, at de gjemme Spyttet sna omhygg<',ligt, fol' •nt bruge

det til den her paa Ocrnc endnu ikke ganske forsvundne Awa- eller
Kawn-Drik, åer tillaves af Piper methysticum, Draræna terminalis
(den saakaldte Ti-Rod) og andre Planter. Hvorvidt denne Paastand
er grundel eller ikke, skal jeg lade være usngt.
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han var ubevægelig; ved Tegn syntes han at ville give liil{jende, at han vilde blive dræbt, om han skilte sig derved.
I en kort Afstand fra Landsbyen blev jeg en Hytte vacr,
som saae bedre ud end de andre; et lille Glasvindue og en
malet Dor forl,yndle, at her boede en Standsperson. Jeg
gik derind o.g blev venligt modtaget af en velklædt Mnnd
og hans Kone. Inde i Huset stod el Bord og et Par Stole,
og paa Bordet laae Skriveapparnler og Prolocolier. Det vnr
D1slriclets Skatlel{ræver.
Nede ved Strandbredden ligge
nogle store Steendæmninger, den ene ved Siden af den anden. Det var nogle af disse umaadelige Opbevaringssteder
for Fiske, hvoraf der findes mange paa Oerne, og som tilhore Hovdingerne. !\Jan seer heraf, nf hvilken Betrdning
Fis){Crict er for de lndfodle, Eflerat være kommen lilbnge
fra min Udflugt, traf jl'g l\Jr. Parker hjemme, og jeg tilbragte i hans gjæstfrie Huus en behagelig Aften, der som
sædvanlig endte med en fælleds Husahdagt; og cflerat en
lignende havde fundet Sted den næste Morgen, begav jeg •
mig igjen tilbage samme Vei jeg var kommen, over Pali og
til Byen.
En anden Udflugt, som man oflere gjor fra Honolulu,
er ud til den bekjendte Sallso, Alia-palrni eller Moanalua, som :er beliggende 1& l\liil Vest for Byen. I BPgyndelsen ganer det gjennem en flad men frugtbar Slette, Vcien
er god, og smaa Broer fore over de mange Vandliib. Eva
er Navnet paa delle venlige Slelleland. Fll'rr. Landsbyer
oplive Landskabet, - den forste saagodtsom en umiddelbar
Fortsrollclsc af llonolulu By, - nogle Steder seer man Viinrnnker at brede sig mellem Plantninger af Bananer og Sukkcrror, men Storstedelen af de Indfodtes Hyller ere hverken
omgivne af Haver eller endog kun af de tarveligste Blomsteranlæg. Veien gaaer imidlertid videre langs Slrunden, Slettens Udseende bliver mere og mere ode, og snart træder
den nogne Steen frem hist og her mellem det sparsomme,
forbrændte Græs. !\len endnu engang afvexler denne brune,
golde Jord med en Cocuslund, omgivet af en frugtbar Eng,
over hvilken der brede1· sig et Toppe nf det yppigstc Gront.
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En Dcel af denne er benyttet til Taroplantninger. Dybe
Bugter skjære sig hist og her ind mellem de for Oiet saa
velgjorende Oaser, og flere af disse Havets lndskjæringcr
ere inddæmml'de til de allerede forhen omtalte Fiskerier,
der udgjore en af Hovdingernes betydeligste Eiendele. Ind
ad Landet til sees længere borte en lille straalakt Bygning
med et Kors ovenpaa: det er en calholsk Kirke. Men Hesten
begynder at blive sovnig ved at træde i det blode, lunge
Jordsmon; det er pna Tiden at sætte den i Trit igjen og
galloperc lH•novcr de golde Bakker, der hoine sig for Ens
Oie. Opunlien, en Caclusbusk, bedækker dem i Mængde; den
naaer her en floide af 4-5 Fod, og bugner under sine
smukke morkerode Frugter, men da disse ere tælbesalte
med Smnapigge, knn man ikke spise dem, uden at faae
Hænder og Mund fulde af Piggene, og man man saaledes dyrt
nok betale Frugtens saftfulde lædskende Smng. Forresten
vo:rnr her snagodtsom Intet uden en lille blaagraa beskeden
Argem9ne mexicana, der pynter Bakkerne med sine nydelige hvide Smnnblomster. Efter :l Times Ridt omtrent naaer
man op paa Toppen, og seer nu pludselig i Dybden for
sine Fiidcler den mærkelige Sallso liggende ligesom i et
gammelt Krater, rundt. omgivet af storre og mindre Bjerge.
Om Ligheden med et J{rater iovrigt er mere end tilfældigt,
er neppe endnu afgjort; den dybe Kloft, som fra Sallsoen
trækker sig ind imod Landet, synes ved sin compacle Knlksleensfor111alion med Kiesellag snarere at lale derimod end
derfor. Soen er efter Wilkcs en engelsk Miil i sit storste
f;jennemsnit, og maalcr paa det Dybeste 18 Tommer. Bunden er et blnagraat, leret Dynd, og Adgang til Soens Rand
som Folge deraf meget besværlig. At den skulde staae i
Forbindelse med Havet, og saaledes falde og stige med Ebbe
og Flod, er en Paastnnd, der rimeligviis er aldeles ugrnndet. Vi saae Vandet kruse sig lidt i l\1idten af Soen, medens Bredderne, hvor Saltet laae to1·t, lignede en sncebelagt
lis. Nogle Dages Torke var efter vore Ledsageres Udsagn ·
tilstrækkelig Ul at forvandle hele Soen til een stor Saltfinde.
Soen tilhorer Regjeringen, og om dens Rigdom kan man
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danne sig et Begre1>, naar man erfarer, at da man engang
for Alvor tænkte paa at benylle denne Skat, samlede 25
Arbeiderc i fire Dage ikke mindre end 500 barrcls Sult.
Ulykkeligviis er det her, som overalt paa disse Oer, Mangel poa
Arbeidskraft, der forhindrer al f'n saadan Velstandsldlclc bliver
afbenyllet, skjondt ogsaa Grunden tildeels er at soge dPri,
at Saltet her paa Oerne er i saa ringe Pris, og at det hidtil kun maadelig t har betalt sig nt Jade det udfore. Efterat
have betragtet dette Naturphænomen i nogen Tid med dels
vilde Omgivelse, fortsatte vi vort Ridt videre, forst hen
over Bjergene paa den anden Side af Soen, og dcrpaa ind
nd Landet til. Landskabet vedblev at have det samme golde
og fortorrede Udseende, og Veien blev snart ildrn undel
end en smal Fodsti, eller rettere ophorlo ganske; dog efter
lrnrt Tid an log Egnen et livligero og venligere Udseond~;
vi rede ned i en Dal, over en Flod, og befandt os nu paa
gronne frugtbare Græsgange, hvor en l\Iængde Qvæg og
Heste græssede. Vi standsede vod en lille l\leierigaar<l, som
laae omgivet af skyggefulde Alcuriles-Træer, og· forfriskede
os her ved en Drik l\1ælk. Efter en Smule Hvile rede vi
videre, forst i fuldt Fiirspring opad de nogne miirke
Klipper, dcrpaa aller ned i en ny Dal, ligeledes opfyldt
med Hjorder af Hornqvæg. Veien blev snevrere og snevrere; det var et af disse Passer, der ligesom Nuanudnlen
gjennemsl(jærer Bjergene og forer over til den anden
Side af Oen. Bjergene hævede sig paa begge Sider i en
Hoide af 2-3000 Fod, med Toppene indhyllede i Skyer,
og mc:d sleile lodrette Sider tætbevoxede med en Skov af
Brodfrugt- og l\lorbærtræer, Aleuriles og bladlose Acacier,
Brægner og Slyngplanter, der groede imellem hinanden i el
uoploseligt Næt af de forskjelligste Farvenuancer. ~un nogle
Steder i Passet vare Bjergene dog ganske nogne, og her
kunde man iaglt11ge det interessante Phænomen, nl Fordybningerne og de fremslaaende Dele paa begge Sider aldeles
· passede li! hinanden, saa at del var åiensynligt, at Bjergl(jæden engang ved en mægtig Naturomvæltning er revet
over og kastet til Side. Af og til viste man os ogsaa
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Steder, hvor der efter al Rimelighed vare gamle Gravsteder;
thi her , i de mest utilgjængelige Afkroge, i skjulte Bjerghuler,
pleiede disse Obocre at begrave deres Dode. Pladsen selv blev
holdt hemmelig, for at ikke Ulykke skulde ramme de Efterlevende, og endnu den Dag i Dag er der megen Overtro i
denne Retning. Saare vanskeligt er det derfor at faae en
Indfo<lt til at .paavise saadanne Begravelsesleder. Veien
blev lidt efter lidt yderst besværlig. Den gik for Storstedelen gjennem et lildeels udtorret, næsten ufremkommeligt, stenet Flodleie, hvor vi snart sank i Morads til
over Anklerne, naar vi stundom maalle stige af og fore
Hesten i Toilen; snart klavrede og sprang fra den ene
Lavablok over paa den anden, altid i Fare for med Panden
at lorne mod Grene af Træer og Snylteplanter, tier slyngede sig sammen tæt over vore Hoveder. Da vore Ledsagere ikke kunde love os andet at see, end det vi alt
havde el Begreb om, nemlig yndige Dale med mange Koer
og meget faa Mennesker, med° deilig Vegetation og saare
liden Cultur, midt imellem hoie Bjerge, hvol'lil Veien forte
gjennem halsbrækkende Bjergpasse, da det desuden lakkede
ad Aften, saa vendte vi om, og sogte tilbage til vor By- og
til vort Skib.
Mine Forsog paa at opfylde min Forpligtelse mod tfet
elhnographiske l\luseum, vare forbundne med ikke faa Vanskeligheder. Der var en paafalde11de F11ttigdom paa Levninger fra den hrdenske Tid. Skjondt ikke tredive Aar vare
forlobne, siden Christendommen ha\'de begyndt at fæste Rod
i Lanrlet, var fast hver synlig Erinrlring om Hellen~kabet
forsvunden. Selv de gamle Meles eller Sange, hvori Lan- dets ældre Historie opbevaredes ved egne Barder, som oplærtes dertil fra Ungdommen, vare næsten aldeles forstummede, og hvad værre var, for en peel glemte. En forhenvæi:ende Missionair Bingham, som er reist tilbage til Nordamerika, sagdes at have fort med sig en betydelig Samling
af saadanne Sange; maaskee ere de paa denne Maade frelste
fra Undergang. Der skal stundom, saa horle jeg, være hoi
Bill•• Jordom1eilln1t, III,
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og smuk lyrisk Poesie i dem, men oftere endnu skulle de
bevæge sig gjennem forunderlige vilde Billeder, som ere
vanskt!lige at utltyde. Det lod iovrigt til, som om de gode
Hawaiianere vare komne ganske godt under Veir med, hvad
Fordeel de k~nde gjore sig ved ethnographiske Mærkeligheder
eller Oldtidsmindesmærker. De skammede sig ikke ved at
forlange de mest ublue Priser. Hos Nogle af dem, som
al<Mcs na•gtt'de at skille sig Vt'd dette eller hiint SI ykke,
som en nedarvet Erindring fra Fortids Begivenheder, maaskee om Forfædrenes Bedrifter, turde dog vel en ædlere
Bevæg!!rund anluges at være lilstede. Saaledes gjemle flere
af Hovding-crne deres Fjærkraver, der, skjondt mindre end
den for omtalte kongelige Kappe, dog altid vare kostbare
Stykker, og hnv,le været deres Forfædres kongelige Pryd1•lse, som Hl'lligdomme. Dog - nogle af dem gav efter
for den haarde Nod, lhi i ni deres Herlighed ere de fattige,
idelmindste med Hl'nsyn pna Nutidens Fordringer, og de
solgte da slige menorlier, men kun lil meget hoie Priser.
Den . ar mig til vort elhnog-raphi:.ke Museum hjembragte
Fjærkrnve kostede iOO Piastre. Forgjæves sogte jeg een
ar deres smukke gamle Kriger-Hjelme, som ligne europæiske
Ridderhjelme ganske forunderligt, og hvoraf Tegninger
kunne sees i Dumont d'Ul'Villes og Aragos Rcisebekrivelser. Der er Grund til at antage, at skibbrudne · Spaniere
have givet Model til dem. De vare meget sjeldne; imidlertid var der dog en Inilffrdt i Honolulu, som havde en af
dem, men do han ulyklrnligviis havde faaet at vide, at jeg
var Liebhaver, var han ikke at komme tilrette med om Prisen. Det vigtigste musikolske Instrument, som de Indfodte
syntes at have havt, for Europæerne kom til Landet, var
Trommen, hvoraf kun et eneste Exernplar var i Honolulu,
nemlig hos Gouverneuren, hos hvem det stod opstillet i et
af Værelserne. Den var gjort af en meget tyk, udhulet Cocosstamme, og var saa stor, at jeg næsten ikke kunde begribe, hvorledes en Mand har kunnet bære den. Hvormeget
jeg end heilede til den, saa var den gamle Herre dog ubevægdig. Mindre sjeldne vare de saakaldcde Kahilis, det
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er store Fjærvifter eller Koste, befæstede til et Skaft, som ofte er særd.cles smagfuldt udarbeidet og indlagt, med Kaskelotlænder, Træ, Skildpadde og Perlemoer. Disse Kahilis
ere Tegnet paa Hovdinge-Værdigheden, og naar de ere
prydede med nogle af de ofte omtalte gule Fjær, bliver Værdigheden kongelig. Kahilien fores af en Tjener eller Tjenerinde foran den ophoiede Person, som har den Ære at
~ære dens Besidder, og bruges til at tilvifle ham Kjolighed
og bortskræmme Muskiler.
Ved Hr. Pastor ·Hansens vedholdende Anstrængelse, og
gjennem flere velvillige Amerikanere, navnlig blandt Missionairerne, lykkedes det imidlertid al indsamle endeel Sager, scm alle bleve afleverede ved vor Hjemkomst til det
elhnographiske Museum, hvor den utrættelige kundskabsrige
Videnskabsmand, Hr. Etalsraad Thornsen, har anviist dem
en hæderlig Plads. Jeg skal derfor ikke trælle Læseren
med en delailleret Beskrivelse deraf, men skal indskrænke
mig til at omtale et Gudebillede, som en amerikansk Missionair var saa god at forære til Expeditionen. Det var
ingenlunde mærkeligt ved dets Kostbarhed, thi det lignede
noget nær et Stykke Brænde med noget paa den ene Ende
udskaaret, s,om skulde være et Ansigt. Men Gudebillederne
ere saare sjeldne paa Oerne, idet de fleste bleve brændte
ved Christendommens Indftirelse. Dette blev fundet Aaret
for vi kom hertil, i en lille Hule paa Kysten af Molokai,
kaldet »Ke nna mano", eller Haifiskehulen. Rimeligviis har
denne været et Tempel, udelukkende bestemt for Fiskere.
Hulen var saagodtsom utilgjængelig. saavel fra Landsiden som
fra Sosiden, thi Klippen hævede ~ig lodret 8 å 900 Fod op af
Havet, og en stor Deel af Aaret stod en stærk 'Brænding
derind. Billedet stod opstillet foran i Aabningen, tilligemed fO eller 12 lignende. Nogle Herrer, horende til den
nordamerikanske Mission, lode sig roe derhen; men de lndfodle vare bange, og mantte saagodtsom tvinges til denne
Tjeneste; thi der gik det Sagn, at naar Nogen forsogte paa
blot at tage eet af Gudebillederne bort, da vilde Brændingen
strax skylle ham i Dybet. »Da vi borttoge dem," saa fortalte
8*
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min Hjemmelsmand mig, ,,og de lndfodte just vare ifærd med
at svomme lilbagc til Baaden, udraabte en af dem, idet han
sane en stor Brænding komme: ,,Nu skal vi Alle drukne,
see blot Soen, hvorledes den reiser sig". De lndfodte paa
l\lolakai fortalte alle, at et Menneske var blevet offrct, da
man fældede Træet, hvoraf Billederne bleve gjorte, og et
andet, da Guderne bleve opstillede; det forsle Lig blev nedgravet ved Træels Rod, det andet under Afgudsbillederne i Hul~n.
Der var Tabu for ethvert Fruentimmer, der landede paa
delle Sted. De Indfodte kaldte Afguden l(auhuliu, og de
havde den Tro, at den jagede Haifiskene bort.
Afgudsbillederne skulde alle brændes - saa fortalte
Missionnirerne mig - men mange bleve borllagne af de
lndfodle, som holde dem skjulte i Bjergene , og Skovene,
saalidt rodfæstet er den sande ehrislne Tro endnu i delle
Folk. Templerne ere ligeledes odelagte, men Ruinerne af
dem ere endnu paa flere Steder at see. Omtrent to Mile
Ost for Honolulu bar der stnaet et saadant Tempel eller
"Heiuu", og jeg foretog en Dag en Udflugt dertil. Efter et
Ridt pen en halv Times Tid uden noget synderlig .Mærkeligt,
kommer man gjennem en udstrakt Cocos-Palmelund, forbi
Landsbyen Wuiliti, som nu kun er en Samling af adspredte
Hytter, men i tidligere Dage har været langt betydeligere.
Under do skyggefulde Træer sad fordum Oahus Konger og
Hovdinger. Nu stod en indfodt Lærer under de samme
Træer og underviste en Flok Born. Et Tag var opreist, paa
fire Pæle, det var Simlen. Et Styklrn Vei herfra, paa den
nederste Skraaning af Diamond-hill, de Indfodtes "Lt>alu",
Iane mellem 'denne og Havet Levningerne af den omtalte
Heiau. En 2~ Alen hoi, aflång fiirkantel Muur, der var opfort af lost ovenpaa hinanden lagte Cora!- og Lavablokke,
indeslutlt•de et Rum af 90 Skridt i Længden og 30 i Bredden.
En Aabning paa den nordvestlige Side forte ned til Indelukket,
men ind1•nfor vare Bygninger, Offersted og Gudebilleder spor- lost forsvundne; selv de fra Offringerne tidligere ophobede
l\lenneskebeen vare borlryddede paa l\'lissionaircrnes Foranlal lning, og kun Lavablokke og Smuldcr fyldte endnu den store,
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tomme PIRds. PRa den sydostlige Side saae man flere Trappetrin af Steen; her stode Hovdingerne, naar Olfringen
foretoges, medens Folket var samlet nedenunder paa Slmutningen ned mod Havet, ængstelil{t ventende paa, at Præsten
skulde slyrle ud og gribe og bortslæbe de ulykkelige Offrc
til den grumme Lono. Der kunde iklrn være valgt en smukkere Plads til et Offersled. Man staaer her med Diamondbjerget bag ved sig, og seer ud over den smukke Waitili Slette med sine Skovklynger og GræsplainPr, til hoire
Bjergene ind i LRndet, til venstre det umaadrlige ' lyseblaae Hav, hvorpau en enkelt Hvalfanger spreder sine hvide
Seil for at naae den foronskede Havn. Og dog, naar man vender
den ovrige O Ryggen, og ikke har andet for sig end det
vilde, sorte Bjerg, og den ode, lomme So, da forstaaer man,
at kun en Efleraarsstorm blll1iivede at opriire denne, og
pidske dens Bolger mod den niigne Strand, for nl'lop her
at fylde Sjælen med Rædsel, og stemme det lil HedenskRbet
trælbundne Folk til deres blodige Afgudstjeneste. Heiau'cn
ved Diarnond-point er den sidst byggede her paa Ocrne,
og mangen Nulevende vecd endnu at forhl'lle 0111 Hovdingen
John Li's Broder og mange Andre, der bleve offrcde her.
-Et Træk fra denne Udflugt lil Diurnond-point maa jeg imidlertid ikke forglemme. Paa Udveien vare vi komne forbi en
Hylle, hvor en Mand laae meget syg; mange lndfodte vure
samlede udenfor, og en af Skibets Læger, som v11r med
i Folge, gik ind for at tilbyde sin Hjelp; men M11nden Ynr
docndc, og flere omkringst!laende Qvinder siode just og beviste håm den sidste l{jærlighedsgjerning, i del de rumirumi'ede ham af alle Kræfter*) . . Da vi paa Hjemveien kom
i Nærheden af det samme Huus, · hortes en lydelig magesang, som blev stærkere og vildere, jo nærmere vi lwm.
Manden var altsaa dod; men Hr. Armslrong, som var med
os, blev meget alvorlig. Trods Missionairernes Forbud har
det ikke været muligt for dem endnu at afsk1Jffe disse vilde
*) Rumi-i-umi betyder nt guide l.emmemc, omtl'ent sunlcdcs som 111nn
behandles i tyrkisk Bod.
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Udbrud af Sorgen her paa Oerne; endogsaa i Honolulu By
horte vi dem gjenlagne Gange. Stedse sjeldnerc bliver
derimod den barbariske Skik at udhugge Fortænderne ved
en kjær Slægtnings Dod, saaledes som det er omtalt, at det
skele over hele Landet, da J{amehamehn den Forsle dode.
Af alt hvad jeg har fortalt om mit Ophold i Honolulu,
vil det skjonnes, at det selskabelige Liv ikke frembod nogen Afvexling; de hesteaende Forhold maalle nodvendigviis
frenivirke, at her var liden eller ingen synderlig Glæde at
hente i saa Henseende. Hos de lndfodte var der aldrig
Sporgsmaal om nogetsomhelst i saadan Retning; hos de
Fremmede, som havde taget Bolig her paa kortere eller
længere Tid, var det snare lidet bedre. Imidlertid gjorde
dog enkelte Familiekredse heri en behagelig Undtagelse, og
det vilde være meget utaknemligt af os, om vi ikke paaskjonnede disses Gjæstfrihed. Jeg levede en Deel ar den
Tid, jeg opholdt mig i Honolulu, i Land, ·og beboede det
Huus, som 11fRegjeringen var blevet overladt til Expeditionens Afbenyttelse, og hvor vore magnetiske og aslronomislrn Observationer bleve daglig fortsatte, under den utrættelige og dygtige Lieulenant Rothes Veiledning. Fra delle
Huus gjorde jeg gjerne hver l\lorgen en Excursion ud i den·
smukke Nuanudal, og aflagde da Besog hos de :derbuende
Plantere i deres venlige Hytter, altid vis pan at mode en
hjertelig Velkomsthilsen. I Samtaler med disse Mænd indhentede jeg en stor Dee! af de Oplysninger, jeg her har
givet til Bedste, ·ener ol hove veiet dem mod de Bemærkninger, jeg erholdt af Embedsmændene i Byen, og efter at
have drofiet brgge Meninger, saa godt jeg formaaedc. Inde
i Byen tilbragte jeg det meste af Dagen med Forretninger,
og fandt derefter som oftest en behagelig Adspredelse hos
Generalconsul Miller, eller i den franske Consul Hr. Dudoils
Huus, hvor en elskværdig Familiekreds bidrog til at gjore
Opholdet meget behageligt. Et Spadsereridt eller en Fod tour
om Eftermiddagen maalte gjerne ende for l\lorkels Skyld,
som i disse tropiske Lande falder saa umiddelbart ovenpaa
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Dagens Forsvinden. Aftenen tilbragte jeg i enkelte Familiekredse eller ved mit Arbeide i mit hawoiiske Huus.
Imidlertid gjorde Galatheas Ophold betydelig Afvexling
i Selskab~ts eensformige Levemaade. Min Musik kom ofte
i Land irolge denne eller hiin Families Anmodning, og der
samlede sig da altid et lille Selskab, hvor en lille Dands
gjerne salte Kronen paa Forlystelserne. Saaledes samledes
man hver Loverdag hos den franske Consul, og her svingede man sig i lystige Dandse, ja se]v Valse, trodsende
Missionairernes Tordentaler mod denne Helvedes Opfindelse,
som ufeilbarlig lod næste :&lorgen, saavel fra Prædikestolen
som i den daglige Samtale.
Efter endte Forhandlinger med den hawaiiske Regjering, som vare faldne ud til fælleds Tilfrcdshe.d, gjorde
Udenrigsministeren, Hr. Wyllie, mig den Ære at anstille en
F~te for mig og mine Officerer. Til den Ende indbod han
Kongen og hele den kongelige Familie, alle Honoratiores i
Byen, Missionairer med Fruer o. s. v. til en "musikalsk The"
i sit Hotel; Indbydelsen skete ved Kaart, med eet Ord Alt var .
,,in style". Men den musikalske Underholdning bestod i at.
min Musik var indbudet til at spille, og at Hr. Nopilch accompagnerede sig til nogle Sangnummere paa Claveer, saa
at dersom vi fra Galathea ikke havde været der, soa havde
hele Selskabet maallct gaae derfra uden Musik. Forresten
gik Alting meget stadselig til, Musiken blæste "God save
the king" ved Hans Majestæts Ankomst, og "Kong Christian"
ved min, og der blev serveret rned en stor Overflodighed
af The, J{ager og Vand til Missionairernes store Opbyggelse.
Hr. Wyllie havde ladet sig forlyde med, at der skul~e dandses (han var selv en ivrig Dandser), men ikke for Missionairerne vare borte. Delte havde nær givet Anledning til
en heel Revolution, lhi Missionairerne vilde ikke tage bort
for den kongelige Familie, og Dronningrn havde sat sig i
Hovedet den AOen, at hun vilde see en Dands - det havde
den stakkels J{one aldrig sect for. Jeg var saa heldig at
overhugge denne gordiske J{nude ved at jeg beordrede Musiken ot spille op til en Dands, og foregik derpaa mine
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Officcl'er med et godt Exempel, som Capt. Blake fra Juuo
og hans Officerer oiebliklrnlig fulgte, og i et Nu var Dandsen i Gang. Der blev nu stor Alarm i Leil'en, Missionairerne flygtede bort, som om Luften var forpestet. l\Jislress
Judd vilde have Dronningen med, men Hds. Majeslæt sagde
Nei, og blev en Tid lang og saae til med stort Velbehag,
trippende Takten med sine Fodcler, Lil stor Fortvivlelse for
Mr. og Mistr. Judd. Saalænge Kongen og Dronningen bleve
tilstede, forbleve ogsaa de unge Prindser. Jeg gik hen til
Alexander, den præsumtive Thronarving, og spurgte. ham,
om han il,ke havde Lyst til at dandse. "No Captain" sva1·ede han, "it gives evil conceptions". Jeg overlader til den
'Uhildede at afgjcire, om det ikke var nok san godt at lade
den unge Mand dan<lse, som at lade ham lære, at Dandsen
skulde kunne have suadnnne Virlrninger.
Dronningen var den Arten klædt pna det mest glimrende - jeg tor desværre iklrn lilfoie, at det var smagfuldt.
Et kort Skjort af det kostbareste chinesiske Atlask, og dertil
en Spencer af dito carmoisinforvet Slof, omgav hendes mægtige Fig·ur. Det var oiensynligt, at hun morede sig deilig
den hele Tid. Da Nopilsch sang, nærmede hun sig Ciaveret, som alt i Forveien var heelt omringet af en Mængde Herrer. Hun blev slaaende beslwden bagved. Jeg tog da en
Stol, gjorde Plads til hoire og venstre mellem l\længden, bod
Stolen til Ilds. Majeslæt, og blev stanend_e bag ved for at
forhindre, al Nogen trængte sig for nær. Denne Hi>fligheds-Demonslrnlion, u<lviist saa at sige offentlig mo<l den
couleurle Dronning af en fremmed Skihschef, var en hecl
politisk Begivenhed, som blev critiseret og commenleret paa
alle mulige l\laader, og gnv Anledning til ivrige. Dcb11lle1·,
Nogle hævede min Conrtoisie til .Skyerne, Andre fandt det
servilt og ridicult. Lykkeligviis seilede jeg et Par Dage r. rter.
Da der saaledes i det Hele var snare liden selskabelig
Snnds, end mindre offenllig Forlystelse, sogle de Herrer
Olficerer at fordrive Tiden mellem dem selv sua godt de
kunde. Der herskede i denne Henseende den ypperligste
Forslaaelse mellem den engelske Fregat Junos og Galatheas
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Orficerer. Da de saalrnldede Hoteller neppe vare til nt besoge for at skaffe sig Livets Ophold i !Uatl og Drikke, uden
at man maallc kæmpe med Smuds, Ækelhed, slet Opvartning og maadelig Beværtning, men aldeles ikke vare til at
sove i, - sna maatte de gode Herrer, naar de vilde folge
deres uimodstaaelige Lyst til at fjerne sig fra Skibet, som
e1· su11 naturlig hos alle dem, der have provet en lang Soreise, indrette sig paa Sandwich-l\1aneer, det vil sige, de
leietle sig et Huus i Land, og forte deres egen Husholdning.
For et Par Piaslre fortrækker en Kanak-Familie fra sin Hytte,
og den Fremmde flytter ind. Et Sengested, t>t Bord, et
Par Stole er hele Bohavet. Hvor Familien flyller hen, vecd
jeg ikke, men J{onen i Huset besorgei• da Husholdning,
Vadsl<, Reenlighed o. s. v. Denne Industri kommer i Gang,
saasnart en Orlogsmand' anl<rer ved Oerne. El heclt \harteer af Honolulu kaldtes endnu for Loier "Sollingwoodsquare", fordi det havde været beboet af Orficcrerne fra et
engrlsk Linieskib af dette N11vn. El Elahlissement blandt de
mange havde, medens vi besogte Stedet, dannet sig hos
Chefen nf l\lililsen, . den allerede ovenfor omtalte Capt. William. Her boede nogle engrlske Officerer, og her modtes
Kammerater fra Juno og GalalhPa, og tilbragte Artenen under Laller og Sang, medens Punschebollen dampede paa
Bordet og Cigarerne fra Læberne. Artenunderholdningen
bestod da gjerne i at Captain William, der havde aflagt sin
Værdighed og gjemt Uniform med Epauleller etc. i I{alabassen, stod i en særdeles let Paaklædning i en Krog og
· gjorde Opvartning for sine mililaire Gjæster, bvilke da il<ke
forsamle ot opfordre denne Genllemnn til at underholde
Selskabet med Sang og Dands. Stundom var han lidt tvær
dertil, men naar han saae sin Betaling, en oprakt Cigar,
saa svandt alle Hindringer, og vor Captain sang i de mest
hjerteskjærende Toner sine Kanaksange, eller vel og, naar
han ved et Pur Glas Whisky var blev en tilbiirlig stimuleret, gav
han en nordamerikansk Temperance-Sang til Bedste, som
han havde indstuderet under .Ilrother Damons Veiledning, alt
til usigelig Morskab for det forsamlede Auditorium. Det
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kostede heller il,ke stor Ufoilighed at faae Honolulus Stadhauptmand til at dandse, ja endog at faae hans Frue til at
gjore ham Selskab. Dette YDr forsaavidt interessant, som vi
dog herved fik et Begreb om, i hvilken Grad Folket i ældre
Tider har drevet denne Art af Forlystelse, og det kan ikke
nægtes, at den var hoist eiendommelig. Hver Tour - jeg
veed intet bedre Udtryk at bruge - varede hoist et halvt
Minut. Den Dandsende sprang da frem, bevægede Armene
paa det Voldsomste, traadte snart et Skridt frem, snart et
tilbage, altid med hæflige Bevægelser; pludselig sank han
i l(næ, snurrede rundt som en Top, hævede sig alter, for
strax at gjentage det endnu hurtigere, men saa var han
ogsoa oplost og færdig, og syntes ligesom i en exalteret
Tilstand, hvoraf han dog strax 1mm sig, saasnart han saae
den oprakte Cigar. De,t hele ledsagede han med de mest
frivole og la~cive Fagter, og tillige med en snovlende monoton Sang. Der var ingen Forskjel pna Mændenes og Qvindernes Dands. En endnu uanstændigere og maaskee endnu
mere uforfalsket "Hula-hula" bleve vi Vidner til ved en
,,Luau" (Picnic), som Juno's Officerer en· Dag havde 11rrangeret i et Bondehuus en halv M1ils Vei udenfor Byen. Frygten for Missionairerne, af hvilke de her ikke saa let
kunde blive grebne paa fersk Gjcrning, var folgelig ikke
fuld saa stærk; alligevel borte der et ikke ubetydeligt Qvantum Punsch til, inden alle Vanskeligheder og Betænkeligheder vare overvundne, Et Fruentimmer og fire Mandfolk
traadte nu, smyklrnde med Krandse og Gront, frem lil Dands.
De lagde sig strax paa Knæerne. Fruenlimmer1Jt var fra
Bellestedet og nedefier fuldkommen skjult af et stort Stykke
Tapa, der stod som en Faldskjærm rundt omkring hende;
medens hvad der var nedenfor denne bevægede sig med en
overordentlig Færdighed, stod hele den ovrige Person fuldkommen stille. Mandfolkene bevægede tillige Overkrop og Arme.
Alle ledsagede Dandsen med den allerede omtalte slæbende
Sang, med en talende .Mimik og deres ligesan lascive som
betegnende Gestieuialioner. Tilsidst !iltoge alle Bevægelser
i Hurtighed og Styrke, og endelig sank de Dandsende, om
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man turde kalde dem saa, sammen under Byrden af deres
Anstrængelser. Fodder og Skinnebeen bevægedes under ·
hele Mancuvren ikke tid af Stedet. At denne Slags Forlystelse ikke er meget sædelig, er vist, og jeg kan derfor
ikke fortænke Missionairerne i ut de have fordomt og for-.
kjættret den, men neppe have de handlet klogt i at bnnlyse
al Dands som en ryggeslos Tidsfordriv. Det er en bekjendt
Sag, at de vilde Folkefærd, som beboe Sydhavs-Oernc, alle
have havt deres Dandse, som vare dem eicndommclige, og
horte til deres Forlystelser, ja vel endog til deres ReligionsCeremonier. Formeenllig havde Missionairerne derfor gjort
bedre i nt benytte dette til at slutte de Indfodte til sig, ved
at vedligeholde de fra Forfædrene nedarvede Folkeskikke,
naturligviis i en forædlet Tilstand. Det er virlrnlig slet ikke
aldeles for Spog, naar jeg siger, at Missionairerne burde
have taget en Dandsemester med i deres Selskab, som k_unde
have virket forædlende paa de Vildes Smag i denne Retning; i al Fald hellere denne Yder lighed, end det strænge
Forbud mod en i sig selv saa uskyldig og sund Forlystelse.
Kanakern~s Svar, dersom de ville raisonere med Missionairerne, ligger mi>get nær, og burde af disse iovrigt saa kloge
Folk være forudseet . - det er: at deres hvide Brodre, de
indvandrede Earopæere og Amerikanere, ingenlunde genere
sig for at dandse, ja valse, trods Missionairernes Tordentaler, og dog ere de Christne, og · civiliserede Folk, hvorfor
maae da l{anakerne ikke dandse?
Men for at komme tilbage til vor Hytte, saa var det
virkelig bande morsomt og mærkeligt at sce den gode
Captain Williams Angst for Missionairerne, men især for
Brothcr Damon. Hans Navn alene var nok •til at indgyde
ham Skræk, og forst naar han vidste, at denne Bussemand
sov pan sit gronne Ore, var han egentlig at formane til at
komme frem med sine Præstationer i Dandsekunsten, men
derfor var det ogsaa altid fors!, naar den ovrige By laae
begravet i den dybeste Ro, at Lystigheden ret var paa sit
Hoieste.
Ideen med en Dandsemester for at lære de Indfodte at
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dandsc, er ingenlunde undfanget hos mig. Den bremiske
Consul Mr. Reynold, en gammel Beboer af Honolulu, havde
paalaget sig noget lignende, rigtignok lmn for Damer. At
hun desaarsag blev betragtet som en J{jælter af Missionaircrnc, var en Selvfolge. Han havde oprettet en Slags Slwlc
for en ti, tolv unge Piger af blandet l!lod, havde taget dem
i Huset til sig, og selv paataget sig at give dem Undervisning i Dands. Han onskcde meget at give dem Leiligbed til at ovc deres Lærdom, og indbod derfor ugentlig
Selskab bos sig; men saa stor var Fordommen hos de hvide
Damer mod det couleurle Blod, at der lmn var mrget enkelte af dem at formnae til at gane derhen. At Ht•rrerne,
og deriblandt de fremmPde Officerer, vare mindre lu-æsne,
er en Selvfiilge, mrn da Hr. Heynold meget gjerne ,·ilde
udvide sin Dandsernestermyndighed over disse Gjæsler, opstod der Confiicter, som g-avc Anledning til oieblikkeligt
Brud, og vare senere Stof til mt>gen Underholdning og Morslrnb.
En eneste offentlig Forlystelse fand.l Sled under mit
Ophold i Honolulu, som jPg ikke bor undlade at omtale.
Det var en Concert i den store J{anak- l{irke lit Fordeel
for "the seamt'n friend society". Det var Brolher Damon,
der i Forening med nogle andre Herrer havde fanel den
indreltrt. Da dur i hele Ar-chipelct ikke fandtes anden Musik, end den vi havde ombord i Galathea, og da det især
var llr. Nopitschs smukl{e Slemme og musikal1,Jrn Talent,
der havde hragt denne hurmoniske Rus over ~elslrnbet, san
var det nnturligviis ogsnu kun ved Hjelp uf hvad Galathea
kunde præstere, al Concerten lmnde komme istand. Paa
den bernmmede Aften styrtede hele Byens Befolkning, og alt
hvad der kunde- gjore sig Ios fra Skibene i Havnen, ind til Kirken, som snart var heelt opfyldt med Nysgjrrrige, der vare 1.Jegjerlige efler denne uvante Nydelse. Nu maa jeg ærlig hel,jende,
at den var temmdig tarvelig. lUin Musik bestod af ni Musici,
hvoraf lo af de vigtigste vare syge. Jeg gav !\fr. Damon Valget
imellem at fuae meget slet l\1usik eller al udsætte Concerten; han valgte det fiirsle. Hvad Vocul-Nummerne angik,
da blev l-Ir. Nopitsch understiHtet af el Pur Herrer, som
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sang temmelig maadelig. Men trods alt delle var det virkelig en meget morsom Scene, og en interress11nl Aflen for
en Iagltager, og jeg fik her et levende Beviis paa, til hvilke
ln(·onseqventser den materielle Fordeels Opnaaelse kan lede
selv saadanne Folk, der gjore Haandværk af de strængeste
Grundsætninger. Her i denne Kirke, hvor Geisllighedcn
forer det mest sneverhjertede puritanske Sprog i Munden og·
fortæller, at al profan Musik og især Dandsemusik er "unconsisting with the principles of God and our holy religion", spilles
Polkaer og Valse, blev sunget Duetter af Norma og lystige
Viser, saasom: the seamen's call, lhe trump of fames, lhe
whalers glee o. a. s., Alt under Publicums lydelige Bifaldsraab, Trampen i Gulvet og Banken med Stokke, ,,da capo"Brol, Fremkaldelse af Sangerne elc. etc. Hr. namon var
Lysepudser, og Hr. Armstrong, der havde bemægtiget sig
sin Prækestol som Tilhorerplads for sig og sin Familie,
belærte herfra Kanakerne oppe i Galleriet, at dersom de ikke
vilde være rolige under Sangen, saa kunde de gane deres
Vei etc. Denne Seandale anfægtede de gode Missionaircr
saare lidet. l\faalet var smukt, sagde de, og Dagen ener
meldte "the friend" sine Læsere, at Indtægten havde været
næsten 200 Dollars.
Onsdagen den 28de Octbr. havde jeg den Ære at have
Hans Majestæt Kongen med alle de {Jerrer Hovdinger og
d~res Sonner ombord, ledsagede af alle Ministrene og ovrige Regjerings-Auloriteler, inclusive Redacteuren af den
hawaiiske Moniteur "the Polynesien", Sandwichsocrnes Historieskriver Mr. Jarves. Man havde ikke undladt at underrette mig om, at H. M. havde gjort sig til Regel ikke at
besoge andre Sldbe, end saadanne, som forte Admiralsflag
eller Commodore-Stander, men al han, paa Grund af den
for Regjeringen saa tilfredsstillende Mande, hvorpaa jeg var
oplraadt, heri vilde gjore en Undtagelse. Mit Svar yar herpaa, at jeg nalurligvi_is snameget mere paasl1jonnede den
mig lillænkte Ære. Men da man endvidere viltle underrelle
mig om, at da Hnns Majeslæt tor Tcatotalist, saa anlog
man, at jeg vilde vise ham den Opmærksomhed, at ude-
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lukke alle Vine eller Spirituosa fra den Collation, som .man
antog jeg vilde byde ham, troede jeg det rigtigst at meddele Vedkommende confidentiell, at jeg i saa Henseende forbeholdt mig at være Herre i mit eget Skib, og vilde indrclle
delte som jeg selv sl,jonnede det al være rigtigst. l\lan
havde ogsaa sendt mig det hawaiiske J{ongeflag ombord ,
til at heise paa Fortoppen under Salulen. Da delte var
skeet aldeles uopfordret, fandt jeg heri en Anmasselse, eller
mildest domt en l{cilethed, som jeg il,ke vilde respectere,
og sendte det derfor i Land igjen. -- l{ongen kom i sil eget
Fartoi, en ret smukt udstyret Baad, med sit l{ongeflag i Stcvnen. Saasnart han 1mm til Syne i Havnen, blev hnn saluteret saavcl fra dl'n engelske Fregat Juno, som fra Galathea
og en fransk Gaharre la Lamproie, med [{ongesalur og Folkene paa Ræerne. Han var ifort sin bedste Stads, som ,·irkclig k\æ,\te hans smukke Figur meget godt. Efter at jeg
havde benyllel denne Leiliµhed til at forestille ham <len af
mig nylig indsatte Consul lir. Suverkroop, besaae han Skibet i alle dets Dele, og indtog derefter en Collation i min
Kahyt, hvor der af Hensyn for ham og ovrige Teatotalister
af hans Folge, blev serveret med Chocolade, Limonade og
andre slige nonspirituose S11ger, men iovrigt fandtes ~hampagne og Madeira i Overflodighed, og jeg havde den Glæde
at see, at adskillige af de gode Folk )ode sig Champagnen
meget godt smnge, nanr Mr. Judd vendte llyggen til. Jeg
forærede Kongen et Exemplor af Ifroningsmedaillen, hvilken
syntes at gjore ham megen Fornoielse. Han bivaanede
derefter adskillige militaire Ovelser, Hugning og Bajonetfægtning b\an1lt andet, som morede ham usigelig, men især
overraskedes han oiensynlig, da en Espingol blev affyret
for ham. Da han efter cl Par Timers Ophold gik fraborde,
blev han ntter hilst med 27 Skud og tre Gange Hurra
fra hele Besætningen. The Polynesian gjorde en glimrende
Beskrivelse over den hele Begivenhed.
For efler Evne at gjore lidt Gjengjæld for den mig og mine
Officerer udviste Hoflighed, gav jeg et Par Aflcner for min
Afrcise et Bal ombord, hvortil jeg da indbod Honolulus hele
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beåumonde. Jeg havde bavl et advarende Exempel for, hvorledes jeg skulde hære mig ad med mjne Indbydelser, i min Ven
Capt. Blake paa Juno, som nogen Tid i Forveien havde givet et
Bal ombord hos sig. Han havde nemlig troet at hurde indbyde
Mr. Reynolds unge brune Skolarer. Men Folgen heraf var, at
næsten ingen af de hvide Damer vilde indfinde sig, og Feten slog folgelig ikke meget godt an, trods al den Umage,
den brave Capt. Blake havde gjort sig dPrfor. Da jPg nu
ikke havde benyttet Hr. Reynolds lndhydt:lser, havde jeg
ingen Forpligtelser i saa Henseende, og havde altsaa den
Tilfredsstillelse at see det hele hvide Selskab, hvoriblandt
virkPlig adskillige meget nette Damer, pryde Galatheas til
DandsPsal smukt indrettede Skandse. Jeg beder mine Læsere
om Undskyldning for alle disse - som mig selv synes lidt smaalige Detailler, der gaae ind paa mit private Livs
Gebeet, men da de dog forekomme mig at gi".e Bidrag til
Skildringen af Selskabets Stemninger og Tilstande under vort
Ophold paa disse Oer, har jeg troet at burde opoffre et
Par Linier derpaa. Ballet gik iovrigt meget smukt af, Alt
var, taklrnt være min utrætt~lige Næstcommanderendes og
ovrige Officerers velvillige Bistand, smukt indreilet og decoreret. Soupcen, som vnr se_rveret paa Batteriet, var meget munter, og man dandsede lystigt til seent ud paa Natten. Jeg havde maattet lade Landingsbroen inde ved Byen
rydde og oplyse. Der kom nu rullende den ene lille Vogn
efter den anden, trukket af Kanakker, og satte de pyntede
Damer af ved de ventende Fartoier, og paa samme Maade
expederedes de hjem efter fuldendt Lystighed.
Næste Morgen stod Galatheas Skandse i sin vante alvorlige militairiske Holdning. Lysekroner, lavede af de blinkende Baj oneller, Gront, Blomster, hentede fra Haverne i
Nuanudalen, Flage, Banketter og Sophaer, Alt var forsvundet, Intet mindede om den forgangne Nats Lystighed, men
i Honolulu's beaumonde's Annaler slaaer Ballet paa Galathea
optegnet med gyldne Bogstaver, og the Polynesiam undlod
ikke pligtskyldig at meddele _sine Læsere om al den Herlighed, der havde været paafærde.
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Vi havde nu ligget fire Uger i Honolulu, · og l\laalet for
delle Ophold, mine Syges Bedring og Mnndslrnbels Forfriskelse, var opirnaet. Sundhedslilsl11nden var betydelig forbedret og i det hele meget lilfredsslillende. Jeg rommede
• derfor lillle Greenwich Hospital aldeles, og tog de Reconvalescenter, som endnu befandt sig der, ombord.
Skibet var imidlertid undergnact en Hoved-Renselse i
Last og Luknfer, og var derefter blevet malet uden- og indenbords. Reisningen og Seilenc vare blevne eftersete og
havde erholdt betydelige Reparationer; blandt Andet blevc
nye Stængevant og Stag forfærdigede og paalagte. Proviant
og Varegods var blevet complctP,ret. l{un Vand hav1le vi
ikke fyldt uden hoist nodvendigt. Vundet i Honolulu er
ikke godt, og jeg havde derfor bestemt ikke at fylJe for i
W11j11l1ea-Buglen pnn llawnii, hvilket Punkt jeg havde beslullet at besoge. Imidlertid vare en Ræklrn mognetislrn Observationer foretagne, hvorom der i Slutningen af dette Bind
vil findes en speciel Beretning. Chronometernes Stand og
Gang var bleven undersogt og bestemt, kort Alt var nu
lilendebrogt, som skulde besorges, Skibet og dets Tilhorende
vedkommende, og Corvellen laa·e seilklar siden den 25de
October.
Jeg har i det Foreg11aende et Par Steder bcrort, at
jeg havde cndeel Forretninger, som gave mig fuldt op at
bestille. Naar jPg ikke videre har omtalt, hvori disse Forretninger bestode, dn er det, fordi de vare af en saa speciel Natur, og jeg foretrak at omtale dem i et Afsnit for
sig sdv.
I mine Instructioner var det mig foresl\l'evet, at jeg
skulde ansætte dansl,e Consuler overalt, hvor jeg maattc
ansee ciet gavnligt for Handelen, og Sandwichsocrne vnre
særdeles fremhævede som el dertil passPnde Punkt, ligesom
at en der bosat dausk Mand, Hr. Anthon, -havde ansogt om
en saadan Ansællelse*). Det blev allsan Gjenstand for min
*) 1ste Bind, Png. 22.

129
Ovrrveielse, hvorvidt det var rigtigt at ansætte en saadan
Embedsmand, og da hvem. Jeg fandt snart, at dersom
dansk Handel og Skibsfart skulde have nogen Fremme i
Sydliavet, og navnlig dersom den i Danmark nylig begyndte
Hvalfangerfart skulde udvilde sig i nQgen betydelig Grad,
vilde det væi'e absolut nodvendigl at ansætte en Consul paa
Sandwichsoerne. Men jeg fandt ogsaa, at for at en saadan
Embedsmand kunde være istand til at virke med tilborlig
Kraft, vnr det rigtigst, at der havdes en Tractat, som kunde
tjene til Basis for hvad han havde Ret til al fordre for de
danske Sofarende, og som, idet den paa den ene Side beskyttede dem mod vilkaarlig Behandling, paa den anden Side'indgod den unge hawaiiske Regjering Tillid Lil det danske Flag.
Jeg besluttede mig derfor til at skrid~ til dette Arbeide.
Den korteste og tillige tydeligste Maade, hvorpaa jeg kan
meddele Beretning om dette Foretagende, mine Motiver dertil og Resultatet deraf, troer jeg vil være, at meddele den
motiverede Rapport, jeg desangaaende indsendte fra Valparaiso med Bilag. Denne Rapport indeholder imidlertid adskillige Punkter angaaende de politiske Forhold, som jeg
allerede- i det Foregaaende har omtalt - saadanne Punkter
skal jeg udelade af Rapporten, hvor jeg kan - hvor det
for Meningens Skyld bliver nodvendigt at lade dem staae,
maa jeg bede om Undskyldning for denne Gjentagelse.
,,Unde1·danigst Indberetning.
,,l underdanigst Indberetning af 30te Octbr. 1846, afsendt in duplo samme Dato over Chine, meldte jeg det
Kongelige Collegium, at jeg havde afsluttet og under 19de
Octbr. underskrevet en Venskabs- og Hanilels-Traclat mellem Kongerigerne Danmark og Hawaii, som var bleven ratificeret af J{ong Kamehameha den 3die under 20de Octbr.,
og jeg vedlagde et trykt Exemplar afTractaten, Jeg meldte
endvidere, at jeg under 20de Octbr. s. A. havde udnævnt
Hr. Silwerkroop, engelsk af Fodsel, dansk af Herkomst, bosiddende l{jiibmand paa Oahu, Associc af Huset Skinner 4C Co.,
til dansk Consul for Kongeriget Hawaii, og forsynet ham med
Billes Jordouuelling. Ill.

9

130
Instruclioner. Jeg udtalte endeligen det Haab, at jeg skulde
være istand Lil at give fyldestgjorende Grunde for det store
Ansvar, jeg havde paalaget mig, ved at afslutte en Tractat,
uden dertil at være specielt bemyndiget i de mig tillngle
allerhoieste Instructiqner. Det er disse mine Grunde jeg i
det Folgende skal forsoge at udvikle. Jeg !roer mig imidlertid ikke istand til at gjore dette paa en tilfrcdsslillcndc
Mande, uden tillige at udvikle mig nærmere over de med
andre Nationer bestaaende Tractaters Historie, og at be1·orc
ile forhaandenværende politiske Forhold herude i det Hele,
forsaavidt jeg har været istand til et opfatte dem, og forsaavidt de angaae mit cgenUige Emne.
• De tre Somagter: Nord-Amerika, Frankrig og Englnnd,
- som jeg i det Folgende, hvor det gjores fornodent, for
l(orthcds Skyld skal tillade mig at nævne collectiv: "de tre
Somagtcr" - have samlede, og hver for sig, betydelig Indflydelse paa delte lille J(ongeriges politiske og commerciellc
Existence. Det er disse tre Magter, der saa godt som
alene drive Hvalfangsten i Sydhavet. Omtrent 400 Skibe
under disse Nationers Flage, besoge aarlig eengang, stundom
to Gange Sandwichsoernes Havne. Saa godt som alle disse
Oers stedse stigende Fornodenheder indfores under disse
Magters Flage. Den blanke ·Befolkning, som for Tiden vel
kun udgjor den ringeste Deel i Antal, men som stedse udbreder sig, og som allerede nu er den indflydelsesrigeste,
som og den mest consumcrende Dee), hestaner paa fan
Undtagelser nær, af amerikanske, engel"ke eller franske
Undersaatler eller Udvandrere. Det er altsaa klart, at den
Somagt eller Handelsstat, som maatte onskc at deeltage i
Handelen pøa Sydhavet, og at etablere Handelsforbindelser
med delle Land, maa tage disse Magters Historie i deres
F.orhold til Hawaii, til Ledetruad, med tilborligt Hensyn pna
Stilling og egne Kræfter, og paa at undgaae de Misligheder,
som Uerfarenh~d paa den ene Side, og ofte Overmodighcd
paa den anden, har fremvirket.
I;>e tre Somagter have -alle her rcsiderend~ Consuler,
der tillige ere diplomatiske Agenter. De have endvidero
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Tractater med Kongeriget Hawaii. Denne Regjering har
"
'
fra det Oieblik den begyndte at anerkjende Nytten og Vigtigheden af Handel, Skibsfart og Agerdyrkning, meget onsket
at tage saadanne Skridt, der saa niiiaglig som muligt, bestemte de Fremmedes, - saavel de Besiigende,s som de Bosiddendes - Retti~heder, Friheder og Forhold til Landets
Love og Indvaariere. De fremmede Magter have paa deres
Side indseet Nodvcndigheden af Traclaler, som beskytte
deres respectTve Undersaalter mod Vilkaarlighed i Eiendomsrct og Retspleie, hvilket er en uun_dgaaelig. Folge, deels af
de hos de Indfodte fra Forfædrene nedarvede confuse Begreber om Eiendom, deels af den unge Regjerings Uerfarenhed i Lovgivning. Det staaer saaledes den Dag i Dag
ikke klart for selv de fornemste Ind fod tes Begreb, at et
Stykke Jord f. Ex., som af en Hovding eengang er givet bort
eller solgt, ikke kan tages tilbage igjen, idet de mene, at.
den som har Ret til at give, maa ogsaa have Ret til at
tage. Jeg kommer i det Folgende til nærmere at berore
dette Punkt, ligesom til at omtale Lovgivningens Mangler.
Den Beredvillighed, hvormed den hawaiiske Regje. ring er gaaet ind paa at afslutte Tractater, har en politisk
Grund, som ikke bor lades upaaagtet, den nemlig: ved saadanne Tractaters Existence, at erholde et faktisk Beviis paa de
contraherende Magters Anerl<jendelsc af dens Uttfnængighed.
Imidlertid vil .det sees af det Folgende, at ogsaa nogle Tractater have været Regjeringen aftyungne med Vaabenmagt.
Den 23 Decbr. 1826 afsluttedes den forste, og endnu
ene bestaaen-de Tractat med Nordamerika*). Men da sener~
") Den lyder snaledes: ,,Overeeoskomstnrlikler, nlFat,ede og øluUede paa
Oahu, mellem Thomas Ap. Cutcsby Jones, beskikket af de forenede
Stater, paa den ene Side, og J(auil<eaouli, Konge af Sandwichs-Oeme
og hans Formyndere paa den anden Side.
Art. 1. Den Fred og det Vcnskab, som best1111.er mellem de Fo1·enede Stater og Deres illnjestætcr, den regjerende Dronning og Knuikaouli, Konge af Sandwichs-Oerne, og deres Undersnatter og dei·es
Folk, bliver herved bekræftet og erklæret at skulle vare evig.
Art. 2, De Forenede Stnte1s S~ibe og,Fartiiic1· (snnvelsom de1·es
9"
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England og Frankrig erholdt Traclaler, som gave disse Nationer andre cllPr slorrc Rettigheder, gav delte Anledning
til Vanskeligheder og Stridigheder, som langtfra mildnedes
Consulel' og alle andre Bol'gere) indenfol' Snndwichs-Oeml's territoriale Jnr1sdietion, tilligemed ni deres Eiendom, skal blive ukrænkeligt beskyttet imod alle de Foren ede Staters Fjender, i Kl'igstilfroldc.
Art. 3. Da de contraherende Parter iinskc ·at benytte sig af det
guddommelige Forsyns Gavmildhed , ved nt fremme den HandelsSamfærdsel og det Venskab, der er mellem de .-csp'bctive Nationer,
forpligte Deres l\lnjeslæter sig til, for yderligere ni siklue sig Opnnnelsen af dette lllnal, at modtage alle de Forenede Staters Skibe og Fnrloier i deres Havne, og nf yderste Evne at besl(ytle sandnnne Skihe
og Farloier, samt deres Lodninger, Officerer og l\lnndskab, snnlænge
de opfiire sig fredelig lig iklrn b1·yde I.nndets fastsatte Love. De Forenede Staters Borge1·e hn1·e Tilladelse til frit at handle med Folket
pnn Snndwichs-Oeme.
Art. 4. Deres lllnjestæler tilstede endvidere, at indenfor deres
Control, den fuldesle Beskyllelsc udstrækkl's til alle de Forenede Staters Sl<ibe og FartOier, som mnalle fo rlise pnn deres ICyster, og nt hYer
Bistand, som stnaer i Dei·es l\lagt, ydes dem for at frelse Vraget, dels
'l'ilbehOr og dets I.adning, og som en J3elilnning for den Bistand og
Beskyttelse, Beboerne af Sandwichs-Oerne skulle yde alle saadanne
fornlykkede Skibe fra de Forenede Sinter, sknlle de have et Krav
pnn en Bjergeliln, eller en Der.I af den saaledes reddede Eiendom;
men denne Bjergelon skal i intet Fnid overstige en Trediedeel af det
Bjergedes Værdi, hYilken Vurdering skal fastsættes af en Commission af nYilligc i\lænd, der sknlle VIPlges eens af begge Porter.
Art. 5. Borgerne i de Forenede Stater, hvnd enten de ere i
sindig eller forelObig liandelsforbindelse med, eller de handle pnn
Snndwichs-Ocrnc, skulle ukrænkelig beskylles i deres JoyJige Næringsvei; og det øluil tillades dem at fore Proces om og erholde Dom
pnn enhver Fordring mod lis. Majestæt_l{ongens Undersnnller, ifillgc
det alrcngeste Lighedsprincip, og erkjendt Skik og Brug for civiliserede Nationer.
Art. 6. Deres l\lnjestæter samtykke endvidere i, og forpli11te sig
selv til at f01·byde, og til ved Anvendelse af alle udfilrbnre l\lidler at
fo1·ebygge Borlrilmning fra de amerikanske Skibe, som besilge Snndwichsilerne. Og til den Ende skol det blive gjort til en Pli1?t f01· alle
Gouverneurcr, Ovrigbedcr, Districtsbcfnlingsmrond og alle andre
Antorileter, at gribe alle Dcserteurer, og overgive dem til den
Skibscaplain, som de ere IObnc bort fra; og for Pnagribclsen nf enhver snadnn Deserteur, der, som ovenfor er sagt, skol tilbngcgives,
hctnle1· FOre1·en, Eieren eller Agenten den Sum 6 Pjnst1·e tf! den Per-

-
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ved Moderation fra de amerikanske Consulers Side. Naar
man i.iennemgaaer de Actstykker, som oplyse Forholdene,
skulde man fristes til at !roe, at disse Embedsmænd havde
sat sig til Maal, endmere at forvikle de Bryderier og Stridigheder, som i Begyndelsen l\fissionairernes Forhold, men
senere især amerikanske Colonisters og Speculanters precaire Pengeforhold, amerikanske Sofolks Toilesloshed, og
paa den anden Side, det nye Lands ufuldkomne, alt for
indviklede compendieuse Lovsystem, dets maadelige Politieanordninger, og til Ordens Vcdligeholdelsc mellem saa
mange Hvalfangeres Mandskab utilstrækkelige Politie. nodvendigviis maatte fremkalde, - og, langtfra at opretholde
og foroge deres Fædrelands store moralske og politiske
Indflydelse paa delte Land (begrundet ved Christendommens
lndforelse ved amerikanske Missionairer) ved at optræde
fredsmæglende, raadgivende, efiergivende, ha ve de med
Hovmod "trodset paa deres væbnede Magt, givet deres Landsmænd et farligt Exempe1 paa Ringeagt for Landets Love*),
fordret Rettigheder, som ikke vare dem tilstaaede i deres
son ellel' de Personer, som have paagrebet en slig Desertt'u~, hvis han
er tagen pan den Side af Oen, ved hvilken Skibet er ankret; men
hvis han gribes paa den modsatte Side uf Oen, skal Summen være 12
Pjastre, og tages han paa nogen anden O, skal Belllnningen være 24
Pjastre, og skal denne Sum være nt betragte som en retfærdig Fordring paa en saadan Deserteurs Hyre.
Art. 7. logen D1·ægtighedsafgift eller Told skal blive aD'(irdret
nogen Borger af de Forenede Stater, som 1kke l11iver betalt af Borgerne af de Nationer, som ere mest begunstigede i Handel med
Sandwichs-Oerne. Og Borgerne og Undersaatterne paa Sandwichs/)erne skulle faae Tilladelse til at handle med de Forenede Stater og
deres Territorier, iflllge Principet af ligelige Fordele med den mest
begunstigede Nation.
Givet i Raadet paa Honolulu 1 Oen Oahu, den 23de Dag i Decbr.
i Naadens Aai· 1826."
Elisabeth Kahu man u.
Thomas Ap Ca tesby Jones. Kel aimo ku.
Boki.
H oapili. .
Lid in Namahana.
*) Man erindre sig Lt. Percivals Opforscl, sce Pug. 47.
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egne Traclaler, paa Grund af fremmede ~fagters Traclalcr,
som ikke vare ratificerede af vedkommende Regjeringer, og
andre slige Uregelmæssigheder, som have voldt den l1erværcnde nye, vaklende, svage Regjering mange Ubehageligheder og Ydmygelser.
:foruden den residerende ordinaire Consul, ankom hertil
i 1843 en amerikansk Commissair Mr. Brown, med Fuldmagt til at afslutte en ny Tractnl. Det var i Særdeleshed
denne Mand, der vakte Stridigheder over de mindste Gjcnslande, og viste i sin Correspondance, som i sit hele Forhold, en saadan Voldsomhed, at det gav Anledning til et
formeligt Brud, idet den hawaiiske Regjering erklærede
Hr. Brown, at den afbrod alle diplomatiske Forbindelser
med ham, og indgav derpaa en Klage over ham til Regjeringen i Washington. Resullatet heraf var, at Brown blev
hjemkalrlt, og err ny Commissair Hr. Ten Eyck blev udsendt, hvilket anmeldtes i en Skrivelse fra Præsident Polk til
ICongen under 10 Sept. 1845, og hvori Præsidenten aldeles
misbilliger Hr. Browns Fremgangsmaade. Hr. Ten Eyck er
for Tiden i Honolulu iværk med at afslutte en ny Traclat.
Men i hvad Tone de amerikanske Autoriteter troe sig berettigede til at tale, ikke alene til dette lille Lands constitulionelle Regjerings Minisire, men til dets af deres egen
Regjering officielt for uafhængig anerkjcndte l{onge, kan
skjonnes af den amerikanske Commodore Biddles Tale ved
hans seneste Audiens forinden hans Afreise fra Sandwichsoernc i afgnngne Seplbr. Maaned *).
0

)
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Denne Tale lydc1· saaledeø: ,,Det er mig !JO stor Foro6icløe at bevidne
Deres J\lajestæt min pligtskyldige Ærblidighcd. Ifolgc de Forenede
Staters Præsidents Befalinger, hat· jrg bcsogt China, Japan og Deres
Ocr. Det har fremkaldt min st6rstc Tilfredshed ved min Ankomst at
finde de diplomatiske Foi·bindelscr, som Del'Cs J\lajeslæt havde ophævet, atter optagne med Hr. Ten Eyck. Idet Præsidenten beskikkede denne :\land, som nyder, og fortjener nt nyde Præsidentens fulde
'fillid, og som er af den elskværdigste Charneteer, hn1· han givet det
mest udmærkede Bevis pan sin Ærb6dighed for Jfongen, og pan sit
Onskc om al plcie de vcnskabeligste Forbindelser med disse Ocr.
Det vil nu være Deres l\lnjestrots. Søg fremtidig at lede disse Jforbin-

.
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Det vilde blive for vidllofiigt, og for langt udskeiende
fra mit egenllige Emne, om jeg vilde indlade mig paa at
fremlægge Beviser for hvad jeg ovenfor har fremsat, som
kun er det Indtryk, Gjennemlæsning af alle herhenhorende
Documenter og Samtaler, saavel med de paagjeldende Parter, som med upartiske sagl<yndige Mænd, har efterladt sig
hos mig. De mest detaillerede Underretninger, saavel om
de nordamerikanske, som de andre Staters Forhold til delte
Land, har jeg imidlertid erholdt i et Document, som Udenrigsministeren, Hr. Wyllie, har ladet udarbeide under Titel
"Consulnr grievances", og som er blevet sendt til de tre
Somagters respeclive Hoffer til fornoden Retfærdiggjorelse.
Det indeholder en meget vidtloflig, men nalurligviis eensidig
Beretning om alle de Bryderier, som de fremmede Consuler og lndvaanere have forvoldt den hawajiske Regjering,
hvoriblandt det maa lilstaaes, at der findes ·adskilligt, som
ikke var værd at sælle Pen til Papiret for. Men meget
deråf er hoist characterislisk og oplysende, saavel om Personer som · Forhold, og havde det været trykt, skulde jeg
derfor •ikke undlnde at bilægge det. · Men som det nu er,
blev det umuligt. Uheldigviis er Hr. Wyllie stærkt smittet
af en Skrivesygdom, som har kastet sig paa delte unge
Kongeriges Regjel'ings-Maskine og truer med at absorbere
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delser saaledes, nt ni skjellig Grund lil Fornærmelse undgaaes; thi
skulde Sligt blive Tilfældet imod en l\land med en saa anerkjendl
retsindig Charncteer, vil de Fornnede Staters Regjering have Vansl,elighed nd nt troc, nt det slrnlde være ham og ikke fleres ftløjestæts
Rcirjering, som skulde ,•ære den dndelværdige. .lllen jeg haaber oprigtig, nt intet sligt Tilfælde nogensinde vil indtræffe.•
Kongen svarede FOlgende: nMin Hilsen til dem, Commandeur
Biddle! Det glæder mig at see dem, en Officeer ar den amerikanske
~larine, der er udmærket ved store Fortjenester og ved deres hoie
Post som Befuldmægtiget bos Keiseren ar Chine. Jeg er virkehg
taknemlig mod de Forenede Staters Præsident for Fornyelsen af
den- diplomatiske Forbindelse i Hr. Ten Eicks Person. Siden hans
Ankomst har han ganske tilfredsstillet min Regjering. Jeg haaber
ikke, at der for l<'remtiden skal blive nogen Klage. Det e1· min Hensigt at gjOre Alt, hvad jr.g knn, for at nndgnae det, yed kun ni gjOre
hvad der er Ret."

.,
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dens J(ræfler, og standse dens Gang. lliiut Documcnl er
et talende Bcviis herpaa. Det er alfallet i den · ubeqvemmeste Form, tabellarisk paa en Rulle papiir, der er to Fod
bred og ikke mindre end 59 danske ,Alen lang.
Allerede i April Maaned 1825 ankom den forste engelske Consul Hr. Charlton til Hawaii. Denne Mand, hvis
Navn vil findes indblandet i alle de Stridigheder, som den
hawaiiske Regjering har havt og stedse har med den engelske, forblev i sin Stilling som Consul til 1843, da han
aflostes af den nuværende Generalconsul Millcr, forhenværende General i peruansk 'l]eneste, nu Generalconsul og
diplomatisk Agent for disse Oer, Tahiti og andre Ogru ppcr
i Sydhavet. Hr. Charlton reiste dcrpaa hjem. Hans Ansættelse paa et Sted som delle var vist temmelig uheldig.
Af meget frie, for ikke at sige losc Grundsætninger for sin
Opforsel i det daglige Liv, kom han naturligviis snart i
Opposition til de herlillands især dengang saa indflydelsesrige Missionaircr.
Hans dristige Spcculnlionsaand ledede ham ind i Pengesager, som i al Fald burde været
fremmede for en kongelig lonnet brillisk Embedsmand, og
han kan vist aldrig frikjendes for at have benyttet sin Indflydelse paa de uvidende Indfodte, tll at tilvende sig Land
og Eiendomme for Spotpriis, som nu kræves tilbage ifolge
de ovenfor pnapegcde forvirrede Beg,•e!Jer om Eiendomsrct, men ogsna fordi man ligefrem pnnstnaer r.uvens Ugyldighed. En snndnn Sag, hvor der er Sporgsmunl om el
stort Stykke Land beliggende ,•cd Landingsstedet i Havnen
Honolulu, ener Documcnterne givet ham i 1826 af Karaimoku, en afdtid Hovding med 'filnavn Pilt, men paa hvilket
hun forst fremkom med Panstnnd i 1840, er endnu bestandig
Gjcnstnnd for Reclamationer og Protestntioner fra · den ene
Side, og Trudsler og Magtsprog fra den anden. Den hnwaiiske Regjering nægter ligefrem Documen~ernes Gyldighed, ja opkaster Tvivl om deres Ægthed, og har i den
Anledning anstillet Forhor og Undersogelscr, medens den
engelske Generakonsul har, i Henhold til den Mande, hvorpaa han har forstaaet sine Ordres fra Hjemmet, taget effec-
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liv Besiddelse af Landet og ladet det indhegne. Charlton
har solgt det, og Bygninger reises allerede derpaa.
Den 15 Novbr. 1836 sluttede Capt. Russel, Corvetlen
Acleon, den.forstc engelske Truclat med Hawaii. Man seer
af denne Tractat Art. 2, at Sporgsmaalet om fremmede Indvaaneres Eiendomsret til ,den Grund, de vare i Besiddelse
af, havde allerede den Gang givet Anledning til Stridigheder,
og daglig opstod flere, alt som Grundene stege i Værdic.
Samtidig hermed forefaldt fJ.ere Fallissemenler blandt de
Handlende. Den nuværende Rrgjering gjorde da Fordring
paa, eller blev fordret ror Summer, som den forrige Regjering, det vil sige Hovdingerne, havde contraheret for*).
*) Cnptain Ed. Russels Trnetat lyder snaledes : "Trnctat imellem Stur·brittannien og Sandwichs-Oerne. Artikl er, som ere opsatte, og hvorom man er bleven enig i Honolulu, Oen Oahu , den 15 Novbr. 1836.
Art. 1. Engelske Undersuatter skulle hnYe Tilladelse til at komme
med deres Skibe og Eiendom af hvilkensomhelst Art, til SandwichøOerne; de skulle have Lov til nt bosætte sig der, sanlængc de
rette sig efter disse Oers J,ove, og til at hygge Huse og Oplagsteder
for deres Varer med Kongens Samtykke, og godt Venskab skal vedblive at bestaae mellem de to Lande, Storbrillannien og Sandwichs{) erne.
Art. 2. Engelske Undersaaller, som ere bosiddende pna Sandwiehs-Oerne, staner det frit for nt begive sig til deres eget Land ell er
hvorsomhelst ellers, enten i deres eget eller et andet Skib; de kunne
frit rande over deres Lllsiire, indhegnede Grund, Jluse &c. &e. med
Kongens fo.-udganende Vidende, og tage Værdien med sig uden nogensomhelst Forhindring; den Jord, hvorpnn li uset er bygget, er
ICongens Eiendom, men Kongen sknl ikke hnve nlyndighed til nt nedrive Husene, eller i nogen lllaade fornærme nogen brittisk Undersuats
Eiendom.
Art. 3. Nanr en engelsk Undersnat dl!er paa Sandwiehs-Oernc,
slrnl hans Liisllre ikke undersllges eller rilrcs nf nogen af Gouverneurerne eller Befalingsmændene, men skal o,·erdrnges i hnns Testnmentfuldbyrderes eller Arvingers Hænder, hvis saadanne ere tilstede,
men hvis ingen Arvinn- eller Executor indfinder sig, skal Consulen
elle1· hans Agent VIDl'C Testamentfuldbyrder istedcnfor; hvis nogen
Gjæld skyldtes den Afdl!de, skal Stedets Gouverneur yde sin Bistand,
og gjore alt, hvad der stnae1· i hans Magt, for at tvinge Skyldnerne til
nt betale deres Gjæld til Arvingen r.ll~r Fuldbyrderen, eller til Cons ulen , ifald ingen Arving eller Testnmentfuldbyrder indfinder sig, -
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Allerede i flere Aar havde cutholske Geislligu forsogt
at ræste Fod paa Sandwichsocrne. Mon her fremstode l\lissionuirerne med fanatisk Modstand; den de imidlertid ,·nrc
kloge nol{ til at lade udguae frn Rcgjeringen selv. Del blev
forbudt calholske Præster at opholde sig paa Oerne. To Snudanne, en Fransk Mr. Bachelot, og en Engelsk Mr. Shorl,
bleve, da de noledu med at adlyde, for~r bort med Mngt og
kastede iland paa Kysten ar Californien. De kom desuagtet
tilbage paa et engelsk Skih, men man forbod dem at komme
iland, og da Eieren af Skihel nægtede at gjore delte til deres
Fængsel, blev det en griske Flag stroget, og det hnwaiiske
heist derombord, og Vagt sat i Skibet. Under disse Forhold kom den engelske <.:orvet Sulphur, Capt. Belchrr, og
den franske Fregat Venus, Capt. du Pctil-Thouars, til Oahu.
De krævede og erholdt Opreisning; det engelske Flag heisles
igjen paa Skibet, og de lo Præster erholdt Tilladelse at
komme iland, dog ikke anderledes, end at de slrnlde opholde sig der som privnle Reisende, og forpligte sig til
al reise bort snarest muligt.
Du Petit-Thouars afsluttede da den forste franske Tractat med Hawaii*). Han indsatte tillige en herboende Frunskmand Hr. Dudoit til fransk Consul, hvilket Embede han endnu
og Consulen hnr nt mulerrette l{ungen om enhver engelsk Undersnnts
Dild, som efterinder Formue pnn Snndwiehs-Oerne."
l{nmehnmehn Ill.
R d. Il lis ø e 11 I
Cnpt. nf li. B. M. S. Aeteon.
") Denne i sig selv meget ubetydelige Trnctnl gil·es for Fnldstændigheds
Skyld ligeledes her.
nllonolulu, Sandwichs-Oerne, d. 2•1 Juni 1834.
Overeenskomst mellem CuptHin du Petit-Thonnrs, Chef' for Fregntten Venus, og lfongen af Snndwichs-Oerne l{nmchamchn III.
·
Enesle Artikel.
Ocr skal være evig Fred og Venskab mellem de Franij lrn og Ileboerne af Snndwichs-Oe'l·ne.
De }<"rnnskc kunne frit gane og lrnmmc overalt i lfongcrigct lløwai i ; de skull e der hlivc modtngne og besl1yttede, og nyde go,11 nf
de snmme Fordele som de mest hcgnnsligedc Nnlioncr.
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beklæder, slijondt han ikke til Dalo har erholdt nogen officiel kongelig Udnævnelse. Den franske Regjering ratificerede ikke du Petit-Thouars's 'fractat, men sendte i 1839
Captain Laplace, Fregatten l'Artemise, med Ordre at kræve
Opreisning for den Behandling, franske Undersaaller havde
lidt paa Sandwichsoerne, at fordre fri Udovelse af og Beskyttelse for den catholske Religion, og at fordre al Prohibition
af franske Producler, navnlig Viin og Brændeviin, afskaffet.
Han erklærede Havnen i Blokadetilstand, truede med Landgang, og inden 24 Timer var alt tilstaaet og en ny Tractat afsluttet*). En fransk catholsk Messe blev afsungen, en
Kongen afSandwiehs-Oernes Undersantler kunne ligeledes komme
til Frankrig; de skulle der blive modtagne og beskyttede som de
mest begunstigede Nationer."
K n m eh nmeba I II.
A. du Petit-Thouars.

.

1>) llenne Tractut lyder ,aaledes: "Trnctnt mellem _Frankrig og Snndwiehs-Oernc .
Art. 1. -Der skal være evig Fred mellem de Franskes Konge og
l<ongen af Snndwicbs-Oerne.
Art. 2. De Franske skulle pnn den virksomste .Mande blive beskyttede med Hensyn til deres Person og Eiendom nf J{ongen af
Sandwichs-Oerne, som ogsna skal tilslnae dem tilstrækkelig Ret til
lovmæssig ni forfOige dem af bons Undersanttcr, pna hvilke de mantlc
have retfærdige Fordringer at gjure.
·
Art. 3. Denne Beskyttelse skol udstrækkes til franske Skibe og
deres 1\lnndslrnb og Officerer. I Tilfælde nf Skibbrud skulle llovdingerne og Imlvaanerne paa de forskjellige Dele af Archipelnget yde
dem Bistlllld og beskytte dem mod Plyndring. Skadesli!sholdelsen
f01· Bjergeli!n skal, hvor der opstaaer nogen Vanskelighed, bestemmes ved Voldgiftsmænd, valgte af begge Parter.
Art. 4. Ingen Franskmand, beskyldt for hvilkensomhelst Bri!dc,
skal forhi!res, uden af en Edsvorneret, sammensat af fremmede Bosiddende, som bliYe foreslnoede of den franske Consul og bifaldnc af
Sandwichs-åernes Regjerjng.
Art, 5. llortri!mning af Matroser, horende til fransl1e Skibe, slrnl
strengt forebygges af Stedets Autoriteter, som skulle anvende hvert
,\liddel, der stnner til deres Raadighed, fo1· at fastholde Deserteui·crne,
og Omkostningerne ved Paågrihelscn skulle betales af Captninen eller
Eieren nf det oYenfor omtalte Skib, i 01•erecnstemmelsc med den
Tarif, nndre Nationer hove antaget.
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Grund anvistes til en catholsk Kirkes Opforelse, hvorefter Lnplace seilede bort med 20,000 Pjastre, som mnatlc
skaffes tilveie fra den ene Dug til den anden, laontes, do
de ikke ha!des pr. Cassa, paa meget hoie Renter·, og
skulde tjene som Garanlie for Traclotens Opfyldelse. Denne
Sum er nu senest ·bleven bragl tilbage ved Conlreadmirnl
Hamelin.
Denne Traclat skildres saavel af Missionairpnrliet, som
af selve Regjeringen, at være af den skadeligste Indflydelse. ,, Viin og Llrændeviin", saa lyde Missionnircrncs og
deres Tilhængeres Beretninger, - ,,oversvommede Marlrndet,
,,Grogbouliker oprettedes paa alle Hjorner, Guder og Lan"deveic vrimlede nf fulde Matroser, Fortet var fuldt af
:,Fanger, Desertion og Insubordination fandt Sled pan alle
,,Skibene i Havnen."
Tager man Hensyn til Forholdene, kan det neppe nægtes, at er der cl Sled i Vcrden, hvor prohibitive Forholdsregler bo1· komme Moralileten til Hjælp, da er det her,
idetmindste for Tiden. I et lidet civiliseret, svagt befolket
Land, under -en saa magteslos Regjering, at den allermindste
armerede Styrke er tilstrækkelig til at tvinge den til at forArt. 6. JndfOrsel af franske Handelsvarer, eller snntlnnno, som
kj ondes nt "ære franske Produkter, og i Særdeleshed V in e og
B r ro II de,. in e, kunne ikke forbydes, og skulle ikke betale en h6iel'C
I ndfllrscls told end 5 pCt. n d v n Io rem.
Art. 7. Ingen Drægtigheds- eller lndfOrselsnfgift skal fordres
nf franske l{jiibmwnd, medmindre de blivr. betalte af de i Hnndelsforhold med Sandwichs-Ocrne mest begunstigede Nationer.
Art. 8. Kumehnmehn III• Undorsantter skulle i de franske Besiddelser ha"e Rettighed til nlle de Fordele, som de Franske nyde
godt af paa Snndwichs-Oerne; og de slrnlle nitid behandles som hil 1·ende til de mest l.iegunstigode Nationer i deres llnndelsforhold med
Frankrig.
Affaf.tet og undertegnet af de contrnherendp Parter d. 17 Juli 1839."
l{amehamehn III.
C. Laplace,
Chef for den frnnske Fregnt Artcmisc.
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andre sine Love*), !comme lo Gange aarlig flere hundrede
Skibe med en Bemanding af omtrent 4000 Mand af alle Nationers raaeste, toilesloseste Classer, som efter flere Maaneders
Forlob, tilbragte paa Soen, paa engang finde sig ved Land
i Selskab med en Befolkning, hvis, fra Forfædrene nedarvede, Iose Sæder, indbyde dem til de groveste Udskeielser,
og navnlig til Drukkenskab i en meget hoi Grad. Her hjælper Moral-Prædiken saare lidet. De Indfodte ere endnu for
unge til at forstaae den, de Fremmede for gamle, idelmindste
i Synden, til at ville hore den. Men jeg antager paa den
anden Side, at Missionairernes. og de med dem forbundne
Tealotalisters Fremgangsmaade ikke alene har forfeilet det
egentlige Maal, at forhindre Drukkenskab blandt Indfodte
og Fremmede, men har tillige ledet Regjeringen ind i
Bryderier med de fremmede Magters Consuler, og generet den bedre Deel af Befolkningen.
Havde Regjeringen i Begyndelsen, istedetfor at prohibere Viin og llrændeviin aldeles, blot belagt disse Varer med en moderat
Told, vilde Laplace-Tractalen aldrig have tvunget den !il
en Nedsættelse i Told, der gjor Omkostningerne ved dens
Indkrævning meget nær lig med Indtægterne**).
Og
havde man, da nu engang denne Nedsættelse i Told var
bleven nodtv.ungen nodvendig, lagt betydelig Skat paa alle
Detail-Udsalg af Spirituosa, Grog- Shops _etc., vilde man
have truffet det rette Onde ved Roden, og undgaaet mange
saavel politiske som mer~antile Bryderier.
I 1842 afsendte Regjeringen en Ambassade, bestaaende
af en indfodt Hovding Hoalilio, en Missionair Mr. Richards, nu
Minister for offentlig Undervisning, og en Secretair Simp-

•
I 1826 tnng Chefen nf en amerikansk Orlogøskonnert Lt. Percirnl
Regjeringen til at ophæve Loven, som forbOd Fruentimme1· nt be110ge
Skibene.
*") 15,000 Piastre er omtrent Netto - Toldindtraden for hele Lnndet.
Det er notorisk, at der consumeres mere Brændeviin i Honolulu, end
der fortoldes paa nlle Oerne. Smugleri mnn altsna finde Sted.
*)
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son. De skulde liesuge Paris, London og Washington for
at lilveiebringe officiel Anerl1jendelse af Kongeriget Hnwnii's
Unrhængighed. De skulde endvidere fremstille tor de respeclive Regjeringer alle de Anliggender, som iinskedcs
omgjorle eller argjorte. Hei·iblandt var i Frankrig Forandring af Laplace-'fractaten i den ovenpaapegede Retnlng,
og i England Afgjiirelse af de financiellc Spiirgsmaal, som
stedse gave Bryderier med Hr. Charlton. Frankrig og England gurnnterede det hawaiiske Kongeriges Uarhængighed
ved en orficiel Aet af 28 November 1843. Ligeledes anerkjcndte Nordamerika Hawaii's Uafhængighed under 19 December 1842 og 6 Juli i844. De hawaiiske Comrnissairers Reclamationer gave Anledning til, at de tre Sumngter
hver for sig udsendte Comrnissuirer, med Fuldmagt til at afslutte nye, eller modificere de bestaaende 'fractater. Den
amerikanske Commissair har jeg olierede omtalt. Jeg skal
her blot lilriiie, at jeg i Samtale med Hr. 'fen Eyck har
erfaret, at han i den nye 'frnctal især vil siige Spiirgsmaalet om hans Landsmænds Rellergangsforhold bestemt, idet
han vil have Jurys, valgte halvt af Consulen, halvt af Regjeringen, til at afgjore slige Sager, da_ det er ~n almindelig
her antagen Mening, at de Fremmede ikke have tilstrækkelig Garanlie for lovretlig Behandling, deels f!)rdi Lovene,
skjondt compendieuse nok, dog i!re ufuldkomne, deels fordi
Dommerne mangle Capacitet, deels endelig fordi Forfatteren
af Lovsystcmet" den nuværende Attomey-general Mr. Ricord , i sin Iver for at hemme de Fremmedes Fremskridt,
og hævde de lndfudtes eller edfæstede Fremmedes Rettigheder, virkelig synes stundom al træde Retten under Fiidder, og ved haartrukkct1 Fortolkning af de Love, han selv
har skrevet, gjor Indgreb i de Fremmedes, dem under forhen bestaaende Forhold .lovligcn hjemlede Rcllighcdcr og
Eicndomrne. Hr. Ten Eyck har imidlertid tilstaaet mig, at han
anerkjender det Urigtige i, al der gives f'orsl1jcllig Rettergang for Indvaanerne af det samme Land, men at han troer
det nodvendigt for Tiden, og derfor vil han forcslnae, at

•
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Tractaten slrnl kun have temporair Gyldighed og være til
nt revideres og fornyes efter el vist Antal Aars Forlob *).
Den franske Regjering udsendte som Commissair Hr.
Perrin, og den engelske den nu her residerende GeneralConsol Miller, begge med Fuldmagter til at afslullc nye
Tractaler. Men imidlertid indtraf Capt. Lord George Paulets
Episode, en Begivenhed, som vel er den eneste i sit Slags,
som et uafhængigt Kongeriges Historie kan opvise. (Her folger en Beretning om denne Begivenhed saaledes, som den
alt er 11nfort i det Foregaacnde.)
De af Miller og Pcrrin afslullede Traclaler ere ccnslydcnde for begge Magter"°'). Ihvorvel den hawaiiske Re*J Af Udenrigsministerens Brretning til Kom1·ene af 22 April 1850 seer
j eg, at det ikke er lykkedes Hr. Ten Eyck at afslutte nogen Traetat,
og at der om en sandan nu underhandles i Wa shington ved Mr. larves.
"") Traetaten, oversat fra den fmnske Text, lyder soaledes: nDa Tiden
har , ·iist det Hensigtsmæssige i, at sætte en almindelig Tractat istedenfo1· de forskjellige Overeenskomster, man indbyrdes er bleven
enig om mellem Frankrig og Snndwich sOerne, ha ve den franske og
snndwichske Regjering gjensidig sluttet flilgende Artikler, og ha,·e
undertegnet dem, eflerat have erkjendt og fastsat, at enhver anden
Traclal eller Ovel'Censkomst, der for Oieblikket bestaar.r mellem de
conlraherende Pa rter, fremtidig skal betragtes som uden Virkning.
Art. 1. Der skal \'ære evig Fred og Venskab mellem D. M. de
Franskes Konge og Kongen af Snndwichs(jerne og deres Arvinger og
EfterfOlgere.
Art. 2. Il. ~I. de Franskes Konges Undersaat1e1·, som boe i Ifongen af Sandwi chsliernes Besiddelser, skulle med Hensyn I-il de borgerlige Rettigheder og med Hensyn til deres Personer og Eiendom,
nyde godt af den samme Beskyttelse, som om de vare lndfl!dte, og
Kongen af Sandwichsl!erne forpligter sig til at tilslaac dem cle samme
Rcttigbedet· og Privilegier, som for Oieblikket ere eller senere ville
blive tilstaaede de mest begunstigede Nationer.
·
Art. 3. logen FransUmand, beskyldt for hvilkensomhelst BrOdc,
kun dommes uden af r.u Edsvorneret, sammensat af lndfOdte og Fremmede, som forcslaaes af den franske Consul, og bifaldes af Regjeringen paa Sandwi~hsliernc.
Art, 4. ICongen afS11ndwicl1siierne udstrækker sin Beskyttelse til
de franske Skihc, deres Officerer og Besætning: i Tilfælde af Skibbrud skulle IJl!vdingerne, og Beboerne af de forskjr.llige Dele af
Sandwicbsiierne, yde dem Hjælp og sikkre dem mod Rov.
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gjering indrommes Ret til at belægge Viin og Brændeviin
og olie spiriluose Drikke med en saa godt som ubegrændsct Told, er man dog heller ikke tilfreds med denne 'J'ractnt. Det er i Særclcleshed Bestemmelsen i Artikel 3 om at
Jurys, som skulle domme i criminelle Sager, hvori franslrn
eller engelske Undersaa tier ere. involverede, skulle foreslaaes
af Consulen, som er den hnwaiiske Rcgjc>ring imod. Den
har derfor udarbeidet et Forslag til en Traclat, saaledes
som den onsker den affattet, og sendt det til de franske
og engelske Hoffer med Onske om at det maa tjene til Basis ved Underhandlingerne om en ny Tractat.
Jeg har i. del. Foregnaende allerede berort den Modstand, som Calholicismens (ndforelse modle med paa Snndwichsoeme og Folgerne deraf. Dette lille Lands Historie
hor allerede sit Tidsrum for Religionsforfolgelse at fremlljcrgcliinnen skal i Tilfælde nf Vnnskelighecler , fa stsættes nf
Voldgiftsmæncl fra begge Sider.
Art. 5. Bortriimning af' Mutroser ombord i frnnsk'e Sl,ibe slrnl
strengt straffes af Stedets Ovrighed, som sknt anvende hvert llliddel, der slnnCT til dens Ranelighed, fur at fastholde Dcse1·Lcu1·cl'llc.
Enh1•er rimelig Udgift for nt bemægtige sig dem, skal godtµ-jiircs of
Captnincn eller Eiercn af vedkommende Skibe.
·
Art. 6. Hvnd der er frnnskc [{jiibmandsvarer, eller sl,jiinncs
nt vrere kommet fro franske Besiddelser, skol ikke kunne forbydes
eller underkastes hiiiere lndfiirselstold end 5 pCt. nd valorem. Vine,
Brrenrlc1•ine og andre spirituiise Drikke ere undtngne, og kunne 1111rlcrknslcs enhver billig Afgift, som Ucgjcringcn pna Sanrlwichsiicrnc
finder drt passende at belægge dem med, dog sooledes, at denne
Afgift 11lrlrig bli1·cr snn hiii, at den c1· en fuldstændig Forhindring i
l11dfiirsclen nf ovennævnte Artikler.
Art. 7. Dræglighcdsorglflcn eller lndfiirse]slolden, eller enhver
anden Argirt, der pnnlægges frnnske Skibe, eller Vnrer, som indfiirns
i franske Skibe, skulle ikke overstige de Argifter, der pnnlæggcs rlc
mest begnnstigede Nationers Slube eller Varer.
Art. 8. lfongen nf Snnrlwichslicrnes Undersnatter slrnlle bchnnrlles pna somme !llanrle, som rl c mrst bcgnnstigede Nationer, i dr.rPs
Handels- og andre Forhold med Frankrig.
Givet i Honolulu den 26 l\lnrts 1846."
Em. Perrin,
R. C. Wyllic,
frnnsk Consul, o,•crdrngct en
llnns Hnwniiske i\l~jeslæls
s1Pregen Sendelse til Snndwichiicrne.
Udenrigsminister.
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vise, som kan regnes fra !833-1839. Under 17 Juli i839,
allsaa for Laplaces Ankomst, udgav Kongen et Decret, som
forbod al Forfolgelse og Arrestation for Religionsforskjel.
Denne Forfolgelse, som sandsynligviis i Begyndelsen var
bleven næret ved snevre puritanske Anskuelser, havde erholdt
lovlig Autoritet ved et kongeligt Decret af 18 December 1837,
som udtrykkelig forbyder den calholske Religions Udovelse
og udtaler Straffe for Overtrædelse heraf. Nu blev Catholikerne forfulgte, fængslede, belagte med Jern, og tvungne
Lil offentligt Arbeide for deres Tro, og mangt et hoit Steengjærde i Nærheden af Honolulu blev i den Tid sat af catholske Fruentimmer og Born. Missionairernes Forsog paa
at fralægge sig• al Deeltagelse i disse Barbarier ·ere ikke
synderlig heldige. De erklære med Ydmyghed, at det Alt
var Regjeringens Værk, med hvilket de intet havde at skaffe,
medens de rose sig af, hvad der er noksom anerkjendt og
beviist, at det er deres Indflydelse, der har bevirket Civilisationens lndforelse med alle dens gode og onde Folger, ,og man stedse seer Missionairerne at figurere, forst
som Raadgivere, senere som lonnede Embedsmænd i Konge·ns Tjeneste. De mest Oprigtige tilstaae imidlertid, at det
vel Jrnn bebreides dem, at de ikke virkede imod en saadan
Religionsforfolgelse. Man kom imidlertid snart til Anerkjendelse af det ligesaa unyttige · som farlige i denne Forfolgelse, og i Juni 1839 udstedtes den ovenfor omtalte nye
Anordning i delte Aniiggende. Denne Anordning kom for sildig.
Laplace ankom i August, og vi have seet Folgerne deraf.
Hans Tracta.t, de hyppigere Besog af franske Orlogsmænd,
de mange franske Hvalfangere, som aarlig indfinde sig, men
fremfor alt de catholske Geistliges Maadehold og beskedne
Fremgangsmande, i Forening med den franske Consol Du doit's Bestræbelser, har bevirket en total Omvæltning i Re- ·
gjeringens Anskuelser af Religionssporgsmaalet. Den fuldkomneste Religionsfrihed finder nu Sted, den næststorsle
Kirke i Honolulu er catholsk, de catholske l\tissionairers
Skoler besoges og beskylles af Kongen, og Catholicismen
udbreder sig daglig mere og mere paa alle Oerne.
BIiie• Jordomseillntr, III,

10
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Af denne korte Skizze af Hawaii-Archipelets nyere
Hislorie forekommer det mig indlysende, at der saavel fra
de paa Hawaii handlende Nationers Side, som fra den hnwaiiske Regjerings, har været folt Trang til at have Tractater, som garanterede de gjensidige Forhold, beskyttede de
Handlendes og Sofarendes Interesser, og bestemte de Grændser, indenfor hvilke de kunde bevæge sig, uden at træde
det nye Kongeriges og dets IIJdvaaneres Rettigheder og
.Friheder under Fodder. Men det forekommer mig ligesnn
indlysende, at de hidtil afsluttede Trnctater alle have mere
eller mindre forfeilet delle Maal, idet de alle gjorc Indgreb
i et uafhængigt Lands ubestridelige Ret, at give hvad Love
det finder passende, at gjore alle sine Beboere eens for
Loven, og selv al bestemme hvad Toldafgifter det man finde
passende at opkræve.
Næstefter i Almindelighed at bemærke, hvad jeg alt
i det Foregaaende har fremhævet, at dersom Danmark onsker at udvide sin Handel til disse Farvande, maa det folge
det Exempel, som andre Magter have stillet, rellet f.or de
Misgreb, som Erfaringen har viist os ere begaaede, skal jeg
nu gaae over til at omtale de Grunde, som have bevæget.
mig til strax at indlade mig paa Afslutteisen af en Tractat
for Danmark, nu da jeg var paa Stedet.
At have en Consul paa et Sted, hvor man onsker at
drive Handel, til at varetage de nåtionaJe og commercielle
Interesser, er til anerkjendt Nytte. Fan Steder i Verden vil en saadan Embedsmand være mere nodvendig end
her. Det specielle Forhold ved Hvalfangsten, . som bringer to Gange aarlig en saa betydelig Mængde Skibe sammen i de hawaiiske Havne og oversvommer disse med en
Befolkning af Matroser af alle Nationer, har gjort den hawaiiske Regjering yderst varsom, ja fast mistænkelig mod
Sofolk og har ledet til strænge præventive Forholdsregler
mod dem for at vedligeholde Fred og Orden i By og Lnnd.
Saaledes tor f. Ex. ingen Matroser være iland længere end
til KJ: 9 om Aftenen under Straf af Arrest i Fortet, hvor
da ofte Mishandling finder Sted ved de underordnede Auto-
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rileler. Jngen l\Jatros tor debarqueres fra noget Skib, uden at
Gouverneuren underelles derom, og Consulen er da ansvarlig
for hans Opforscl, ligesom at han skal være embarqueret
igjen inden 60 Dage efter hans llondsættelse. Paa den anden Side er det et Factum, at ingen Skibsmandskaber ere
saa vanskelige at behandle som Hvalfangernes, da de i Almindelighed beslaae af Folk af alle Nationer, tagne ombord
hvorsomhelst fro, ofte kun forhyrede paa visse Fisketider
og som Fiskere accorderede visse Procent af Indtægterne,
saa at de, naar Havarier indtræffe, som forhindre Fiskerierne, gjore Opstand, ville ikke arbeide ved Pomper eller
Reisning o. a. m., hvilket alt volder Bryderier og Stridigheder mellem Skippere og Mandskaber, som kun kunne afgjoi:es ved en Consuls Autoritet.
ler er allerede Grund
nok for denne Embedsmands Ansættelse paa Sandwichsoerne,
saafremt Regjeringen ousker at danske Skibe skulle deltage
i Hvalfangsten i Sydhavet. Det er maaskee ikke overflodigt
her at bemærke, at der ombord i de fremmede Hvalfangere
findes et ikke ringe Antal danske Matroser, for hvem en
Consuls 'Nærværelse kan være til Nytte.
Men ogsoa i andre Henseender troer jeg det rigtigt,
paa dette saa langt fraliggende Sted at have l!n dansk Consul. Det er i Særdeleshed et Blik paa Fremtiden, saa langt
det menneskelige ·Oie kan naae, der bestyrker mig i denne
Tanke. Der er ingen Tvivl om, at dette lille Kongerige seer
en betydt!lig Fremvæxt imode. Her er Leilighed til at skabe
store Rigdomme sanvel ved Landets Opdyrkning, .som ved
Handel og Skibsfart. Her er betydelige, meget frugtbare
Landstrækninger at opdyrke. Sandwichsoernes Caffe er allerede bekjendt som af bedste Qvalilet, aarlig komme flere
og flere Colonister hertil. Den stærkt uddoende indfodte
Befolkning gjor Plads for den blanke og blandede Race.
Danske Undersaatter ville her lrnnne finde Brod og Bolig,
ligesaavel som andre Landes, thi ihvorvel de -bestaaende
Love, saavelsom de lndfodtes indgroede Modbydelighed for
Afhændelsen af Land, som de dog ikke dyrke, endnu lægger
Hindringer i Veien for Opnaaelsen af Land til Arv og Eie,
10•
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saa tor jeg dog· med Vished forudsige, at der i Lnndels
Lovgivning heri vil skee Forandring inden fan Anr, og de
I ndfodtes Modvillie vil forsvinde med de opvoxende Gl'nerationer. Den fremadskridende Civilisation kræver aarlig
storre Fornodenheder. Danske Haandværkere af alle Slags,
ligesom Maskinl,yndige, ville hver i sit Fag finde fuldt op
at fortjene. Den Udvikling, som . Nordamerikas Vestkyst vil
erholde, saavcl ved Oregon-Sporgsmaalels Afgjorelse, som
ved Californiens Emancipation eller Optagelse i den nordamerikanske Fristat it) (hvilken vel tor antages som nær forhaanden) vil give Sandwichsoerne ny Vigtighed, som el
Mellempunkt for hine Landes Handel paa Sydhavets m11ngfoldige Oer, paa Chinn, ja vel og i Tiden pnn Jnpan. Det
tor da haabes, at dansk'"e Skibe ville finde Vei i storre Antal end hidtil til disse Farvande. Dersom jeg tor drage
noget Haab af de Samtaler, jeg desanganende har bavl med
Regjerings-Autorileterne, er det ikke umuligt at Honolulu
bliver gjort til Frihavn. Kommer en Dnm1>skibsfart istand
mellem China og Nordnmorilrns Vestkyst, hvilket siklrnrt vil
skee, maaskee inden faa Aar, vil Honolulu naturligviis blive
et af Anlobspunkterne. Kort, alt lader antage, at en betydelig Handel vil i Tiden udvikle sig paa disse Oer.
Jeg fandt altsaa, saavel i de bestaaende Forhold, som
i l1vad Gonjuncturerne lade formode, at Fremtiden vil bringe
med sig, Anledning nok til at ansætte en Consol, hvortil
jeg i de mig tillagte allerhoieste Instructioner, fandt den
fuldkom~este Bemyndigelse. Men jeg fandt tillige, at det
var Pligt at gjore, hvad jeg kunde, for at denne Embedsmand strax ved sin Ansættelse kunde optræde i en Stilling
ligeoverfor den hawaiiske Regjering, der var Fædrelandet
værdig, og i hvilken han var istand til at gjore vor liandel og de allerede her boende, som eventuel kommende
Danske den storst mulige Nytte. Delle kunde kun skec
ved AfsluUelsen af en Tractat, som kunde tjene Consulen
til Basis i sit Forhold til Landets Regjering.
•, Californiens senere opdagede Guldgruber vil cndydermci-c hnvc Indflydelse paa disse Oers Fremtid.
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Det forekom mig endvidere indlysende, at den hawaiiske· Regjering vilde - dersom jeg ikke indlod mig paa
'fractatens Afslultelse - med Billighed kunne bemærke, at
den danske Regjering altsaa ikke ændsede dette Land, maaskee ikke engang anerkjendte dets Uafhængighed, siden den
sendte en Orlogsmand hertil, med Fuldmagt til at indsætte
Consulcr, uden at ville træde i nærmere Forbindelse med
Landets Regjering, og Fd'tgen vilde blive en Uvillie imod
den danske Consul, som vilde være bleven reduceret til en
simpel commerciel Agent, med liden eller ingen Magt til at
skaffe herboende danske Undersaatter Ret i deres Forhold
til Landets Ovrighed.
At den hawaiiske Regjerings Anskuelse var saaledes,
som jeg her har udviklet den, blev mig klart af Udenrigsministerens uforbeholdent udtalte Onske, om at se.!) en saadan Tractat istandbragt under mit Ophold her. · Dette Onske
var naturligviis ikke grundet i den absolute Nodvendighed,
da der for 'fiden knap var ti danske Bosiddende paa alle
Oernc og har kun været tre danske Skibe. Men den har
lildeels sin Grund i denne nye Regjerings Trang til at stolle
sin Existence, og at see sin Uafhængighed factisk anerkjendt
ved Tractater og Venskabs-Forbindelser med mægtigere,
ældre, længe grundfæstede Magter. Hertil knyttede sig en
anden, vel ikke udlall, men dog nqk en stærkere Bevæggrund, nemlig Haabet om at benytte Leiligheden, som mit
forholdsviis korte Ophold tilbod til strax, endnu for den for
dem saa vigtige amerikanske 'fractat afsluttedes, at faae en
Tractat istandbragt, som de onskede den, hvori de for dem
saa ubehagelige Clausuler, om begrændset Toldtarif, og, om
separate af Consulerne foreslaaede Jurys Lil Afgjorelse af
Fremmedes criminelle Sager, vare udeladte, _og saaledes at ståluere et Exempel til at fremvise for andre Magter og en
solid Basis for dem selv.
Altsaa, overbeviist om: i) at en Tractat var nodvendig
til dansk Handels og danske Undersaatters Beskyttelse; 2)
at naar jeg Jkke havde gjort det, vilde Consulens Ansættelse være til liden eller ingen Nytte, og Galatheas Ophold
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ved Oerne ikke have været til Gavn for den danslrn Sng,
ja maaskee endog have skadet den, idet denne unge Regjerings Egenkjærlighed vilde være saaret ved at jeg ikke
indlod mig paa dens bestemt udtalte Onske, besluttede jeg
mig til at indlade mig paa Underhandlinger om en Traclnls
Afsluttelse.
Jeg tog denne Beslutning saameget heller, som jeg
sene, at her var Leilighed til, v~d at give efter for nogle
af deres, saa synes mig heelt billige Onsker, at opnaae adskillige Fordele for Handel og Skibsfart, - noget hvorpaa
der i de med andre Nationer bestaaende Traetater neppe
har været tænkt, og dog tillige at stille Danmark de fuclo
lige i El og Alt med de mest begunstigede Nationer, allsna
ogsaa at nyde de ovenfor paapegede Rettigheder om begrændset Told og Jurys.
For at holde mig indenfor min Instruclions Grændse
var jeg forst betænkt pna, kun vod en Correspondance med
Udenrigsministeren at erholde en officiel Erklæring om, at
danske Skibe, Undersaalter og deres Eiendom, skulde behandles lige med do mest favoriserede Nationers, og derpua overlade Sporgsrnaalet om en Tractats Afsluttelse til
Hans Majestæts allernaadigste Villie, men jeg lod mig aflede
herfra ved folgende Betragtning: Havde jeg Ret f, ni <let
virkelig var fordeelRgl~gl og nylligt, · at der afsluttedes en
Tractat, saa var det ogsaa fordeelogtigt for Danmark, ni jeg
gjorde det nu, da jeg med en anseelig Orlogsmand var paa
Stedet. Hawaii har nemlig ingen diplomatisk Agent noget
Sled i Europa. Den seneste, ovenfo1· omtalte Ambassade er
kommen tilbage. Det vilde altsaa blevet niidvendigt, enten
at udsende en anden Orlogsmand i el sandunt Ærinde, eller
at indlede Underhandlingerne gjennem en her udnævnt Befuldmægtiget. Det Forste vilde volde Regjeringen betydelige
Omkostninger, det Sidste vilde i alle Tilfælde voldet Forsinkelse, og den her saa magiske Virkning af en Orlogsmands Kanoner vilde manglet.
Efter at jeg i min Adresse til Kongen ved min offentlige Audiens havde henpeget paa l\luligheden af Underhund-
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lingerne, og derpaa erholdt et meget gunstigt Svar, indsendte
jeg en Note til Udenrigsministeren, hvori jeg erklærede ham,
at jeg var bemyndiget til at indsætte en Consul og agtede
at gjore det; al jeg ogsaa var villig til at underhandle om
en Tractat, men at jeg hertil ikke havde anden Fuldmagt,
end den jeg kunde udlede af de almindelige Udtryk om
Beskyttelse af Handel og Skibsfart, som fandtes i mine lnstruclioners forskjellige Paragrapher, og sendte ham en Copie heraf. Hans Svar var saa tilfredsstillende som muligt.
Han sendte mig en Copie af den ham tildcelte Fuldmagt,
dateret 13de Octbr. 1846, og erklærede mig, at hans Forslag til en Tractat, maattc være det samme som var indsendt
til de tre Somagter, og som findes omtalt ovenfor*).
*) Dette Fol'slag lyder saaledes: »na det er linskeligt, at en almindelig
Ovel'ecnsko~sl træde!' istedetfor de forskjcllige gjensidige Bestemmelser, som for Oieblikket existere imellem Franluig og Sandwichslierne, el' man kommet overeens om fOJgende Artikler i denne Hensigt og i dette Oiemed, som ere undertegnede af den franske og den
hawaiiskc Regj cring; og det er blevet bestemt, at enhver anden
Trnctat eller midlertidig Bestemmelse, som finder Sted mellem de respective Parter, skal for Fremtiden sættes ud af Kraft.
Art. 1. ner skal være evig Fred og Venskab imellem H. 1\1.
Kongen af Frankrig og H. 1\1. Kongen af Hawaii, deres Arvinger og
Efterflilgere.
Art. 2. De af H. 111. JCongen af Frankrigs Undersaatter, som hoc
indenfor Kongen af det hawaiiske Riges Grændser, skulle nyde samme
Beskyttelse som Landets egne Undersaaller, med Hensyn aaavel til
deres borgerlige Rettigheder, som til deres Personer og Eiendomme,
og Kongen af Hawaii forpligter sig til at garantere de franske Undersnatter de samme Rettigheder og Privilegier, som nu eller for Eftertiden maatte blive fastsatte eller bestemte for andre fremmede Undersaatter af den mest begunstigede Nation.
Aa·t.3. Kongen af Hawaiis Beskyttelse slml udstrække sig til alle
fransl<e Skibe, deres Officerer og Mandskab. I Tilfælde af Skiblrrud
skulle Iliivdingcrne og Indbyggeme i de fol'skjellige Dele åf del bawaiiskeRige sikkre dem mod Plyndring. Bjergc)Onnens kal bestemmes
eftel' de almindelige Strandingslove, og i Tilfælde af Stridigheder
skulle disse Ol'dnes af uvillige !\lænd valgte af begge Pal'ter.
Art. 4. Bortrlimning af SOmænd fra franske Skibe skal strengt
modR1·beides af de locale Autorite!', som slmlle anvende alle de

.,
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Jeg tilstillede ham derefter mit Forshlg til en Traclnt,
og faa Dage efter havde vi en Confcrence, i hvilken jeg
havde den Tilfredsstillelse at see det af mig indsendte Udkast antaget med faa uvæsentlige Forandringer, og s11nledcs

l\lidler, der slane i deres !Ilagt, til at paagribe Rlimningsmændene,
og de lovlige Udgifter, som heraf mnalle flyde, skulle udredes nf
Caplainen eller Eieren.
Art. 5. Det skal ikke være tilladt at afmynstre nogen Matros
eller ilnndsæUe nogen Passagcer frn et fransk Skib eller Inge nogen
af de lndflidte med sig ombord, undtagen med skriftlig Tilladelse fra
Stedets Autoriteter, sanledcs som det for Tiden bydes·ved de i lfraft
værPnde Love, eller ved saadanne, som i Fremtiden mnatte fastsættes.
Art. 6. Ingon I.asiepenge, Toldintrader eller andre 'Byrder skal
pnnlæggcs frnnske Skibe eller det Gods, som indflires af franske Skibe,
ud over had der hæves af Skibe rller Gods, tilhlirende de mest begunstigede Nationer.
Art. 7. Del "slrnl _være den franske Consuls· l'ligt ni bestræbe
sig for al bilægge de Stridigheder, som mantle opslaae imellem frnnsl1e Unders11atter og and1·eFremmedc, uden dermed at bebyrde Landets Domstole, men hvor dette ikke har knnnet lade sig udflirr, sanvelsom i Tilfælde af Stridigheder imellem Franskmænd og l(ongcns
egne Undersaatler, da skal han underslfitte Domstolenes l{jendelsc
saaledes nt begge Parler skeer Retfærdighed.
Art. 8. Naar H. M. de Franskes Ifonges Undersaatter, sum hoc
indenfor Grændsen nf ICongen af llawniis Jurisdiction, slige Hetfærdighed, skulle de underkaste sig Landets Love og Skikke, ligesom
de lndflidlc eller andre Fremmede, og skulle ikke kunne beklage sig
over lllangel paa Retfærdighed, flirend de have sligt denne pua den
rellc Mande for Landets Domstole.
Art. 9. I alle de Tilfælde, hvor en fransk Undersaal har sogt
Retfærdighed for Domstolene, skulle Landets Love blive strengt og
upartisk overholdte, og nanr den franske Consul troer, at ReHærdighed har været nægtet, skal han, forinden han klager til den franske
Regjering, meddele sine Anskuelser til Ifongen af Hnwuiis llegjering,
for at den kan være istand til at fol'ldareAarsagen til sin Fremgangsmande, hvilken Forklaring skal ledsage magen.
Art. 10. Kongen af Hawaiis Undersaatter skulle i al deres Handel eller anden Forbindelse med Frankrig eller med dette Lands livrige Besiddelser, behandles paa samme Fod, som den mest begunstigede Nations Undersaauer."
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fremstod da den Handels- og Venskabs-Tractat,; · sotn jeg
- &herved har den Ære at forelægge det Kongelige CcrHegium:

Tractat

r

imellem Kongerigerne
de Hawaiiske Oer og -Danmark,
afsluttet ved R. C. W y li i e, Esq., Hans Hawaiislrn Majestæts
Minister for de udenlandske Anliggender med speciel Fuldmagt, og Kammerherre, Captain Steen Bi 11 e , Chef af
Hans danske Majestæts Orlogsmand Galathea, ifolge almindelige lnstructioner, til Fordeel for den danske Handel og
Skibsfart*),
undertegnet i Honolulu den 19de Octbr. i846.

r

Da det er tinskeligt, at en almindelig Convention og et
Document til Rettesnor for gjensidig Overeenskomst finder
Sted imellem Danmark og Hawaii- Oerne, er Man, af den
Grund og i saadan Hensigt, kommet overeens om ftilgendc
Artikler, der ere bekræftede afRegjeringerne i Danmarlc og
paa Hawaii-Oerne.
Art. I. Der skal være evig Fred og Venskab imellem
Hans MaJestæt Kongen -~f Danmark og Hans Majestæt Kongen over de Hawaiiske Oer, deres Arvinger og Efterftilgere.
Art. II. Hans l\faj'estæt Kongen af Danmarks Undersaaller, der ere bosiddende i Kongeriget Hawaii, skulle med
Hensyn til deres borgerlige Rettigheder, saavelsom til deres
Personer og Eiendomme, nyde samme Beskyttelse som indftidte Undersaatter, og Hans Majeslæt l{ongen over HawaiiOerne forpligter sig til at tilstaae danske Undersaatter de
samme Retligheder og Privilegier, som nu ere, eller herefter maatte blive tilstaaede eller nydte af den mest begunstigede fremmede Nations Undersaatler.
Art. III. Denne Hans Hawaiiske Majestæts Beskyttelse slrnl udstrække sig til alle danske Skibe, deres Officerer og Mandskab i hans Kongeriges Havne og Rheder. I
*)

Aftrykt efter den danske Tc;,i:t"pae det officielle Document.
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Krigstid skulle de nyde al mulig Beskyttelse imod Huns
Mnjestæt Kongen af Danmarlis Fjender. I Tilfælde af Skibbrud skulle de Ifongelige Local-Autoriteter og E1~bedsmænd efter yderste Evne understotte dem og sikkre dem
for Plyndring.
Bjergelon slrnl afgjores overeensstemmende med den
almindelige Bjergnings-Lov, og i tvivlsomme Tilfælde afgjores Sagen ved Voldgiftsmænd valgte af begge Parter.
Art. IV. Desertion af Somænd henhorende til danske Skibe skal modarbeides og forhindres af de Iocale Autoriteter, som skulle anvende alle til deres Raadighed stunende
Midler for at anholde og 'arrestere saadanne Deserteurer,
og de lovlige Udgifter skulle udredes af Cai,tainen eller
Rhederne. I saadanne Tilfælde bor ingen uniidvendig Strenghed anvendes, og tilbiirlig Underretning bor slrax meddeles
den danske Consul overeensstemmende med denne Traclals
VI. Artikel.
Ar I. V. Danske Undersaatter skulle tillades at boe elIc1· nedsætte sig hvorsomhelst i t{ongeriget Hawaii, efter at
have erholdt et Vidnesbyrd fra den danske Consul, der
godtgjor, at de ere dertil værdige Individer. Det bliver
Consulens Pligt ikke at udstede saadanne Documenter til
Andre end bona {ide Undersaaller af Hans Majestæt l{ongen
af Danmark.
Slmlde danske Siimænd onslrn at forblive paa Oerne,
skul Tilladelsen hertil forst indhentes af Regjeringen, igjennem den danske Consul.
·
Art. VI. l\lan er kommet overeens om, at det skal
paulægges den danske Consul, ivrigen at soge paa en ven skabelig og mindelig Maade alle Vanskeligheder afgjorlr ,
som maalte finde Sted med danske Undersaatter, og naar
nogen Sag er bragt for Retten til fremmede Sagers Afgjo relse, skal den fungerende Dommer snarest muligt underrette den. danske Consul om det Forefaldne. Ligeledes bor
Consulen uopholdelig underreties om, ved Præfecten eller
anden Politie-Embeclsmand, naår danske Somænd eller Un-
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dersaatter ere blevne fængslede paa Grund af Politie- eller
andre Forseelser. ·
Art. VII. Ingen danske Produkter eller andre Varer
ombord i eller indforte i danske Skibe, som ere lilladte at
ind fores af fremmede Skibe, skulle forbydes at indfores,
ei heller derfor belåle mere end saadanne Toldafgifter, som
_i saadanl Tilfælde ere paalagte den mest begunstigede Nation. - Enhver Fora!)dring i Toldafgillerne maa ikke fuldbyrdes eller sættes i Kraft forerid tolv Calendermaaneder
efter den forste offentlige Beltjendtgjorelsc pf saadan Forandring.
Art. VIII. Danske Handelsvarer og Eiendomme eller
Gods indftirte i danske Skibe, der ere underkastede en Indfi:irselslold håiere end 5 pCt. ad v a Io rem , er det tilladt
at oplægge paa Transit, ene imod Erlæggelse af den sædvanlige Transittold.
Saalænge til at en Bygning, bestemt til saadant Oplag
paa Transit, er bleven opfårt af den hawaiiske Regjering, skal det være tilladt, at oplægge saadanne dahske
Handelsvarer eller Eiendomme eller Gods, indftirle i .danske
Skibe, paa Transit i private Pakhuse under de vedkommende
hawaiiske Told- Embedsmænds Segl og Overtilsyn og under Ansvar af Godsets Eier eller den, til hvem Godset er
consigneret.
Art. IX. Alle danske Skibe skulle have Ret og Privilegium til at sælge deres Ladning eller Dele af samme i
hvilkensomhelst Havn paa de hawaiiske Oer, der nu ere
aabne eller herefter aabnes for fremmed Handel, og at indlade hvilkesomhelst hawaiiske Produkter, som maalte modtages i Betaling for saadan Ladning. Derimod skal det ikke
være tilladt danske Skibe at lage nogetsomhelst Gods eller
Handelsvarer paa Fragt fra een O eller Havn til en anden,
da saadan Kysthandel alene er forbeholdt Skibe scilende
under hawaiisk Flag.
Ar I. X. Hans l\lnjestæl Kongen af Hawaii-Ocrnes Undersaatter skulle i deres Handelsforhold, saavclsom i enhver
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anden Henseende til Danmark og dets Besiddelser, hehandlcs paa samme Fod, som den mest begunstigede Nation.
Givet i Honolulu den 19 October 1846.
R. C. Wyllie,
Steen Bille,
llnns hawniiske Olajestæts lllinister for udenlnndske Anliggender og Medlem af hans Statsrand.

[L. S.]

Hans Ifongelig danske l\lajestæls
Ifammerherre, Captain i Siietnten, Ridder af Dnnehroge
og af den franske Orden "po111·
le mcrite militnire" , Chef af
den danske Orlogscorvet Galathea.

[L. S.]

Ti ]lægs-Artikel.
Denne Trnctal skal ikke være vedvarende forbindende,
forend den er ratificeret af IJans l\fajeslæt" Ifongen af Danmark. Imidlertid er Man, da muligen danske Sldbe eller
Undersaatter kunde anlrnmme, kommet overcens om, at den
forelobig skal træde i Krart fra den Dag at Hans l\fajeslæl
Kongen af Hawaii-Oerne har ratificeret den.
Givet i Honolulu den 19 October 1846.
R. C. Wyllie,
Steen Bille,_
Hans hawaiiske l\lajestæts lllinister for udenlandske Anliggendet· og llledlem af hans Slntsrnad.

[L. S.]

Hans Kongelig danske Majestæts
Ifammerhcrre, Cnptnin i Siiet.aten, Hidder uf Danehroge
ug af den franske Orden "ponr
le mcrite militoirc", Chef af
den danske Orlogscorvet Galathea.

[L. S.]

Ved · at sammenligne den afsluLLede Traclat med Hr.
Wyllies Forslag vil det sees:
1. At Indledningen er den samme, saa nær som Forholdene tillode det.
2. At Artiklerne 1 og 2 ere ordret de samme.
3. At Art. 3 ligeledes er den samme, lmn troede jeg
det rigtigt deri at indlemme Beskyttelse for danske Skibe i
Tilfælde af Krig.
4. I Art. 4 angaaende Desertion fandt jeg mig foranlediget til udtrykkelig at andrage ·paa at undlade al unod- '
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vendig Strænghed i saadanne Arrestanters Behandling, og al
Underretning· strax maatle gives den danske Consul.
5. Hr. Wyllies Att. 5 afslog jeg at gaae ind paa, da
jeg ikke fandt det passende at indfore en speciel Artikel
om en speciel ulovlig Handling. Det maa blive Consulens
Pligt at lilholde danske Skippere at rette sig efter Landets
Love, og at underrette dem om samme, men delle horer
hjemme i Consulens Instrnctioner, givne ham af den danske
Regjering, men il,ke i Tractaten underskreven af begge
Regjeringer.
6. lstedet herfor foreslog jeg en Art. 5 saaledes som
den slaaer i Tractaten. Denne Artikel som paa den ene
Side giver den hawaiiske Regjering Garantie _ mod ~agabonders Nedsættelse paa Oerne, og paa den anden sætter
en Grændse for arbitrair Behandling af Colonister, noget
hvori _.Localautoriteterne oftere have gjort sig skyldige,
har fundet meget Bifald hos de her boende blanke Iridvaanere. Jeg havde gjerne undgaaet denne Artikels anden
Passus,_ da jeg, selv en dansk Somand, ikke skjollede om
at give mit Navn til at danske Sofolk ikke skulde slaae pen
lige 'Trin med andre deres Landsmænd, men jeg ~aatte her
give efter for Hr. Wyllies meget rigtige Grunde, at dersom
en saadan lndsl,rænkelse ikke fandt Sted for danske Matroser, vilde de andre Magter oieblikkelig kræve den ophævet for deres Vedkommende, og Oerne snart blive oversvommede af afskedigede Hvalfangermatroser. Dette Punkt
er cet af dem, der har voldet nogle yderst ubehagelige
Bryderier med een af de mange amerikanske Consuler, som
have resideret paa Sandwichsoerne, en Mr. Abell.
7. Hr. Wyllies Ari. 7 blev forandret til Tractatens Art.
6, som giver Consulen en Forligelsesdommers Ret og tvin-·
ger alle Autoriteterne til at indstille alle danske Sager til
ham forst. Dette er, hvad de facto den franske Consul har
gjort med meget Held i de senere Aar, og hvad enhver
Consul bor gjore. Men det var mig om at gjore, at redigere Artiklerne saaledes, at d~t blev til Forpligtelse for Re-
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gjeringen at sætte Consulen istand til at udove denne Myndighed.
8. Hr. Wyllies Art. 8 og 9 afslog jeg aldeles al gane
ind paa, den forste som overflodig, den anden som upassende og i visse Tisfælde endog ligefrem pligtstridig for
Consulen at opfylde.
Derimod fremkom jeg med Art. 7, 8 og 9 og erholdt
dem optagne saaledes som jeg foreslog dem.
Art. 7 som bestemmer, at ingen Forhoielse i Told man
finde Sted for et Aar efter at sandnnt er bckjendtgjort, er
i sig selv en ligesaa billig som simpel Forholdsregel, men
har imidlertid ikke været paatænkt for. Da den frnnslc-engelske Trnclnl kom ud, udgaves fan Dage efter et kongeligt Decrct, som satte Tolden paa Viin til en Pinsler pr.
Gallon, og pau Brændeviin til fem Piastre pr. Gallon, at træde
i Krnfl oiehlikkelig, og Ladninger, som paa Grund af LaplaceTractåten kom hertil, fandt Markedet saa· godt som lukket.
Jeg undgik derimod at nævne noget lUnximum for Told,
hvilkel har været Regjeringen saa ydmygende, forbeholdende blot de Danske ikke at kunne belægges med anden
Told end. de mest begunstigede Nationer.
Art. 8 fandt jeg nodvendig, fordi Bestemmelserne om
Transittold og Midlerne til at oplægge paa Transit, ere hoisl
ufuldkomne, og have givet Anledning til mange Chicaner og
virkelige Forlegenheder for de Handlende, idet man har
nægtet dem at oplægge deres Varer, f. Ex. Viin og Brændcviin paa Udfi.irsel, allcrhiiist tilladt det paa 4 Maaneder,
derimod fordret den hele Told udbetalt con tant, imod at
betale den tilbage paa å pCt. nær, naar den udfortes,
noget ~om l{jobmændene i Almindelighed ildrn have været
istand til at præstere, og i alle Tilfælde vilde berove dem
en betydelig Capital i deres Handel.
Art. 9 er en Udvidelse af Handelsskibes Frihed, som
ikke har existeret for, idet ingen fremmede Skibe, ifolge de
beslaaende Anordninger, kunne udklareres med den samme
eller anden Ladning, fra ee1! Havn til en anden i Kongeriget, men deres Ladning skal udlosses i den Havn, de
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forst ere indkomne til, saasnart de have angivet den til
Fortoldning.
10. Art. iO er ordret efter Hr. Wyllies Forslag.
i1. Endelig har jeg i Tillægs-Artiklen forskaffet denne
Tractat oiebliklig Kraft., uagtet den er underkastet vor
allernaadigsre Konges Ratification. Skulde det behage Hans
l\fnjeslæt af hoiere mig ubeltjendte Grunde at nægte denne
Bekræftelse, vover jeg dog at haabe, at denne Tractat i den
Tid den har bestaaet, ikke skal have gjort mit Fædreland
nogen Skade.
Jeg har idetmindste den Tilfredstillelse, at den her hnr
vakt almindeligt Bifald. Af den Copie, som er mig mcddcelt af Kong Kamehamehas Skrivelse til Hans Majestæt, seer
jeg, at denRe Fyrste er særdeles fornoiet med den; af vedlagte Coupon *) vil det sees, hvorledes Regjeringsbladet, der
staaer under Indenrigsministeren Dr. Judds Ledelse, omtaler
den, og de herværende fremmede Handlende have naturlig*) Den lyder saaledes: ,,Captain Steen Billes B,isllg pan Snndwichsllerne
med Coryetten GalaLheå vil blive mærkværdigt paa Grumr af den
Trnctat, han har afsluttet med vor Regjering, og som vi i Dag bringe
til Publicums Kundskab.
Det var særdeles heldigt, at han, til Fordecl for dansk Handel og
Skibsfart, har troet at kunne udled'e af sine Instructioners Bydende,
Fuldmagt til nt underhandle om en saadan Trnctat, hvilken, pna
samme Tid som den tilsikkrer Hans danske lllajestrets Undersaatter
alle de mulige Fordele, som kunne biive krævede af de mest begunstigede Nationer, tillige anerkjender Hans hawaiiske l\lajestæts Rettigheder i deres fuldeste UdstræJming.
Dette var et meget vanskeligt og kildent Punkt. Det synes
at Captain Bille har lllst denne Opgave pna den heldigste l\laade, og
vi tilskrive ham saameget mere Æren derfor, som hun iklrn har gjort
det pau nogen hastig eller overfladisk l\laade, men kun efter en nlliagtig Undersllgelse af de andre Tractaters Virksomhed. Vi skulle, nanr
vi have bcd1·e Pinds, komme tilbage til dette Æmne, og give en Sammenligning af den danske Tractat med de med andre Kongeriger bes taaende.
Denne Tractat har voldet Kongen og Hllvdingerne stor Tilfredsstillelse, og vi hnabe at den vil være et Forbud paa en mere udstrakt
Samfærøel, ikke alene med Danmark, men med andre nordiske ilagter."

os,
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viis med Glæde scet den Udvidelse i Handelsrettigheder, som
rlcn garanterer.
l\Jed Hensyn paa Consulens Instruclioner og Udnævnelsespalent, skal jeg bemærke Folgendc:
Saalr.des som jeg ovenfor har omtalt det, ere de herværende Consuler tillige accredilerede politib1rn Agenter,
varetagende deres respeclive Nationers cournnte politiske
som mercantile Interesser, medens specielle politiske Forhold eller Tvivl have været Gj enstand for specielle Missioner af dertil instmerede Orlogschefer.
De fremmede
Consuler danne altsaa et Slags diplomatisk Corps, hvillrnt,
skjondl det har voldet den unge Regjering betydelige Bryderier, den dog seer sig o.mgi\'et af med synlig Velbehag. l\lan har endog troet Jt nodvendigt at etablere en Rangforordning for Hoffet og det diplomatiske Corps, hvis Basis
!JI" den ved Wienercongressen bestemte Eliquelle.
Ogsaa
her skabte Regjeringen sig Bryderier, som den med lidt
mindre Forfængelighed kunde været fri for, da ingen af
de herværende Consuler tænkte paa Rang indbyrdes, for
hiin Auordning udkom, noget hvortil -Localileterne da heil.er
ingen Anledning gav.
Udenrigsministeren Hr. Wyllie spurgte mig, om jeg ikke
vilde accredilere Consulen som diplomatisk Agent, men dette
afslog jeg nalurligviis aldeles, forst og fremmest fordi jog
dertil var aldeles uhemyndiget, dernæst fordi jeg ansaae
det for fuldkommen unytligt, og endelig· fordi Hr. Siiwerkroops Stilling som l{jobmand gjor ham imcompetent til en
saadan Charge. Hr. Siiwerkroop vil derfor ikke nyde nogle
ar de Forrettigheder, som de Consuler der tillige ere diplomatiske Agenter have, saasoin Toldfrihed for hvad de indfore til personligt Brug, og Fritagelse for deres Tjenestefolk for Arrest &c. Det forste Punkt kunde give Anledning til delicate Qvæstioner, da Hr. Siiwerkroop er Associc
af et engelsk Handelshuns; det andet er en yderst Iigegy Idig Sag, da Tjenestefolkene de facto ere saa slette, de
Indfodte idetmindste, at faa eller ingen kunne beholdes
i et Huns paa længere Tid. Saaledes som jeg har udnævnt
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Hr. Siiwerkroop, staaer han paa lige Trin med den amerikanske Consul Hr. Tyrrell, der il1ke er diplomatisk Agent.
Derimod har jeg udtrykkelfg fordret, at han i Rang og Stilling ganer over en herværende bremisk Consul, Mr. Reynolds, hvilket ogsaa er indrommct. At han heiser det danske
Flag paa sit Consulat, er en Selvfolge. At bemyndige ham
til at bære Uniform, troede jeg under de forhaandenværende
Forhold at være ri_gtigt.
Til Affattelsen af Instructioner*) for den nye Consul

-

*) Consulens Instruction lyder snaledes:
nlnstruction for Unns danske l\lajestæts Consul i Kongeriget Hawaii.
§ 1. Consulen bor bestræbe sig for at befordre den danske Regjerings Interesser inhnindrlighcd, og isærdeleshed at beskytte og
fremme danske Undersaallers Handel og Skibsfart.
Han har i et og nit at holde sig den med den hawniiske Regjering nfsluucde Tractat øt1·ængt efterrettelig, i ethvert Tilfælde at
see den opfyldt samvittighedsfuldt, og overalt hvor Tvivl maatte opstaae, at vange over den danske Regjerings, Handels, og Hans Majestæts Undersaatters Interesse, men dog ikke ande1·ledes, end det kan
bestaae med den Retfærdighedsaand og Agtelse for Andres Rettigheder, som er og nitid har været Grundlaget for den danske Regjerings Handlemande og Anskuelser.
Dersom desuagtet l\leningsforskjc) af en saa alvol'lig Art skulde
opstuae, at Consulen skulde troe det Pligt at indmelde Sagen til den
kongelig danske Regjering, maa han ikke undlade derom at unde1·retle den hnwaiiske Regjering.
§ 2. Han har hver 3die i\Jauned at tilstilJe det kongelige Gene1·11ltoldknmme1·- og Commrrcecollcgium i Kjobenhavn, hvilken er den
Regjeringsautorite\, som alle kongelig danske Consuler e1·e uoderlagte, og med hvilken de alene have at torrespondere, en General1·apport over Handelens Tilstand, med saadnone specielle Bemærkninger 0111 Europas nordlige Landes Handel med SandwichsOerne,
som mnatte ansees nyttige. Uapporten bor være ledsaget med rigtige Priiscouranler, og med en Oversigt over den danske Skibsfart, ·
indeholde Data af Ankomst og Afreise, Bestemmelse, Ladning, og
Be)Ob qf Fragt som er gjort, dersom beskæftiget i Fragtfarten.
lsærdeleshed bOr alle Efterretninger, llva16skefangsten i Sydhavet
betræfl'ende, som kunne være af Interesse fol' danske Hvalfangere,
være Gjenstand for disse Rapporter.
§ 3. Ethvert Tilfælde af særdeles Vigtighed, enten i politisk eller
commerciel Henseende, hnr han at indberette snnrcsl muligt.
Billes Jordomseilinjt.
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havde jeg ingen anden Basis eller Vciledning, end en Copic
ul' de lnslructioncr, Etnlsraad Hansen havde givet de ar
Røpporteme og Brevene til Collegiet numcrercs frø Nr. 1 og
opefter for hvert Aar.
§ 4. Ved kgl. Resolution 26 August 182,J er det befalet dansli,,
Skibsforere, under en Mulet nf 25 Pinslre, ni melde sig hos Consulcn
inden 24 Timer efter deres Ankomst i en f1·emmcd Havn hvor en
Consul c1· nnsat, og at forevise sit Pns eller andre Pnpircr, nodvt>ndige for Skibets Navigation, saavclsom Manifestet over Ladningen.
Skibets Papirer skulle nedlægges i Consullltet, og forblive der til
Skihets Afreisc, da de afleveres trl Sl1ibsfiirnrcn, eftel'Pt llegningcr og
Afgifter ere bctnlte, forsynede med Consulens Attest og Undcrsl1rift.
Han vanger over ni Skipperne snarest muligt erholde Aftryk ni'
de hestnncnde llnvncreglcmenter, snml meddeler dem J{undslrnb om
hvnd llvrige nf Landets Love, som knnne ,•edkomme dem, og tilholcler dem at holde sig disse efterrettelige.
§ 5. Consulens Jul'isdictionsret over dnnske Undersnnttcr udstrækker· sig til:
A. Enhver Tvist, som opslnner mellem 1lanskc Skibsfiirerc og
deres undcrhavende Styrmænd eller lllandsknb, hvilken Tvist skal af'...
gjilres uden Appel i Ovcrccnstemmclsc med de imellem de slridendr
Pnrter hcstnaende Contractcr, eller, hvor slige Conlrncter il1ke lindes,
i Ovcreensstemmelse med Skik og Brug, Billighed og Ret.
Dersom danske Orlogsmænd cre tilstede, har Consulen nt suge
Rand, og, om fornildent gjilres, Assistance hos Chefen af cl snndant
ICrigsskih.
n. Enhver Tvist, som mnattc opslnne imellem dunsl<e Undcrsnatler indbyrdes, eller imellem dnnskc Undersaallcr og lndfildtc,
som iflll'gc Tractalcns § 6 bliver brngl til Consulcns 1Cnnclsl111b. Dersom Sngcn af hnm ikke kan tilcndchringes, men af en af Parterne
fordres brngt for Landets Domstole, nfgiver han sin l(jendclse skriftlig til vcdlcommcndc Ret, og hjemsender Copie nf samme, lr.dsngendc
en Beretning om det Forefaldne til den danske Regjering senest ycd
sin næste Qva1·lalsberclning.
I Tilfælde af Tvist imellem clans!IC Undc1·snollc1·, og nndre under
de pna Stedet residerende fremmede Consulers lleskyttclsc , •ærende!
Individer, har Consulen ni forsilge Forlig tilveicbrngl i Forening med
den 1·c.~pcctive Consol, men, i Tilfælde nf Afslng fm dennes Side,
henvise Sa,ren til Oomstolenes ICjendclse. !\len Unns ~lnjcslrcts Undcrsaattcr mane ikke underkastes nogen fremmed Consnls Domstol,
med mindre de selv frivillg ville give deres llindc durtil, og i son Til-
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ham i China ansatte Consulcr, hvilke jeg lempede efter
Forholdene der. Det kongelige · Collegium vil derfor med
fælde dog kun, forsaavidt den danske Consul maatte skjonne det rigtigt og billigt.
§ 6. I alvorlige criminelle Tilfælde hnr Consulen at belægge
Forbryderen med Arrest, og p11a den danske Rrgjerings Bekostning,
nnnr l.rilighed dertil findes, nt sende hnm til den mest 11nssende
Ha\'n, helst hvor en dnnsk Consul mantte residere, til Hjemsendelse
til Dnnmark, med Uerctning om Forbrydelsen og del optagne Forhilr.
Danske SkibsfOrere, bestemte hjemad, •ero forpligtede til, for en moderat Godtgjiirelse, - som i Tilfælde af Uovereenskomst nfgjllres
efter uvillige 31ænds Skjon, - nt modtage ombo1·d i deres Skibe, Forbrydere, som ere oyerleverede dem Yecl Consulen, for direete eller
indil'Cele at heford1·e den O\"enomtalte Hjemsendelse af deslige Forbrydere.
·
§ 7. )foruden hvnd den imellem den danske og hawaiiske Regjering afsluttede Tractat byder, bliver det Consu.lens a~solute Pligt,
nt gjore Alt hvnd der stnaer i hans )lagt for 111 beskytte danske Unclersantters Rettigheder, Eiendom og Liv, h\'ad enten de ere SOmænd, Handlende eller private l\eisende. Pnn Anmodning hor han
hjælpe dem med sine Unad, og i Tilfælde at de skulde befinde sig i
stor NOd, som de ikke have pnndraget sig ved egen Uforsigtighed
eller forbryderisk eller umoralsk Opfiirsel, dn at hjælpo dem med de
nOdvendige P.enge; hvilket Udlæg vil blive godtgjort af Regjeringen,
naar Grunden til ~Odvendighcden af sandan Assistauee bliver anflirt.
SOmænd, som beviislig ere Hnns ~lajestæts Undersantter, og som
ha\'e taget Hyre med fremmede Skibe, bor Consnlen give Rand og
Beskyttelse, saafremt de maatte silge den. Have de forladt Hjemmet
med vedkommende Autol'iteters 'f1llndelse, og dertil erholdt fornOdent
Fripas, da hor de tilholdes at opfylde deres Forpligtelser til deres
respective Skibsfilrr.re. I Tilfælde af ]{Inge over Mishnndling eller
skeet Uret, hor Consulen slige Sagen bilagt elle,· paatalt hos vedkommende fremmede Consul. lllen have de forladt Hjemmet uden Tillndelse, dn ere de i Reglen at hetl'agte som Deserteurel', som Consulen
kan anbo)de og hjemsende med fOrste Leilighed. Imidlertid bliver
det her Pligt, nt handle med fornOden Forsigtighed, Sindigbed og
god Conduite.
Erholder han officiel )fundskab 0111, at Danmal'k er indviklet i
Krig, da har han at tilholde alle SOmrend, som ere Unns danske l\lnjestæts Undersaatter, og som maatte befinde sig ombord i fremmede •
Skibe i de hawaiiske Havne og Rheder, at opfylde den dem panhvilcnde Forpligtelse, nt begive sig snn hurtig som muligt til deres Hjem-
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Sknnnsomhed bedomme et Arbeide, der gik ind paa en mig
nldclcs fremmed Gjenstnnd. I{un cet Punkt skal jeg tillade
stavn, og li liver det end ydermere hans Pligt at gjiirc sit Ydcrste for
al sætte sandanne Siimæud istnnd 111 at reise hjem, deels ved ut bevirke dem fril!jorte fra deJ'cs rcspcctivc For11ligtclser til fremmedr.
Sl1ibc, decls ved at see dem hjemsendte paa det hurtigste.
§ 8. Da danske Skibsforcre ikke have Ret til at dimittere eller
afskedige nogen )latros, forcnd Reisen, for l1vilken lian er hyret, Cl'
endt, har Consulcn at anmærke og attestere pan Mynstringsrnllcn alle
de Forandringer eller Omskiftninger med l\landsknhet, som have fondet Sted pnn Reiscn og i Havn, foranledigede ved Dlidsfald, 0cscrtion eller pna anden :\lande, suarnlsom ved Foriigelsc 111' ~landslrnh
nd Antagelsen af nye i\lntroser.
Efter fælleds Overccnskomst kan Skibsfiireren lade en Mntros afgnuc fra sit eget Skib til et ondet dansk Slub, men ikke afskrdige
nogen i\latros, endog paa Grund af bcgaaedc Forbrydelser, for hvilket sidste Tilfælde dci mna ansccs niidvcndigt, at den Pangjældende
overleveres til Consulcn.
§ 9. Consnlen har, ifolgc de i Dannwrk hestanende Anordninger, ingen Uct til at gil'e noget Skib danske Papirer, eller tillade det
nt flire ,fansk Flag, da saodant ikke hlir skec i nogen fremmed, men
i en dansk Hovn. Men da det er tilladt danske Unrlrrsaatler at kjlibc
fremmede Skibe, og flire dem undc1· dansk Flag, vil det i saa Tiffælde
blive nt'l<h-endigt for Consulen at attestere Skibets Nutionalitet og lndivi1lcrncs Eiendomsrct. Snadanne Ccrlificntcr mnuc blot gives i
Tilfælde nf virkelig Niirlvendighed, med megen Forsigtighed og eftcl'
retsligt Ilcviis ved Documenter og coq,orlig Eed, nt Skibet til horer
ecn eller flere dnnske Undersantler. Skibsfiireren skal i ctln·ert
Tilfælde ,·~re dansk Undersaat, og Styrmænd og i\lnndsknb saa,·idt muligt.
Snnrlnnnr. Tilfælde , i hvilke slige Ccrtifieater have været uddecltc, skulle med Forliluring af alle Omstændigheder strax indhe1·cllcs til det kongelige Gcncrnltoldlu1mmcr- og Commercccollcgium.
§ 10. Indtil den dnnslrn Hegjcrings Villie i saa Henseende knn
blive Consulcn bcl,jendtgjort, bemyndiger jeg Consulen herved til nt
tage de i de amcrilrnnslrn Consulnrinstructioner autoriserede CousnJorgcbyhrer tilfolge. Skulde imidlertid Skibsfiirerne, som manlle anJobe Sandwiehslicrne, fure med sig de danske nu gjreldende Regulativer, og paastaac nt holde sig disse efterrettelige, antager jeg, at
Consulen vil, for ol undgnnc ni Tvist, Inde det heroe herved, og
senere inclbercUe det Forefaldne til den dnnskc Regjering.
§ 11. I Tilfælde nf dnnske Skibrs Stranding indenfor hans Ju-
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mig noiere at udvikle mig over, nemlig § 9, som angaaet·
Retten til at give danske Papirer og Flag til Skibe kjobte
af danske Undersaalter.
§ 10 i Etatsraad Hansens Inslrux, som omhandler samme Gjenstnnd, bestemmer at saarisdiction, giver han sin bedste Hjælp, og om forniident gj6rcs tnger
Vnre pna saadnnt Gods, som er blevet reddet.
§ 12. Han hn1· ligeledes at Inge Vare pan afd6de danske Undersentters Eiendom, h,·or ingen nndon tilstedeværende Person vil eller
pen unden lllnnde er competent til qt administrere Formuen. Underretning herom og Regnsknb blive nt tilstille det kongelige Grnernltoldkammer- og Commercecollegium.
§ 13. I Tilfælde nf Fraværelse, bemyndiges Consulen til nt udnævne en Beboer af Honolulu til n t fangere som Vieeeonsul for ham,
som tin hor i et og alt at holde sig denne lostruetions Bydende erterrettelig. Det er en Selvf6lge, at et snadnnt Valg kun kan fulde paa
r.n Mand, der nyder almeen Agtelse og Tillid. En sandan Constitution i Embedet er iiivrigt paa Consulens eget An- og Tilsvnr. Den numeldes kun til l\linisteren for de udenlandske Anliggender, som Legitimation af mulig indtrædende Correspondance, men medfOrcr ingen
af de en kongelig ansat Viceconsul t1lkommr.nde Prærogativer og Rett1ghede-r.
Ligeledes bemyndiges Consulen til, dersom han maatte skj6nno
det niidvendigt, at udnævne danske Consularagenter pao andre Steder beliggende inden hans Consulnts Grændscr, og at give dem Instructioner i Overeensstemmelse med de ham herved tillagte. Om
saadanne Udnævnelser gj6r han l\lelding ved fiirstc ordinaire Indberetning til det kongelige Generaltoldkammer- og Commercecollegium,
angivende Aarsagen, der hnr bevæget ham dertil.
Snadnnne af horn urlnævnle Consularagenler ere i6vrigt at betragte som ham alene underordnede, hvorfor det vil stane til Consulens Raadighed kun at give dem en temporair Varighed, og nt bestemme, hvorledes han, af de ham tillagle lovlige ConsulPl'indtægter,
Ytl remunercrc Consularagentens Tjeneste.
Corvetlen Gnlathea, tilanlrnrs i Honolulu Havn, d, 24 Octbr. 1846.
Steen Bille,
Hans danske lllajestæts l{ammerher1·e, Captain
i Siletalen, Ridder nf Danebroge og af den
franske Orden, ,,pour le merite militnire",
Chef af den clanslrn Orlogscorvet Galathea.

(L. S.)
Anm.

Hermed f/\lger en ty elsk OyersæLlelse.
in lldcm copirc

n I a li !IC ns te i Iler.

166
dnnnc Ccrtificater kun kunne være gjældende for ecn Reisc
for ul sætte Skibet istand til al nane Havn. Jeg kan ikke
l'orstaac dette anderledes, end at her er meent: at naae en
dansk Havn, hvor da Eiendomsrellen og den dermed folgende Ret til Flaget kan verificeres og bekræftes. l\Ien dersom delte skulde udfores herude, kunde man ligesnngodl
udelade den hele Paragraph aldeles, da vel neppe nogen
dansk Undersaat indlader sig paa at kjobe Skib paa Sandwichsoeme, for dermed nt seile hjem til Danmark. Derimod
kunde det vel hænde, at her bosiddende dan~lrn Handlendt>,
eller Plantere, eller danske Skippere, som havde mistcl
deres eget Skib 1 l,jobte et andet for at fore paa l"rogt i
Sydhavet, paa Mexico, Oregon-Landet, China, T11hiti, Sidney clc., og for delle Tilfælde mener jeg, at Consulcn bor
være instrueret paa en l\lande, som forener Legalisation at'
Skib og Flag med den mindst mulige Indskrænkning ar
Handelsfrihed.
Etatsrand Hansen har i sine Instruclioncr bemyndiget
Consulerne li! at lage den engelske Tarif for ConsularSporller til Regel, indlil den danske Regjerings Villie nærmere kunde erfares. Jeg har i Analogie hermed bestemt
for Hr. Siiwerlffoop den amerikanske Consuls Tarif, da den
engelske General-Consul her er fast lonuel, og, souvidt mig
er bckjendt, ingen Sportler tager. Jeg troet· de nmerilrnnske
Sportel-Gebyrer ere ringere end de Engelslrns.
Og hermed skal jeg slutte denne min underdunige
Indberetning over Bevæggrundene til mine Foretagender paa
Sandwichsoerne. Den Vidlloftighed, hvormed jeg frygter
jeg folder det kongelige Collegium til Byrde, vil idelmindste
borge for at jeg ikke har handlet uden Overlæg. Hvorvidt
jeg derefter er kommen til det rigtige Resullal, mua jeg
indstille til det kongelige Collegiums gunstige Overveielse.
Corvetten Galathea tilsocs d. 31 Decbr. 1846.
Underdanig

S te e n Bil I e.
Ti\ cle t kongelige General-Toldkammer
og Commerce-Collegium.
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Faa Dage for min Afreise ankom en hamborgsk Brig,
ladet med Stykgods, deriblandt endeel Brændeviin paa Foustager; Supercargo derombord var en ung Hr. Godofroy. Da
han crfar~de den store Toldafgift, her var at erlægge for
Brændeviins Infcirsel, vilde han oplægge sine Varer paa Transit, men Told-Intendanten, Hr. Paty, krævede ham da for
den hele lndforselstold, som skulde blive ham godtgjort ved
Udforselen, Alt i Ovcreenstemmelse med hvad hidtil var
Skik og Brug. Forgjæves paaheraabte Hr. Godofroy sig den
danske Tractat; Hr. Paty erklærede den for aldeles ikke
gjeldende for hamborgskc Skibe. Nu henvendte Hr. Godofroy sig liJ mig, og begjæred e, at jeg skulde tage mig af
Sagen. Jeg forklarede ham forst og fremmest, at han aldeles ingen Ret lrnvde til at fordre Noget, og at, naar jeg,
paa Grund af den venskabelige Forstaaelse, som fandt Sted
mellem Danmark og Hamborg, med Glæde vilde yde ham
min Bistand, saa lmnde det dog ikk~ skee anderledes, end
ved at ansogc derom hos den hawaiiske Regjering; skulde
han derimod antage, at han havde no gen lovlig eller tractatrnæssig Ret at staae paa, da maaUe jeg holde mig udenfor Sagen, eftersom jeg ikke fandt mig befoiet til at optræde
med en saadan Paastand, son'I at hamborgske Skibe skulde
være indbefattede under den danske 'fractat.
Da Hr. Godofroy var enig heri, indgik jeg til Ministeren med en confidenliel Skrivelse i denne Anledning, og
erholdt herpaa faa Timer ener det mes t tilfredsstillende
Svar, ifolge hvilket det hamborgske Skib skuld~ blive behandlet lige med danske Skibe og efter Traclatens Bydende.
Da jeg imidlertid ved denne Leilighed ad meget paalidelig Kilde erfarede·, at bemeldte Told-Intendant, Hr. Paty,
havde yltret, at han intet kjendte til den danske Tractat
Art. S's Bydende, og i al Fald ikke antog, at den forandrede noget i den hidtil brugte Fremgangsmaade, troede
jeg det rigtigst at fremkalde en Forklaring i san Henseende,
og skrev derfor under 31 Oclober folgende officielle Note
til Udenrigsministeren, som ledsagede den ovenomtalte confidentielle:

]68
Hr. l\linister l
l\lan har forsikkret mig, at 'fold-Intendanten, Hr. Paty,
har udtalt den l\tening, at den Sde Artikei i den Traclat,
som jeg har havt den Ære at afslutte i min Regjerings
Navn med den hawaiiske Hegjering, ikke skulde give danske
Skibe og Undersaaller ubegrændset Frihed lil at udskibe
og oplægge i l\lagasin til Udforsel igjen, alle saadanne Varer, som ere underkastede en hoiere Told, end 5 pCt. ad
valorem, imod blot al hetale den sædvanlige Transittold,
men at denne Frihed ikke kunde i1dstrækkes længero end
fire Maaneder, efter hvilket Tidsrum do skulde være forpligtede til at betale den hele Indforselstold eller strnx udtage deres Varer.
Uagtet dette ikke er lrnmmel til min Kundskab paa nogen officiel MandP, har jeg dog ingen Grund til al tvivle
derom, og jeg troer det derfor min Pligt at henvende
mig directe lil deres Excellence, for al ethvert Stof til ~Iisforslaaelse for den hawaiiske Hegjering, som for eventuel
ankommende danske Skibe, kan blive bortryddet.
Jeg tvivler ikke paa, at Deres Excellence vil give mig
et Svar, som forklarer den Maadc, hvorpaa den hawaiiske
Regjering opfatter Traclatens 8de Arlil.cl, i Overeenssternmelse med dens Aand og dens Ord, det vil sige, at Retten
til at oplægge de ovennævnte Varer til Udforsel (boneluge)
er u b e g-r æ n d set. Jeg har derfor kun al bede Dem vise
mig den Velvillie, ni delle Svar mna blive mig tilstillet saa
hurtig, at det iklrn volder noget Ophold. i min Afreise, som
er bestemt til imorgen, i det enhver Forsinkelse i min
Reise, som blev foranlediget, enten ved at jeg maalle vente
paa Deres Excellences Svar, eller fordi delte blev ande1·ledes, end jeg har troet at fastsætte ved at slutte T1·nclaten,
vilde være skadelig for den af mig commanderede Expeditions Fremme, for hvilke1i Hs. Majest. min l{onge og Herre
viser en saa levende Deellagelse. Jeg hnr den Ære etc.
Steen Bille.
I Anledning af denne Note erholdt jeg endnu samme
Dag det mest tilfredsstillende Svar; idet Hr. Wyllic sendte
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mig en Copie af General-Procureuren Hr. Ricords Erklæring, som i Et og Alt var overeensstemmende med den af
mig givne Forklaring. Med Hensyn paa mit confidentielle
Andragende udtrykte han sig endvidere saaledes:
"Hvad angaaer Handlende eller Handelsskibe fra Hamborg eller andre nordiske Pladser eller Magter, som ere i
venskabelig Forstaaelse med Kongen af Danmark, da har
jeg at forsikkre Dem, at den danske Consuls bona officia
for deres Vedkornmende ville altid blive gunstig modtagne,
hvad enten det angaaer deres mercantile Interesser, eller
de forrcstcn maatte faae Noget at andrage om af den Natur, som der er omt11lt i den 6.te Artikel i den danske Tractat."
Jeg har troet at burde berette denne i sig selv temmelig ligegyldige Sag, dcels fordi jeg antager, at jeg i
denne Beskrivelse skylder Regnskab for Alt hvad jeg officielt har foretaget mig paa min Reise, deels fordi det dog
maaskee kunde interessere, just nu under de nærværende Forhold, nt vide, at det d11nske Orlogsflag har veiet beskyllende og
Yelgjorende over tydske og navnlig hamborgske Skibe i de
allersidste Aer for den ulykkelige Ifrig brod ud, under hvilken et saa fanatisk Had til Alt hvad der var dansk g_av, ...
og endnu stedse giver sig tilkjende i Skrift og Ord, som i
Gjerning. Jeg skylder imidlertid at tilfoie, at jeg ved min
Hjemkomst modtog en meget smigrende Skrivelse fra det
hamborgske . Senat i ovennævnte Anledning.
Dagen for min Afreise, Loverdagen den 31 October,
havde jeg Afskeds-Audiens hos Kongen. Denne bestod i
at jeg blev indbudt til at spise Frokost hos Hans Majestæt.
Der havde været Tale om e.t Middagstaffel, men Teatot11lismen, som ikke tillod, at Viin maatte komme paa Bordet,
gjorde Udslaget. Man bestemte sig for en Frokost, hvor
der kun behovedes The og Caffe. Det gik iovrigt meget
hoitidelig til. Jeg havde den Ære at fore Dronningen tilbords, og blev placeret ved Siden af Kongen og ligeoverfor Dronningen; de Herrer Wyllie og Judd samt Mistress
Judd vare de ovrige Gjæster. Beværtningen var upaaklagelig, og aldeles saaledes som en god engelsk Frokost, med
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Æg, Beefsteak, Skinke, Kartofler etc. Det Ualmindrlige ved
Festen var forst, at den store Paki gjorde Opvartning ved
Bordet som Kammerherre eller Junker eller Page, kort han
opvartede l(ongen og Dronningen, og havde dertil faacl
deilige hvide Bomulds-Handsker paa sine overnaturlig store
Hænder. Han stod hele Tiden imellem tlPt ophoiedc Pnr,
tog Talcrkener bort, satte rene i Stedet, rukle Sukker og
.Meik, kort vartede op. Det andet Ualmindelige for mit
europæiske Oie, var to halvvoxne indfodte Piger, klædte i
rosenrodt Silketoi, hver med en Kahili i Haanden, som vare
placerede Een paa hver Side af l(ongen, og som virtcdc Kjolighed li1 os og Fluerne fra os. D~lte Arbeide vedblevc de uaOndelig hele Tiden, medens de med deres sorte, funklende Oine
fulgte enhver af vore Bevægelser med synlig Opmærksomhed.
Eller Frokosten overrakte Kongen mig en i det lrnnakskc Sprog affattet egenhændig Skrivelse til vor Konge*),
*) Den lyder saaledes:

,,ICamchnmeha den Tredie, l{ongc af ile hawaiiske Ocr, til lis. )lnj. lfong Christian drn Ottende af Danmark.
Store og gode Ven!
Jeg benytter denne Leilighed til al bevidne fo1· Deres i\lajeslæl,
hvor stor en Girede jeg selv, mine lliivdinger og mil Folk have ha,·t
af det Bcsiig, som D. Maj. Corvet Gnlathcn under Cnpt. Billes Commando har aflagt pan disse Ocr.
I Uraft af de almindelige Instructiouer, som Il. li. lrnr givet hum,
har han afsluttet en Trnctat imellem D. M. ICongenge og mine Ocr,
som, i det den lilsikkrcr Deres Undcrs11ntlc1· ni den Beskyttelse, alle
de Het1ighcdc1· og Privilegier, som erc lilslnacde de ' mest begunstigede Nationer Ycd nogen bestancmlc eller tilkommende Trnctat, tillige er bedre pussende cflcr Forholdene i delle Land, og til mine RcLlighedcr som Souverain, end nogen anden bestnaendc TrncLat.
Jeg ha aber D. M. Yil ratificere denne Trnctol, saalcdes som jeg allerede
hor gjort, og derved tilsikkre'Vcdligeho)delscn af den gorle Forslaaelsc
mcllr.m de to Nationer. Jeg har yærct særdeles tilfreds med nllc D.
~I. Undcrsanttcr, som have besogt disse Ocr elle1· , ·roret bosnlle her.
Jeg slrnl elske og beskytte dem med al min Magt., og jeg haabcr, al
hve1·t 'Aar ,·il for6gc den Velsignelse, der vil fiilge nf den nu grnndlagte Forstnaelse mellem vore to ICongeriger.
Den almægtige og uendelig gode Gud holde D. Majestæt, Deres
Dronning og lfronprindscn i sin hellige Varetregi.
Deres l\lnjeslæls gode Ven
l(a mch n 111ch n."
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endvidere bad han mig medtage en Foræring, som han onskede at gjore vor Dronning, og som bestod af et net Syskrin, forfærdiget af en dansk Snedker*), · og hvori en stor
Mængde af Oernes forskjellige Træsorter vare indlagte,
Endelig overrakte han mig en Kahili, smykket med Oo-FugIens gule Fjær, og altsaa et kongeligt Insigne, som c_t
Erindringstegn fra ham selv til mig. Man undlod ikke al
lade mig· vide, at delle var den stiirste Udmærkelse, der
nogensinde var bleven en fremmed Skibschef til Dee!.
Under den Samtale, som herpaa udspandt sig, spurgte
Hs. Maj. mig tilraads om, hvorledes han bedst skulde befæste
sin Havn niod frem~ede Orlogsmænds Angreb fra Siisiden,
da Lord George Paulets Historie endnu stedse svævede ham
i bedriivelig Erindring. Jeg svarede ham, at for at forsvare
Havnen vilde et Par Batterier ude paa Coral-Revene være
den bedste l\faade at lukke den for indtrængende Skibe,
men at han dog aldrig vilde kunne forbyde Skibe at blokere
Havnen eller beskyde Byen ude fra Rheden, eller i al Fald
uldrig forhindre, at en fjendtlig Magt bemægtigede sig de
andre Ocr, og fiilgelig lilfoiede ham hvad Skade de vilde,
naar de fandt sig foranledigede til at bekrige ham. Jeg
greb da denne Leilighed til uforbeholdm1t at udvikle mine
Anskuelser over hvad Politik han burde folgc, saaledes
som jeg i det Foregaacnde har fremstillet det at være min
Mening. Jeg siigte at gjiire ham indlysende det Illusoriske
i de prohibitive Forholdsregler mod lnclforelse af Brændeviin og Vine, hvorved han kun skabte sig Fjender baade
uden- og indenlands, demoraliserede Befolkningen, som
vilde · forfalde til Smugleri og derpaa til Brændeviinsdrik i
endnu hiiiere Grnd; jeg siigte at gjore ham begribeligt
nogle af Stalsoeconomiens simpleste Grundsætninger, og 11fmuled e ham Frihandelens Velsignelser og magiske Virkninger. Men midt i denne Tale blev jeg afbrudt af Paki, som
• • •) Jeg hnnber, Holstenerne ville undskylde den gode Kong Kamehameha,
at han kaldte ~lnnden for Dansk. Han var rigtignok en Kiclcr af
Fildscl ved Navn Luvrentz.
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kom ind med Kongens Fjærkappe paa Ryggen, og dcrpan
af Dronningen, som vilde gaae bort, og saa benyttede jeg
Lciligheden til at ·anbefale mig og tage Afsked fra den gode
Konge og hele hans Omgivelse.
Og hermed skal jeg slulle Beretningen om mit Ophold
i Honolulu. l\faatte det være lykkedes mig at give mine
Læsere en nogenlunde tydelig Forestilling om ti'enne Plads,
og om den Tilstand, hvori jeg faudt Forholdene paa Sandwichsoerne, saavel i religios som i politisk, culturhistorisk
og selskabelig Henseende, saa har jeg naael det Mani, jeg
har stræbt efter. Jeg maa da overlade til dem aL nfgjore,
om jeg pnn disse Præmisser har havt Ret i den Spa11dom,
jeg har afgivet om disse Oers Fremtid.
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Sandwichs- Oerne.
Seilads til Hawaii. \Vajakea. - IHlau-Ea. - Seilads til Tahiti,
1. Novbr. til 5 Decbr. 1.846.
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Sondag den i November varpede vi ud af vort Leie
melle.m den engelske Fregat Juno og den franske Gabarre
Lamproie. Da det var Stille og tyk Luft med Regnveir,
ankrede jeg op midt for Lobet og ventede her til Kl. i
Eftermiddag, da der kom nordlig Brise, som tillod mig at
at lette og styre Lobet ud. Medens vi laae her, havde vi
Besog af flere af vore Venner fra Land, som kom for at
sige os det sidste Farvel. Postsækken til Hawaii blev ligeledes sendt ombord. Jeg fik da Bekræftelse paa, hvad man
alt Dagen for havde fortalt mig, at "Missionairerne meget
dadlede mig, fordi jeg agtede at seile paa en Sondag, ja
at man endog havde gjort mig den Ære at tale derimod
frå Prædikestolen samme Morgen. Jeg trostede mig med,
at jeg gik_ min Vei, efterladende dem mit Rygte, og stod
saa til Soes med mit herlige Skib, som atter skulde sprede
sine utrættelige Vinger over Verdenshavets aldrig hvilende
Overflade.
Vi stode SO. hen, klar afDiamond-Pynt, og derefter bidevindt OSO. over. Min forste Hensigt var at gaae Synden om Oerne, men da Vinden om Aftenen gik om til OSO.,
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vendte jeg Nord over, og passerede m. 12 om Natten Morotni Vestpynt ganske klods i 15 Favne Vand. Næste Middag
stod jeg 16 Mile ret til Luvart af Honolulu Havn.
Min Cours gjaldt Byrons Bai paa Hawaii, hvor jeg vilde
forene at fylde Vand, med at fane Leilighed til at besee
den storsle Vulcan i Verden, Kilau Ea , som ligger om trent ni l\lile fra Byrons-Buglen, eller som jeg heller vil
kalde den Wajakea, det egentlige Navn som de lndfodte
benævne clen ved. Vi . maatte altsaa krydse os op ret lil
Luvart af Hawaii, og derfra soge ind under Landet. Delte
!fryds faldt besværligt nok, vi havde endeel stiv J{uling al'
den osllige Passat med svær Regn. Især var det under
l{ysten af den s tore 0, al vi vare udsalte for ostlig Strorn
og evindelige Byger med stiv l{uling afvexlende med Stille\
tyk Luft, Vindspring, ·og alle slige for Siimanden saa plagsomme og tirrende Veirforandringer.
Den 6 November ltrydscde vi langs l{ysten ))l!a Nordsiden nf Oen, og havde da ret Leilighed til at betragte den
vilde Natur, som her udvikle!' sig i den mest storartede
Sliil. De steile Bjerge hævede sig saagodtsom lodret op
af Havet, de skovbegrocde Klofter dannede m1irke Skygger
paa den rode Granit, men hyppig afvexlede disse Fnrvespil
med Solvsoilcr, som slode stivt ned af J{lippevæggen, og
havde deres Fod had et i det brede, hvide Slrnmbelle, hvormed Brændingen omgjerder hele Oen. Det var Vandfuld,
over tredive i Tallet, stundom flere tæt ved Siden af hinanden.
Og naar Solen brod frem mellem Skyerne og belyste l{ysten,
da stod der Hundreder af Regnbuer langs ned ad Fjeldvæggen og endte i Biilgcrnes Slmmkrands. Men oven over
det Hele kneisede l\tauna-Roas mægtige Top langt op i
Skyerne, hist og her belagt med skinnende hvide Pletter af
nyfalden Snec. Det var i Sandhed et herligt Skuespil, som
man ikke kunde blive træt af at nyde. !\ten vilde man sec
for nær til, blev man straffet med Stille og Vindspring, forvoldet ved Passat-Vindens Anslag paa de hiiie Bjerge, og
man maatte da see til at komme bort igjen og ud til Soes.
Ved Solnedgang den 6te Jrnvde jeg Sigte af Pynten
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ved Wajakea Buglen. Stod nu NNO. over, og gav Ordre at
manoeuvrerc saaledcs, at vi næste Morgen kunde staae to
Miil ret Ost for denne Pynt. Men Natten gav Stille og omlobende Vinde, saa at vi næste Morgen fandt os forsalle et godt
Stykke Nord i, og havde det mægtige Mauna-Kea i VSV.
Vi saae det aldeles klart uden mindste Sky, og uden en
eneste Sneeflok. Del tegnede sig majestætisk skjont pall
den klare, blaae Himmel. Efler de sædvanlige Gjenvordigheder med Stille og tyk Luft, klarede det af Kl. 11 F. M.
med frisk ostlig Vind, og jeg styrede nu SSO. hen langs
Landet med 8 å 9 l\1iils Fart til Kl. 3. Saa fik vi pludselig
Stille. Vi laae da 2 Qvml. fra Land, med en svær Rulling,
som satte os lige tværs ind. Loddet gav 45 Fv. Steenbund, Slilling~n var ikke behagelig; - gjorde begge Ankre klare
til at falde. Lykkeligviis fik vi aller Brise af Ostlig, kastede
strax NNO. over og stode ud fra Land, indtil vi saae et Fartoi med Lodsflag komme ud fra Bugten, vendte nu ind imod
hum, tog ham ombord, og snart efter bragte han os omkring
Revet og ind pan Ankerpladsen, hvor vi fa~dt os i Selslrnb
med fem amerikanske Hvalfangere, som her havde sogt
deres Hvilehavn.
...
I min Journal finder jeg folgencle Noter om denne.Seilads, .som jeg antager ville kunne interessere, idetmindste den
somandskyndige Dee! af mine Læsere.. ·
"Vil man krydse sig Vester fra og op til Luvart af
Snndwichsoerne, bor man soge Nord om Ocrne, da man
Syd for dem, og især oppe under Læ af Hawaii, er udsat
for meget Stille og omlobencle Vinde. Nord for Oerne faner
man den regelmæssige Passat, som under Landet holer ostlig. Strommen sætter Vester i, stærkest nærmest Landet.
Under Nordostsiden af Hawaii har jeg sporet stærk Forsætning NV. hen. Paa denne Kyst staaer et dobbelt Vandfald,
foruden mange enkelte. Delte · dobbelte Vandfald ,•iser sig
meget smukt fra Soen som to hvide Colonner, der styrte
lodret ned i Soen fra en meget betydelig Hoide ganske tæt
ved Siden af hinanden. I det .,specielle Kaart staaer det
mærket som lo smaa Vandlob paa Kysten, men jeg er ikke
\
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sikker paa, at de ere noiagtig aflagte. Naar man hnr dem
i Vest, slaaer man tre Mile Nor_d for Wajakea Bugten. l\'1nunaKea-Bjerget sees sædvanlig om Morgenen ganske skyfrit.
Skjondl 13,645 Fod over Vandspeilet *), har det ikke den
imponerende Virkning, som f. Ex. Pico paa Tenerilfa. l\IaunaKea gaaer jevnt opad; og er temmelig flad~ paa Toppen
med Undtagelse ar nogle enkelte Humpler. Naar det hnr
regnet om Natten, vil man temmelig sikkert see Snee paa
dels Top, som dog forsvinder i Lobpt ar Dagen.
Naar man er kommen Hawaii NO. Pynt forover, vil
man faae en lav Pynt i SO. t. S. Det er Cap Lelcwei, den
oslligste Spids af det Land, der danner Wajakea-Bugten.
Vil man hertil, bor man ikke lade sig forlokke til at holde
ned langs Landet, om endog Vinden tillader det, thi den
vil gjerne skage sig sydlig og give Stille, med svær Dynning ind mod Landet. nlan skal derimod holde godt Ost i,
og senere Syd ned mod Pynten Lelewei, saa vil man snart
see Skibene til Ankers, man heise da Lodsflag og skyde et
Skud, saa vil Lodsen komme ud. Han var en meget dygtig og paalirlelig Mand. Skulde han ikke komme, kan man
seile ind paa ftilgcnue l\Iærkcr: Paa Kysten, som lob er
Nord efter strax Nord for det dybe af Bugten, lidt oppe
påa Bakken, slaaer et hvidt Huus. Delle bringer man i
SV. og styrer saa lige paa det til paa ½ Qvml. fra Land.
Loddet vil give fra 25 til i 1 Fv. Vand. Nu styrer man
f:yd, langs Landet, Vest om Revet, og dreier saa lidt efier
lidt Lil op imod Anl1erpladscn. Loddet vil give jevn aftagende fra i i til 6 i, 7 Fv. Vand, hvor man bor ankre. Vi
peilte fra vor Ankerplads
Greenhill S. 39° V.
Nord-Pynten N. 9° V.
Ost-Pynten N. 74° Ost.
Holdebunden er saa god her, at Skibene bruge at ligge
Nat og Dag med flagrende Seil, fordi det regner saa hyp*) l\lauoa-Roa, det næslhliieste Bjerg pan Hawnii, er 13,320 Fod over
Vandspeilet. i\lnuna-Wororai eller Hunlulai, ei· Nnvnet pnn en, ogsan meget hiii, vulcnusk Pie pan Vcstsiden af Ocn.
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pigt, at Seilene have bedre af saaledes at hænge frit, end at
beslaaes. Vi fulgte delte Exempel og fa_ndt os meget vel
derved, hvorved vi da sparede vore Folk en heel Deel besværligt Arbeide.
Uagtet man ligger i Læ af Revet, sætter her dog stadig
en meget svær Brænding ind mod Kysten, og Skibene rulle
temmelig stærkt. Vi vare ikke istand til at bruge vore
egne Farloier til Landing, men maatte benytte nogle Rvalbnåde, som laae paa Land og lilhorle de Indriidte.
Man kan ikke lænke sig skjonnere Vand, end det, som
her kan fyldes. Det er fra et Vandfald, der, ligesom tie
ovenfor beskrevne, styrter lodret ned fra J{lipperne og danner et lille Bassin og et Flod-Udlob, i hvHket Fartoierne
roe ind og fylde Vandet ·Jige fra Faldet. Men stundom er
Brændingen saa stærk, at Fartoierne slet ikke tor nærme
sig Kysten. Delte er den eneste Uleilighed, som kan forsinke Arbeidet. Men naar ikke denne Hindring frembyder
sig, gaaer Vandfyldningen utrolig hurtig. Vi fyldte f. Ex.
i30 Tdr. Vand i een Dag med lo Fartoier.
Den Betingelse, jeg ved min Reiseberetning salte mig
selv som ufravigelig, nemlig at holde mig strængt til den
absolute Sandhed, har virkelig sine Skyggesider, ·som af og
til ikke undlade at tvinge mig til ydmygende Tilslaaelser.
Naar jeg sa11Iedes kommer til at sammenligne, hvad jeg har
at berette, med andre Reisebeskriveres Fortællinger om de
samme Gjr.nstande, seer jeg med . Sorg, at mit ikke sjelden maa falde igjennem ved dets Mangel paa forskjellige
interessante Billeder, malede med glimrende Farver. Jeg skal
ikke tillade mig nogen Tvivl om de Herrer Reisebeskriveres Sanddruhed, men jeg har dem dog af og til mistænkte
for, at de ikke altid fortælle hvad der er hændet dem, men
hvad der kunde have hændet dem, ved deres Ophold paa
delte eller hiint Sted, paa deres Reise gjennem den eller
hiin Deel af Verden~ og til den Ende tage andre Forfattere
til Hjælp, og saaledes gjore hvad vi i daglig Tale kalde at
prale med fremmede Fjær. Jeg er lwmmen til disse Betragtninger ved at læse den Beskrivelse, Dumont d'Urville
DIiie• Jori om"illn;:, III,
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gjiir i sin "voyage autour du mondc" over Wajakeadalen,
og clen herlige Solskinsbelysning, hvori han lader dens yppige Vegetation og Frugtbarhed svomme for Læserens Oie.
Jeg mna imidlertid til den udodclige Forfatters Relfærdiggjorelse ile med at tilfoie, at de Bebreidelser, jeg kan synes
at have gjort Reisebeskriverne i Almindelighed, il,ke egentlig
træffe ham. Det omhandlede Værk er som bekjendl ~n Compilalion af alle de beromleste Rciscbeskriveres Beretninger,
og Forfatteren er folgelig i sin gode Ret, naar han lader
sin moderne Anacharsis see Alting og paa alle Steder, i
det mest interessante Oieblik, og i sin smukkeste Belysning.
Hans Reisende har allid Lykken med sig, han kommer til
ethvert Sted i det heldigste Oieblik til at see denne eller
hiin Fest, han har altid god Vind; han træffer altid paa de
interessanleste Folk, han fanger altid de sjeldneste Eiske
eller Fugle, _han har aldrig ondt Veir, undtagen naar det
passer ham at beskrive en Orcan, og lider han Skibbrud,
saa er det fordi Sligt absolut man interessere Læseren at
see beskrevet af .en saa erfaren Somand, som forer en saa
begavet Pen. Skulde jeg derfor bebreide Dumont d'Urville
noget i Anledning af det Æmne, som nu foreligger mig,
da var det, at han ikke bar holdt sig til den almindelige
Characlcer af det Landskab, han har villet afmale, thi det
er ganske vist, at denne langtfra er Solskinsbelysning. Det
er nemlig en bekjendt Sag, at Regn saa at sige horer til
Dogens Orden paa Ostkysten af Hawaii. De meget hoie
Bjerge, som opholde Skymasserne i deres Flugt fra Ost til Vest,
og optaarne 'dem imod sig, indlil de endelig synke ned over
Dalen og oplose sig i Skylregn, bidrage vistnok betydelig
til denne hoi st ubehagelige Fugtighedstilstand. Der skal
ifolge meteorogiske Iagttagelser være faa Punkter paa Jorden, der i den Grad ere regnfulde, som netop dette. Jeg
vilde derfor i Dumont d'Urvilles Sted have ladet min Rcisende engang blive dyngvaad, og have betragtet WajakeaDalen og dens hele Omgivelser igjennem de Tangedunster
og Regnskyl, som dog virkelig betinge dens normale Tilstand,
og som ingenlunde mangle deres eiendommelige Skjonhed.
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Hvad nu os angaaer, Ja havde vi Nydelsen nf denne
evindelige Fugtighed ,i fuldeste .l\faal. Der var fast intet
Ophor paa Regnen under vort hele Ophold paa denne Ankerplads. Og dog staae . disse Dage i min Erindring som
nogle af de interessantesle paa den "hele Reise. Hensigten
med at anlobe Wajakea har jeg alt angivet. Det gjaldt altsaa om at gjore en Excursion til Vulcanen Kilau-Ea, medens
man ombord fyldte vore Jern-Vandkasser med det Vand,
som skulde holde os indtil vi naaede Sydamerikas faste Kyst.
Dagen efter vor Ankomst var en Sondag. ' Vor forehavende Excursion kunde der folgelig endnu ikke tænkes
paa den Dag, thi Missionairerne havde naturligviis lagt Tabu
paa alt, Bærere, Heste, Proviant etc. ifolge Sabathens slrænge
Overholdelse. Paraden og Gudstjenesten ombord maatte
holdes paa Batteriet1 thi Dækket svommede i Vand, af de
fast uden Ophor nedstrommende Regnskyl. Trods al Regn
gik jeg derefter i Land. Ved Hjælp af et Hvalfartoi blev
jeg sat igjennem Brændingen, og betraadte nu Hawaiis Jordbund, den O, som for 80 Aar siden opdagedes af den
udodelige Cook, og hvor denne beromte Reisende fandt sin
Dod som et Offer for sin egen Anmasselse og de Vildes trolose
Raseri. Dog, denne afskyelige Handling fandt ikke Sted her•.
Det var Karakakoa Bugten paa Vestsiden, som var Skuepladsen
for hine Voldsomheder. Wajakea-Bugten opdagedes forst
mange Aar senere. Lord Byron med Fregatten Blonde var
den forste Orlogsmånd, som ankrede her. Nu er den Sædet for nogle Missionairers Virksomhed, og Hovedstaden i
Districtet Hilo, det ostligste paa Oen Hawaii. - Denne Hovedstad beslaaer af flere Samlinger af Hytter med nogle Mfssionairboliger imellem sig, en Kirke og et Skolebuus. De
ligge tildeels langs Stranden, tildeels op ad Veien, og ere
omgivne af den skjonneste Vegetation, men Veien mellem
dem er hoit Græs og et bundlost Fore. For forste Gang
saae vi Brodfrugttræet i stoFre .l\Iængde; dets store, morke,
lappede Blade mindede os uvilkaarlig om vor hjemlige
Hestekastanie. • Hist og her stod det i l{lynger tilligemed
12*

180
Cocuspalmer, og her vidste man da, at der maalle ligge
llytter i den umiddelbare Nærhed. Bag Byen hæver sig et
frodigt, græsbegroet gammelt Krater, den af de Fremmede
snalrnldle "green hill"; den har et friskt, yppigt Udseende,
ligesom hele Landskabet, naar Solen en enkelt Gang bryder
gjennem Skyerne og kaster sine venlige Straaler henover
det. Sukker- og Batalos-, Kartoffel- og Taro-Marker bedæl<ke Jordhunden, som er gjennemskaaret af de fra Bjergene nedstrtimmende, i en Uendelighed sig slyngende smaa
Floder. Disse Bjerge, som tilsyneladende paa hoist en Miils
Afstand begrændse Dalen, ere aldeles skovbevoxede langs op ad
de stcile Skrænter. Gront i alle denne Farves mulige Afvexlinger, moder velgjorende det beskuende og beundrende Blik,
som kun standser i sin Forsken ved Skybeltet, der hænger
tungt over Bjergenes Toppe. Men naar stundom Skyerne
brydes, naar en Solstraale kaster sit klare Skin ned i Dalen
gjennem Tnagesloret, da glimre Træer og Buske , Blade
og Græsslraa som Myriader af Juveler, og over det Hele
slnaer Regnbuen i sin nllerstorsle Pragt paa den morke
Baggrund. Alle 1\tennesker have seet en Regnbue, men
lrnn den, der har været i Wajakea, har seet ~n Regnbue,
saaledes som jeg gjerne vilde beskrive den, hvis jeg blot
havde Ord dertil. Den synes sna nær, at man kunde tage
den med Hænderne, man troer at kunne guae lige hen til
den, den stnaer der endnu, skinnende i de mest glimrende
Farver, det synes næsten som om man ·kunde gaae ind under den og betragte den pen den anden Side; dog en &aa
orvoven Tanlie straffes oieblikkelig; det skjonne Luflsyn
forsvinder i et Nu, kun de graalige, fugtige Taagedunsler
blive tilbage, som spredes og samle sig igjen, og svæve op
(1g ned ad Træer og Bakker i smaa forunderlige Skikkelser, der hvert Secund tage en ny Form, som Intet ligner
og ikke lade sig male, endrnindre beskrive. Men pludselig
samle de sig til en eneste Sky, der antager et mægtigt og
alvorligt Udseende, som om den ventede et Angreh, og staaer
fast ubevægelig over Dalen.
Og dens Fjende kommer
virkelig: hist oppe fra Bjergene, gjennem Skove og over
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dybe Fjeldklofter, nærmer han sig i Skikkelse af en eneste tælsluttet Skymasse. Den ruller fremad, nu er den der, nu stode
de sammen, og i det samme Nu vælter Regnen ned paany,
og strommeviis flyder den ud over alle Bredder, og med
fordobblet Hastighed risler Strommen afsted, bedækket med
Blade, Blomster og Træstumper, og iler ned til Stranden
for at opsluges af den evig arbcidende, utrættelige Brænding. Men hist oppe, hoit i Lunen, ovenover Skyerne,
som vælte sig inde i Dalen, staaer den blaae Himmel, reen
og klar, og paa den tegner sig Måuna-l{eas Kæmpeskikkelse
ganske •lysegron med sneehvid'e Pletter, thi Regnen som
faldt nys deroppe fros med det Samme, og lagde sig som ~nee
i de dybe Klofter. Dog, ogsaa dette varer kun kort - tropiske Solstraaler angribe aller Sneen, og faa Timer efter ere de
hvide Pletter blevne rode eller sorte, Sneen er forsvunden,
Bjergets Farve skinner igjenncm. Disse Virkninger af Elementernes Kampe, Havets mod Jorden, Luftens mod Bjergenes
Granitvolde, Skyerne mod hinanden indbyrdes, Solens Ild
mod Jordens Kulde: - disse herlige Phænomener, siger jeg,
som nu i Aartusinder have udviklet og gjentaget sig, ere det
Skuespil, man daglig er Vidne til, naar man opholder sig
paa denne Ankerplads. Thi det er mest ude fra Soen, at
man kan iagttage disse evindelige Omvexlinger i Atmosphærens Udseende. Er man i Land, da er man saa at sige
oppe paa Scenen selv, og man 4ommer da ufeilbarlig til at
tage sin Andeel i det store Skuespil, der opfores, - det
er den lidende Menneskeheds Rolle, i det man for
det meste bliver vaad til Skindet, og altid maa gaae med
dyngvaade Fodde~
Ved Missionairen Hi·. Pittmanns Omsorg blev Alting bestilt og forberedt til den foreslaaende Excursion. Næste
Morgen salte vi fraborde, 18 Mennesker i Tallet. Det var
de Herrer Rothe, Bruun, Hedemann, Behn, Reinhardt, Kjellerup, Didrichsen, Rosen, Hansen, Nopitsch, Plum, Thornam og Treschow, desuden to Preparateurer og et Par
Oppassere. Enh,·cr af os forte sin Bagage, derlil regnet et
uldent Tæppe, med sig; Brod og Viin medbragtes for hele
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Selskabet. Naar man nu betænker, at alt dette skulde
transporteres fra vore Fartoier i Hvalbåaden, og derfra i
Land gjennem Brændingen, at Toi og Proviant forst maalle
slæbes op i et Skuur, derpaa blev ompakket fra vore egne
Transport-Apparater over i Kunnkernes l{alabasser, og at det
altsammen skete under en osende Regn, saa vil man indsee,
at her var Leilighed nok til Forvirring. Men dertil maa
endnu foies, at foruden nogle og tyve Heste, hver med en
Forer, og foruden en Kannk for hver af os til at bære vort
'l'oi, og nogle aparte Bærere til hele Selskabets Proviant,
var her tillige hele Landsbyens og Egnens Befolkning samlet,
som naturligviis skulde nyde dette uvante Skuespil. Alle
disse Mennesker, sorte, brune og hvide, raabte og sl,rnnlte
i Munden pan hinanden, der blev lait J{anaksk, Engelsk og
Dansk, der blev leet og skjældet, fjaset og bandet, kort
Forvirringen var fuldstændig. Vi havde en Forer med, en
gammel Engelskmand, som gjorde denne Rbise ror 341e
Gang. Jeg havde conslitueret Overstyrmand Treschow til
Reise - Staldmester, hvilket Embede han forrettede til almindelig Tilfredshed; min Tjener Niels From var Hushovmester, saaledes vare Rollerne fordeelte.
Med Hestene
saae det kun maadeligt ud. Man havde givet mig den bedste
der var, den saakaldede Kongens Hest, fordi Hans hawaiiske
l\1njestæt engang havde redet paa den. Men saavel denne
som alle de andre led af en væsentlig l\langcl, del var at
de ingen Sko havde. Den eneste Mand, som lmnde beslaae
Heste, var blevcn 1nm paa sin ene Arm. Der Jiavde været
en Smed endnu, men han var reist bort. Resultatet var, at
vi manlle 1·ide paa uskoede Heste, hvilket var saare piinligt bande for Mennesker og Dyr paa en Vei, som den vi
havde at tilbagelægge.
Den Maade Toiet transporteres paa i Kalabasser*) har
jeg alt for omtalt, men den fortjener et Par Ord endnu, _
•) De almindelige Ifalabnsse1· ere, som allerede tidligere omlall, udhulede Græskar; der gives imidlertid ogsnn Ro1l-Ifolnbnsser, og hertil
benyttes navnlig Rildderne af et meget stort Træ, ,,Ko" kaldet, forskjellig fra "lfon", der er Navnet paa den bladl!ise Acnci.c.
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thi den er virkelig hoist original. En meget stor halv Kalabas fyldes med Toi eller Proviant eller hvad der skal bæres,
topfuld, en anden endnu storre halv Kalabas lægges ovenpaa som Laag, saaledes at denne griber ud over den underste. Saaclanne to JCalabasser bæres nu hver i et Næt,
som hænger paa Enderne af en Stok, og denne tager Kanaken
over Skuldrene, og traver saaledes afstecl, belæsset med 50-60
Punds Vægt, og gjor sine 3 a4MilesFart i Vagten, over Stok og
Steen, i det stærkeste Regnveir, uden at en eneste Trand
bliver vaad deri, naar blot Langet er tæt og frit for Skjorer.
Derfor saae vi ogsaa vor omhyggelige Forer paa det samvitlighedsfuldeste at undersoge de tilbudte Kalabasser, og
var der nogen, som viste en Revne, blev den strax afskediget i Unaade. • Om Laas og Lukke er der aldrig Sporgs·maal; det er uhort, at Noget er blevet borte af hvad der
saaledes var betroet til en Kanak. Ridetoiet frembod intet
mærkeligt. Det var almindelige engelske Sadler og Bidsler,
stundom daarlige nok, Stadsloi var det i al Fald ikke.
Hermed troer jeg nok, at den materielle Deel af vort
Reisetilbehor er beskrevet. Klokken omtrent elleve vare vi
endelig færdige med alt og til Hest, og vi begyndte vor
Valfart til Kilau-Ea. Vort Tal var med 1'rosset steget til
over 60 !'tlennesker.
Den forsle Miil afVeien slynger sig gjennem den dybe
Dal, som ligger bag Wajakea-Bugten op mod Bjergene.
Den er kun lildeels opdyrket, men dens Frugtbarhed vilde
være uendelig, dersom dens Jordbund blev tilborlig benyttet. Som det nu er, seer man her liun nogle enkelte Sukker- og Caffeplantninger, og iovrigt Brodfrugttræer, Batatos- og Taro-Marker. Taroen voxer her i den yppigste
Frodighed, skjondt ikke saaledes som vi have seet det paa
Oahu, inddæmmet i Bassiner, men dyrket paa det torre
Land, og til Beskyttelse mod Solens brændende Straaler bedækket · med Brægneblade. Taccaen trives forlræfl ;gt, og
Indigoen mangler kun en pleiende Haand, for at blive
en riig Skat for den hawaiiskc Jordbruger. Men Hawaiis
magelige Beboer dyrker ikke mere og ikke andet, end hvad han
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netop behover til egen og Families Fode. Alt det ovrige
Jordsmon ligger udyrket, bevoxet med den uendelige Mangfoldighed af Græsarter, Buske og andre Ukrudts- og Snylteplanter, som kun en tropisk Jordbnnd kan frembringe. Sanledes opstaae da f. Ex. store, uigjennemlrængelige JustiliaDuskadser, som folge En hele den forsle Deel af Veien, og
som senere hen afloses af forkroblede, træagtige Brægner.
Dalen er yndig at see lit, og det vilde være et særdeles behageligt Spadsereridt, dersom Foret blot var nogenlunde fremkommeligt. Men noget saa afskyelig slet har jeg
aldrig kunnet forestille mig. Den idelige Regn har naturligviis sat Veien i en aldeles oplost 'filstand, det er egentlig kun et eneste l\lorads, af og lil afbrudt af store Stene,
som oftest Lavabrokker, der ligge midt i ,Veien. Omkring
en saadan Steen er da i Almindelighed dybe Huller, hvori
Hesten forgjæves soger Bund og Fodfæste, for Vandet og
Snavset staaer den op under Dugen.
Denne Skjærsild havde vi at arbeide os igjennem i de
forsle halvanden Time. Saa kom vi til en meget stor Skov,
vel omtrent i å 1A l\tiil lang. Her er hugget en Vei igjennem,
snorlige, og belagt med tværliggende Bregncslammenr, der
holdes sammen pan Siderne ved smna Steensætninger af
Lava. Delle var et sandt Paradiis ut komme ind paa, og
vore stakkels skolose Heste travede muntert afsted. Allerede i Frastand hilstes vi af flere gamle Bcl1jendte, der
dannede Indgangen til Skoven, Arclrnpalmrn kneisle her
med sin hoilviftende Top og Aleurites med sin skyggerige,
næsten hvidlige Bladkrone. Mnlvaceer og uhyre Conv.olvler
dnnnede som Bede langs Siderne af Skovveien, og opad de
mægtige Træstammer slyngede sig ved Siden af GleicheniaBrægnen, en utrolig Mængde af de prngtfuldesle Freycinesicr, fulde af store l{lynger af de deiligstc orangerode
Blomster. Oict kunde ikke blive træt af delle herlige Syn,
og Sindet fyldtes med Beundring for Naturens Mangfoldighed. Allerede paa Oahu havde vi lært Freycinesien at
kjende, men medens den paa Hawaii slynger sig op mod
Træernes Toppe, laae den hist horizontalt udbredt som store
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uigjennemtrængelige Tepper, hvorover man trygt gik lange
Strækninger, stundom henover den gabende Afgrund, medens mon- troede sig at staae paa den faste Jord.
Ved Enden af Skoven blev gjort Holdt, deels for at
samle EOernolerne og lade Hestene hvile, deels for nogle
Oieblikkc uforstyrret at glæde os ved den ligesaa nye, som
overraskende Udsigt, der nu aabnede sig for vort Blik.
Tilvenstre snaes langt borte ·det store, stille Ocean, tilhoire
hævede sig nogle Bakker, og imellem dem hist og her en
lille Guava- eller Metrosideros-Skov. Foran os strakte sig,
saalangt Oiet kunde række, en Mark eller Hede, overgroet
med Scolopendrium, Xil>otium, Angiopteris og en Mængde
andre, mest lave og forkuede Brægnetræer. En Cyatotcs
- af Epacridernes, de ny hollandske Lyngariers, Familie tittede frem hist og her med sine hvidlig rode Bær, og
gjorde Brægnevegetationen trolig Folgeskab hele Veien.
En anden os ubekjendt Busk, der traadte kjendelig frem
ved sine morke, stive, glindsende Blade, var længere hen
ogsaa riigt blandet med Brægnerne, og selv den slankt
kneisendc Metrosideros, der prangede hist i Skoven med
sit tykke, læderagtige Lov, . og sine rode Blomster med de
lange Slovdragere, var steget ned paa Heden og dannede
ber et lavt Krat, som stod i smuk Modsætning til den friske,
lysegronne Dracæna, der fremfor alle de anrlre syntes at
være vore Hestes Yndlingsplante. Den omtalte Skovvej er
en Regjerings-Foranstaltning. Mon har isinde at fortsætte
den videre, og gjore den noget bredere. Den var virkelig ogsaa afstukket vel omtrent en Miil frem endnu, men
Træ-Brolægningen borte op her, og den afstukne Vei var
efter vor Forers Udsagn endnu aldeles ufremkommelig. Vi
sloge derfor ind til venstre paa den saakaldcde gamle Vei.
Denne bestaaer da egentlig kun i en Fodsti, frembragt ved
at Græsset og de frodigstvoxende Brægner ere afslidte, saa
at den sorte Lava, som fra nu af udgjor Grunden næsten
lige til Kilau-Ea, slikker frem, og danner saaledes en forllobende sort Stribe , som slynger sig gjennem Gronsværet, saa langt man kan oine. Denne Lavamasse, der

186
saaled~s ,kommer tilsyne, blev efter sin Planteverden og sin
Muldjordsbedækning af vor Botaniker anslaaet at være 5-800
Aar gammel. Det er denne haarde, glatte, blanke Lnvn,
som de lndfodte saa betegnende kalde "Pahoihoi", :>: Atlask.
Det er en fast, compact Masse, men il<ke sjelden havde den
lagt sig over Huller og Klofter: og det hortes da paa Hestens
Hovslag, hvorledes man travede over st.iirre og mindre underjordiske Hvælvinger.
Man· maa her ufravigelig folge
Stien. Hestene vilde nodig dertil; de sogte med stor Omhyggelighed efter enhver blod Plet ved Siden af, for at
lindre deres omme Hove. Af Medlidenhed mod de arme
Dyr gav man dem Toilen til frit at lede efter slige Punkter,
men som oficst fortrod bande Rytter og Hest denne Eftergivenhed; thi det Mode Græs skjulte meget ofte dybe Huller, hvor da Hesten lraadle i til Knæerne. En lille yenlig
Hylle, noget afsides fra Veien, indbod engang endnu os og
vore Heste til en kort Hvile, derpaa maatte de, trætte og
omfoddede, klavre videre 'opad Hoisletten, der efierhaanden
fra en rolig jevn Lava-Flade havde antaget Udseendet af et
stormoprort Hav, hvor det gik fra Bolgens Dyb mod dens
Top og omvendt, altid med Fare for at glide ud paa den
steile, glatte Steen, eller for at synke ned i et Hul, som
en Vandpyt havde fyldt, eller i en af de mange Spalter og
Revner, som en Plante underfundig havde lagt sig over og
saaledes skjult for det forsigtig ledandc Dyrs Oine. Og
for nu at blive færdig med denne Jeremiade over den daarlige Vei, skal jeg blot lilfoie, at den var lige slet, lige afskyelig den hele Strækning, som vi tilbragte to Dage paa
at tilbagelægge. Kun det allersidste Stykke af omtrent i
~Uil for vi ankom til Krateret, gjor heri Undtagelse, forsaavidt som her er slet ingen Vei, men en stor Slette belagt
med blod Aske, som gjorde Hestene saa godt, at de selv
fik Lyst til at rore Benene ved en lille Gallop. Men delte
var forst den næste Dag.
Omtrent paa Halvveien ligger et Slags Landsby*), det
•) Veien fra Hilo herop anslaacs til 20, den herfra til Kilau-Ea til 16
engclslrn Jllile,
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vil sige sex å otte Hytter, hvorimellem et Huus, - det saakaldte halfway-house, - bestemt til Reisendes Bcqvemmelighed. Her skulde vi tage Natteqvarteer. Vi ankom dertil
ud paa Eftermiddagen Kl. 5 å 7 gjennemvaade, de Sidste
aldeles odelagte af Træthed, efterat de i Mulm og Morke
mere end eengang havde tabt det vildsomme Spor, og endelig havde maaltet trække deres udmattede Heste efter dem
det sidste Stykke a~ Veien. Her var stor Forsamling af alle
Omegnens Kanaker af begge l{jon, som vare stimlede til,
for at see paa os. Sligt var disse gode Foll(s storste Lyst,
og Damerne havde taget deres bedste Pynt paa. Altsom
vore Bærere ankom med Kaiabasserne, begyndte den samme
Skraal og Skrig som i Wajakea. Hver raabte paa sin Kalabas, Ingen forstod hinanden. Provianten skulde frem, lort
Toi skaffes lilveie, alten l)iand vare vi i Folget, ligesaamange
Bærere, og dobbelt saa mange Tilskuere, alt dette blandet
mellem hverandre, i en eneste Stue omtrent ti Alen lang
og otte Alen dyb, men hvoraf Halvdelen paa hele Længden
var en 4-5 Fod hoi Brix, bedækket med Matter og Tæpper, dannende saaledes et eneste stort Sengeleic. Udenfor
Huset var lykkeligviis et Slags Veranda med en Bænk, og
her kunde man da, efterat være kommen i lorre I<læder
igjen, soge sin Tilflugt, og idetmindste aande lidt friere.
l\ten her ventede os en anden Comedie. Det var de gode
Kanakinder, som udenvidere bemægtigeae sig Ens Person
og begyndte deres pligtskyldige Forretning med at "rumirumi" den Reis~nde_.
Jeg lroer alt at have forklaret,
at det bcstaaer i en Gnidning og Æltning af Lemmerne,
omtrent saaledes .som det skeer i de tyrkiske Bade. Manoeuvren foretages næsten udelukkende paa Arme og Bee.n,
fortrinsviis dog paa disse sidste, hvis lange Muskler snar\
trykkes med Tommelfingeren paa deres ene, de fire Fingre
paa deres anden Side, snart formelig hakkes paa tværs, snart
stryges hen over med Haandlladen, snart let manipuleres
med den lost bevægelige Ryg af Haanden og Fingrene.
Denne Behantlling af de stive Lemmur og Muskler efter en
udmattende Ridetour, som den vi havde foretaget, var vir-
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kelig hoist velgjorende, og mere end Een af de Herrer
benyttede paa Fortsælteisen af Reisen sin Stalddreng lil ar
og til at vise sig denne Venskabstjeneste. Hvormeget eller
hvorlidt man vil lade sig rumi-rumi, kommer iovrigt ganske
an paa den Reisendes Godtbefindende; de gode haw.aiiske
Evadollre ere af den foieligste Natur af Verden. Nogle ar
dem vare virkelig ret smukke, velvoxne, mægtige Figurer,
men alle vare de trods deres Pynt skidne og modbydelige.
Imidlertid var der kommen lidt Orden i Tingene derinde, der var dog et Bord og nogle Bænke. Lys havde vi
selv med, som lyste herligt i de sorte Flasker, der tjente
lil Stager, og Artensmaden kom paa Bordet. Dens Hovedbestanddeel, en kogl Kalkun, var tillavet pan Hawaiisk og
fortjener nærmere at omtales. Eflerat Kalkunen er pillet og
renset, svobes den ind i store Bananas Blade, endeel Rodder og Urter lukkes inde med den i Bladene. Den hele Ret
slikkes nu ind i det foromtalte steensalte Hul, som er gjort
gloende, og holdes glodende ved Ild lagt omkring det. Nu
overoses den uufladelig med Vand og bringes herved i Kog.
Naar den er mor, tages den op og serveres i sin Sloprok
heel og holden. Den beholder, paa denne Mande behandlet,
en Friskhed og Safifuldhed, og faner ved Bananasbladene og
de medkogle Urter en aromatisk Smag, som gjor den værdig til at serveres pna del mest gastronomiske europæiske
Taffel. Friske Kartofler fik vi dertil, Brod og Viin havde
vi selv, saa at vi jo· gjorde et fuldkommen lucullisk Maallid. Selv Punschebollen manglede ikk~ til at sætte en glad
Ende paa Aftenen, og vor Forer, en tidligere engelsk Orlogsmatros, blev under denne Drik saa gemytlig, al han lilsillst gjorde baade Englændere og Danske, og sig selv og os
til luller Brodre. Derertcr strakte vi os paa Brixen og sov
uafbrudt til næste Morgen m. 6.
Regnen ventede paa os, ligesom vi stak Næsen udenfor
Doren. Der stod vore Rosinanier, og gjorde en ynkelig
Figur med deres ,•node Pelse og smudsige Been. Men til
Hest og afsled maatle vi, trods alle Gjenvordigheder. Efterat have pakket noget af vort Ttii ind i Kaiabasserne
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1gJen, alleveret andet deraf til Vadsk til Stedets Værtinde,
og ventet under lukt Tag, til de forste, voldsomme Regnbyger vare trukne hen over vore Hoveder, fortsatte vi vort
Ridt paa den endnu jevnt, men dog tydelig stigende Bjergskraaning. Vegetation og Jordbund vare de samme, som
Dagen forud. Længere borte, til begge Sider af Vcien,
saaes Lavaslrommen afbrudt ved en hoi smuk Skov af Metrosideros, Acacier og andre fremmede Træer; den ·tilhoire
• - mod Vest, - strakte sig uafbrudt næsten lige op til
Kilau-Ea, men Lavastrommen havde, da den for Aarhundreder siden overskyllede Hoislellen, kastet en Masse Sidearme ind imod Skoven og saaledes frembragt en Mængde
Udkanter nf den, som vi hvert Oieblik rede ind imod, men
"ikke kom 1nd i, for vi passerede et lille Stykke paa den
sidste ¾ Miil fra Krateret. Freycinesien fandtes endnu talrig og frodig paa denne Hoide af 4000 Fod. Min eneste
Afvexling paa denne Dags trællende og temmelig eensformige Ridt, var at trække · min Voxdugs l{avai af eller paa,
alt som det blev Solskin eller Regnveir. Dog havde jeg
een af interessantere Art; det var at mode en catholsk
Præst, som kom spadserende midt i Regnen under en Paraply i sin Abbedcostume med trekantet Hat, Knæbuxer,
sorte Stromper og hoie Ankelsko. Den brave Mand kom
fra Oslsiden, fra l{arakakoa-Bugten; li Mile havde han
tilbagelagt, .og havde fem endnu at vandre, for han naaede
Wajakea, som var Manlet for hans Reise. Han syntes meget
glad ved at mode o's og hore ·sit eget Tungemaal tale. At
indlade os paa lange Samtaler var der imidlqrtid ingen Leilighed til. Han forsikkrede mig, at slig13 Promenader borte·
til Dagens Orden for ham, og forekom mig i det Hele meget tilfreds. Han gik ganske alene, kun en Dreng bar hans
Kalabas, som syntes meget let. Han havde spurgt vore
Bærere, som han havde modt forud, hvatl det var for en
Orlogsmand, der laae i Wajakca-Buglen, og havde faaet til
Svar, at det var en Europæer, hvilket dog altid beviser noget for de brave Kanakers geographiske Kundskaber. Efter
kort Tid skiltes vi ad som de allerintimeste Venner, for
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nldrig mere at sees, under de varmeste, og jeg tor ganske
nlvorlig tilfoic, de oprigligste Forsikkringer om Hengivenhed. Saamegen Indflydelse har Tid og Sted og udvortes
Forhold paa Menneskenes gjensi'dige Folelser for hinanden.
Da jeg red den bedste, eller mindst slette Hest var
jeg altid i ~pidsen af vor hele Cavalcade. Vand til Skindet,
fortvivlet over Regn og Fore og sulten som en Ravn, opdagede · jeg pludselig paa Halvveien, lidt tilhoire af Veien,
midt i en Skov af lavstammede Brægner, paa den sorte •
Lavagrund, fire herlige Orangetræer som hang fulde ar deres
deilige og velsmagende gyldne Frugter. I fuld Galop snlle
jeg derop, overfaldt et Par l{anakker, som kom travende
med vore Kalabasser, lod pakke ud og var saa heldig at
finde et Par rogede Oxetunger, en Flaske Viin og nogle
Biskoiler. Appelsinerne faldt i dusinviis ned af Træerne, en
Solstraale brod frem mellem Skyerne, Festen var fuldkommen. Snart kom de Andre til, og Frokosten blev almindelig. Netop som vi brodc op igjen, sene vi, idag for
forste Gang, Mauna-Roa's Top, og skarpt aftegnet mod dens
Skrnaning en lwnisk Udbygning eller lav Pie. Men begge
Dele viste sig kun under et Oiebliks Klaring, derpaa forsvandt de igjen for vort Blik. Kl. 2 om Eftermiddagen
ankom vi endelig til Hytterne ved det classiske I{ilnu-Ens
J{rater.
Vulcanen Kilau-Ea ligger paa en Hoislelle omtrent 9
danske Mile SSV. for Wajakea, og 8 Mile Ost for l\1aunaRons hoicste Punkt. Krntrets Kant er · henimod 4000 Fod
over Have Is Q. verflnde *). · Denne Hoide er man næsten
uformærkt steget op til, i det Veien ligefra Wajakea er
jevnt opad gaaende, uden at man nogetsteds har nogen
pludselig Hoide at bestige.
Den samme jevnt tiltagende
Stigning kan egentlig fra denne Side ansees at fortsættes
lige til Mauna-Roa's Top, eller rettere , man kan betragte
det hele Terrain fra 1 Miil nær Wajaken, og op til Mauna*)

Den lange, lave Græsbytte ligger efter Lt. RoU1cs Il11.1·ometermnali11g
3760' Mit.
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Roa, som et eneste paa en meget bred Basis hvilende Bjerg,
og saaledes bliver Kilau-Ea, ligesom d.e mange andre deels
udslukte, deels endnu brændende Kratre, at betragte som
ligesaamange aabne Skader paa Mauna-Roas Sider, hvoraf
den Ild, der brænder i dette Uhyres Dyb, giver sig Luft.
Jeg troer alt ovenfor at have fortalt; hvorledes Hestene paa den sidste halve Miil galopperede rask hen over
den jevne, blode Jordvei. Vi anede endnu ikke det uhyre
!{raters Nærhed, da pludselig vore Dyr standsede umiddelbart ved dels Rand. Det var et grJtat, koldt Veir og en
skarp Nordostvind; Regnen begyndte aldrig saasnarl, for
Stormen ubarmhjertig pidskede den henover Sletten. Na..a
turen var storartet, men morlc og uhyggelig, og kun en
enkelt Brokfugl eller Nectharinia floi hen over det store
Ode, der syntes at have hortskræmmet hele den brogede
Dyreverden, ligesom der var lange Strækninger, hvor en
enkeJi vissen Græstot var Alt hvad der spirede frem af den ·
nogne, graae, med Bimsteen overstroede Jord. Rundtorn
paa Sletten stege Svovl- og Vanddampe op fra Dybet,
igjennem Revner, stundom smalle, stundom· favnebrede,
i hvis Omgivelse den hede, fugtige Luft havde gjort Alt
slibrigt og vaadt og frembragt en, forholdsviis endog frodig
Plånteverden; ikke sjelden trængte den fyldig~te Væxt af
Brægner ligened til Bunden af en saadan underjordisk Skorsteen. I det Hele var denne Plante den Alt overveiende her,
som paa næsten hele Reisen herop; deilige Mosser og maaskee enkelte Alger stode blandede med den, og selv store
Siv bolgcde frem og tilbage paa disse Hoider. En Vaccinium, en Dianella og en Koprosma vare hyppige her, som
i det af os allerede gjennemreiste Brægnebelte; Bollen havde
ret forfriskende rode, Koprosma'en sorte Bær, og stive, næsten naaleformige Blade.
Den sidste Plante krob henad
Jorden overalt, og syntes at noies selv med den fattigste
og goldeste Sandjord. Endelig maae vi blandt Stedets Planter ikke glemme at nævne vort Jordbær, dei·, skjondt for. os
en Landsmand, dog tillige er en Kosmopolit, som vi havde
seet befinde sig vel paa flere af de Steder, vi tidligere havde
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besogt pøa denne Reise, og som ogsøa trivedes ret vel her
i ikke ringe Mængde.
Ved Kratrets Rand staae tre askegraøe, triste Græshyller. Den nærmeste er det egentlige \'aaningshuus fo1•
en fattig Kånakfnmilie, de to andre ere indreUede til de
Heiscndes hoist tarvelige Beqvemmelighed. Herfra har man
en fri Udsigt over hele I<ra_tret. Det ligger for Eens Foddcr, - man er, som sagt, all steget uformærkt herop, man
har nu kun ·at slige ned.
Kralret er omtrent iOOO Fod dybt. Del har 21 å 2½
dansk l\'liil i Omkreds, og man kan gaae det rundt paa dets
Overkant ad en temmelig jevn Fodsti, indtil man kommer
0111 paa Oslsiden, omtrent ¼ l\'iiil fra Hyllen, . hvor man
sloder pan en lodret steil l{lippe, foran hvilken en · meget
dyb moft gjor al videre Vandring umulig. Ligesom man
imidlertid undertiden pludselig synker dybt ned i den Jose,
. falske Sandjord; sanledes er hele Grunden omkring l{ratret
gjcnnemskaarel af dybe Revner og store Huller, paa Overfladen ofle skjulle under friske Brægneblade, ·hvori man
meget nemt kunde falde ned, naar man ikke advaredes ved
de tykke Vanddumpe, som i Almindelighed stige op af
dem og minde om, at man vandrer paa en Vulcan. Disse
Dampe fortælle sig til Vand, som samler sig i Fordybningerne imellem Lavabrokkerne, og udgjor det enesle, men
ogsaa meget tilstrækkelige og særdeles deilige Vand, som
findes heroppe.
Naar man staaer foran Hyllerne og seer ud over Kralrel, seer man foran sig et eneste stort, dybt, sort Hul, men
Oiet skuffes her paa den vidunderligste Maade. Man aner
ikke Muligheden af, at man slaøer iOOO Fod over dets
Bund, end mindre at der er en halv Miil til dels modsatte
Ende, Midt igjennem Kratret, paa Længden af det, seer
man en sort og furet Ryg, som men heroppe fra fristes
til at antage for et ved Menneskehaand opkastet Dige.
Det er imidlertid kun den ene Arm af en langagtig hestesko formig Lavamasse, 350 Fod hiii, der staaer som en 0
midt i Kratret ot vender med sin Aabning mod Syd. Man
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lrnn gaØ'e paa begge Sider af denne Masse, men den tilvenstre, eller Osten om, blev os af vore Forere angivet som
den bedste.
I den sydligste Ende af Kratret seer man en tyk Rog
opstige, det er den brændende Lavaso. Om Dagen seer
man il,ke andet end tætte Svovldampe, der hæve sig som en
Sky af Dybet. Kun af og til blinker den klare Lue mellem
cie tælle Rogsoiler. Den nordostlige Væg af Ifratret fremliyder righoldige og udstrakte Svovlgruber; Svovlet ligger
her deels reent og ublandet, deels glimrer det i Krystaller,
der spille i de skjonneste Farver. For at see dem, gaaer
man om paa den vestlige Rand af Kratret" og man overseer da tillige de uhyre Terrasser og skarpt afskaarne
Skrænter, hvormed Sletten i .Nord stiger ned mod Dybet,
bevoxet forst med Træer, saa med Buske, tilsidst kun med
enkelte Brægner paa den iovrigt nogne Jord. - Ogsaa paa
Slellen Vest for Hytterne ligger en, paa et Underlag af
Blaalcer eller Mergel hvilende Svovlbrink, der er 400-450
Fod lang og 100-f50 Fod bred. En Basaltklippe danner
dens Baggrund, men den er Iosreven derfra ved en 4-5
Favne bred, og mere end dobbelt saa dyb J{loft, hvis Træog Buskvegetation er aldeles bedækket med et tykt Lag
af Svovlblomster, uden dog at have liidt det Mindste i sin
frodige Væxt. Det behoves ikke ~t fremhæves, hvilken betydelig Rigdomskilde for disse Oer her ligger ubenyllet.
En god Landevei fra Wajakea he1·op , - som ingenlunde
vilde være noget meget bekosteligt Arbeide, eftersom Materialet haves paa selve Stedet, og" Terrainet frembyder faa
eller ingen Vanskeligheder, - og Sagen var afgjort.
Vi tilbragte vor Eftermiddag med at betragte alle disse
Enkeltheder, og vandre omkring paa Kratrets Rand saa
langt og saa længe som Enhver foltc Lyst. Andre af os
priivede paa uden Forer at stige ned i Kratret, men de
tabte stedse Sporet igjen, og efterat de derpaa moisommelig havde arbeidet sig et Stykke frem gjennem Busk og Krat,
fandt de sig gjerne alter ved Randen af en Skrænt, og maatte
endelig vende om igjcn for godt, og opgive Forsoget. Veil'ct
Dllles Jordom1eiling, III,
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vedblev at være afskyeligt, det blæste stiv!, og det "egnede
voldsomt i Bygerne. Under disse saae vi en Regnbue staae
over Kralret, der udgjorde mere end trefjerdedele af en
Ellipse, idet den steg ned ad Kralrets sleile osllige Væg,
og saaledes med sin ene Fod endte heelt nede i Bunden af
det. Kulden var folelig nol(, ved Solens Nedgang havde vi
ikke mere end 8" Varme.
Saasnart det blev morkl, begyndte imidlertid vor egentlige Nydelse ved Betragtningen af det intercssantcsle Skuespil. Det var Kratrets brændende So, som nu laae for os
i lys Lue, og kastede et stærkt rodligt Skjær paa de sorte
l(lipper rundt omkring den. Jeg kan ikke ligne delte Ildhav bedre, end ved en stor brænden_de By. l\Jen jeg skal
iovrigt afholde mig fra alle Forsog paa at beskrive det.
Det var især længer ud pna Aftenen, da Vinden lagde sig,
og Flnmmerne fik Lov at hæve sig lodret i Veiret, at dette
Skuespil blev i hoieste Grad skjont og grueligt. Det var
umuligt at blive træt eller mæt deraf. Vi bleve siddende
længe i stum Beundring, og forst heelt sildig sogle vi Hvile
under den tarvelige Hyttes Tag.
Ved Aftensbordet savnede vi Professor Behn. Han havde
været en af de ivrigste til at spadsere omkring, og hav<le
sagt, at han vilde vandre Kratret rundt. Vore Veivise1·e
erklærede, at det var umuligt at finde Vci i l\lorlrn, nt
Ingen hverken vilde eller lmnde komme til hans Hjelp, for
det blev Dag, og at, dersom han ikke var faldet i et llul
og havde brækket Halsen eller i det mindste Arm~ og Been,
snn havde han ikke andet at gjore, end at lægge sig ned,
til Dagen k~m, for da at fortsætte sin Vandring. Dette vat'
ingenlunde trostelige Efterretninger. Selv det mindst uheldige Allernativ var hoist ubehageligt for en Mand, som var
vant til over 20° Varme, var meget tyndt klædt, og var flere
Gange bleven vnad og tor igjen i Lobet af Dagen. Forgjæves sendte vi enkelte Personer ud for at oprnabe ham.
Ingen turde vove sig langt bort, og de Par l{anakker, som
vare hos os, erklærede reent ud, at de il,ke vilde vove t'n
længere Vandring om Natten. Vi tændte Baal og Blus, sink
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Ild paa nogle Skure, alt i det Hanb at veilede vor forvildede Reisekammcrats Fjed, men han var og bl1w borte.
Vi maalle slaae os til Taals, men Ingen af os sov synderlig den Nat. Saasnart det gryede ad Dag, bleve forskjellige Streifcorps udsendte i alle Retninger, og det varede
nu ikke længe, for vi saae et af dem komme nede i Kratret, svingende med Torklæder, og snart opdagede vi, at
Professor Behn var midt iblandt dem. Han forklarede da,
at han ganske rigtig var spadseret Vesten og Sonden om
Kralret, men da det var blevet morkt, var han falden i to
Huller efter hinanden; i det sidste havde han slaaet sig
endeel, dog ikke til Skade. Han havde da laget det Parti
at lægge sig ned og bivouaquere; ·lagde sig til den Ende i
Læ af nogle Brægner, egentlig ikke langt fra Hytterne~ men
skilt fra dem ved den foromtalte mippevæg. Han havde
seet vore Blus, men havde ikke kunnet besvare dem.
Jeg skal aldrig glemme det Skuespil, som stod for os,
da vi i Dæmringen af denne Morgenstund stode udenfor
Hytterne. Det var blevet smukt Veir og ganske stille. Hoit
oppe i Luften saae vi de to Kæmpebjerge Mauna-Roa og
!\Janna-Kea skarpt aftegnede paa den gjennemsigtig klare
Luft. Den forstes Bjergryg hævede sig langsomt men regelmæssig i en svagt skrnanende Linie, kun paa eet Sled af. brudt af den alt tidligere omtalte coniske Udl.Jygning. Den
andens steg dristigere i Veiret med sine takkede paa lange
Strækninger sneebedækte Toppe, stærkt belyste af den opgaaende Sol; de syntes saa fremspringende, at man kunde
fristes til at troe, man kunde tage paa dem med Hænderne.
Men nedenfor os var det endnu Tusmorke, og dernede i
Krntret var det dyb Nat.
Der lyste endnu den klareste
Flamme fra den brændende So, og kastede sit Lys hoit op
ad de sorte Lavavægge. Himlen og Helvede vare level1de
afbildede for os. Slum var vor Beundring foran dette storartede Naturmalerie, og stum maa min uformuende Pen forblive; ligesaavist som at vor talentfulde Malers Pensel ei formanede at gjengive, endog kun den fjerneste Tanke af sligt
et Billede, ligesaavist skal jeg afholde mig fra ethvert Fors(ig
13*
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1rnn at gjengive pna Papiret nndet end netop en Antydning
ar, hvad vi her btiiede os ror i dyb Ærbtidighcd for Slrnbcrens almægtige Vælde.
Efter at have faaet Professor Bchn lidt til Kræfter igjen,
begave vi os ned i J{ratret. Man kan gane ad to Veie derned; den korteste er naturligviis den besværligste, den ganer
saagodtsom lodret ned ad J(lippevæggen. Den anden forer
temmelig vidtlonig omkring i Zigzng, og .kunde med lidt
I{unst omrlnnnes til et htiist romantisk engelsk Anlæg, da
den friske Planteverden paa den sorte Grund, og det bakkede Terrain give rigt Slof hertil. Vi valgte denne Vei til vor
Nedsligning. Man maa stadig tage sig iagt for de foromtalte Huller, der ei blot ere overgroede og bedække.te med
Gronsvær, men stundom forræderslw nok til ikke engang
at give sig. tilkjende ved opstigende Damp. Disse Huller
erc, saa synes mig i det mindste, meget mærkværdige. De
e1:e ofte meget smaa, og jeg saae flere, som ildrn havde
mere end en Tomme i Diameter, og lignede det Hul, som
danner sig naar man slikker med en tyk Stok i en pltiiet
l\fark. Man opdager dem derfor ogsaa kun ved at man
uformærld har sat Foden paa dem, og da pludselig foler
c-n stærk Hede under Fodsaalen. Amlerledes gik det, hvor
sltirre Spalter lob over eller paa Siden af den smalle Fodsti.
Slige sl(julte Farer opdagede man kun · ved Iljclp af den
lange Stok, som derlil var medgivet Enhver af os pan vor
Vandring, og som tillige slrnlde ~jene os til Stolte, hvor
V<'getalionen endnu var frodig, og de varme Dampe saaledcs havde gjort Nedstigningen slibrig og glRt.
Ved al gaae ned ad denne Vei, finder man sig ved en
Omdreining pludselig ni slaae lige under den lod re Ile, paa
Ostsiden liggende J{lippevæg, som her frembyd.er dot herligfl Syn af en omtrent 800 Fod hoi sort Væg, uden mindste
Afvexling, men glimrende i alle Regnbuens Fnrver mod
Solslraalernes Anslag pnn den sorte Grund.
Endelig kom vi da ned paa Kralrels Bund. Her begyndte vor Vandring over den storknede Lava, som i Millioner Skikkelser har hobet sig lagviis og uregelmæssig
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over det hele Dyb: snart danner den en jevnere Flade,
snart anlager den Skikkelse af de uroligste Bolgeformer. Skal·
jeg li!fne det ved noget, saa lænke man sig at vandre over lismasser, der have skruet sig op mod en Kyst, og der ere frusne
sammen. Ligesom Isen, indeslutter ogsaa Lavaen ofte Luftblærer i sig, der knase itu, idet man ganer over dem. Ligesom den, er den lil alle Sider gjennemkrydset af uhyre Revner,
som have deres Grund i, at Massen, idet den storkner, ikke
er tilstrækkelig elastisk til at udholde den, paa de forskjellige Steder uligelige Afkjiiling. Det er hernede ogsaa kun
de færreste af disse Revner, der opsende Riig og Damp.
Men videre maa Lignelsen heller ikke fores; ganske ulig Isen
folges Liv og Odelæggelse her Haand i Baand, igjennem de
varme Dampe, som slige op af Revnerne, seer man, endog
nede i Bunden af Kralret, friske Brægneskud at skyde frem.
Paa sine Steder er Lavaen endnu varm, og her hændte det
os gjerne i Begyndelsen, at vi med en vis Forsigtighed
sprang fra den ene Blok over paa den anden, indtil vi
omsider gik trygt selv ved Siden af de storsle Sammenstyrtninger, og aldeles glemte, hvorledes vi stode paa en
huul og glodeHde Jordbund. De forskjelligst farvede Striber hvide, (og da gjerne endnu halvglodende) gule,
rode, graablaae o. s. v. - aftegnedes paakryds og tværs af
den store sorte Flade; nyreformige, vifteformige, og mangfoldige andre Aftryk afbildedes igjen paa de storre Bolgeformer, og Lavaen selv var snart blank, snart mat, snart
steenhaard, glasagUg eller skjor og spillende i alle Farver,
snart ligesom forvitlret paa sin Overflade og knittrende som
Snee under vore Fadder.
Henimod den brændende So, som jo var Maalet for
vor Vandring, stodte vi paa tre grydeformige Huller, vel
omtrent 100 Skridt i Omkreds og 50 Alen dybe. Deres
næsten cirkelrunde Dannelse var ganske mærkelig. Man
forklarede os, at de vare fremkomne ved at Grunden pludselig var sunken paa dette Sled, og Overlaget derved styrtet sammen. Dette skal jeg ikke modsige, men skal blot
tilfoie min Formodning, at her har slaaet nogle af de 60-
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70 Fod hoie ildsprudende Kegler, der beskrives af Dumont
d'Urville, og flere andre Forfullere, at slaae nede i Bunden
11f Kratret. Syv af disse ere afsnlte paa en Tegning i Bluckwood's Edinb. Mngaz. af i 845, og ere pnn denne viste at ligge
indenfor det ovenomtalte hesteskoformige Dige, udenom hvilket vi hele Tiden vandrede. Oprindelsen lil hiinl Lavadige,
der hæver sig 350' over l{rotrels Bund, og hvis Armes Yderender ere iS00-2000 Fod fjernede fra hinanden, forklnrer
Wilkes - vistnok ret tilfredsstillende - at skulle være en
Folge af fordums Eruptioner. Han mener ol do Kraterbunden gav efter for den stigende Lavn's Tryk og sprængtes, hævedes og omsider overs trommedes nf den · flydende
Masse, skulde det nllerede være kommet til en Afltjiilingsog Storkningsproccs paa Udbruddets Ydervægge, hvorfor
disse blevc staaende som en Dæmning eller Terrnsse, medens Cenlrulmassen ved Strommens Tilbagetræden sank ned
igjen i sit tidligere Niveau.
Kralrets Voldsomhed er nu kun ringe imod hvad den
engang har været, og sl,jondt den senere meddeelte Besltri,·else af et endnu i i840 skeel Udbrud give1· et storartet Begreb om, at J{ilau-Ea vel endnu formaaer al rcise sig i sin
gamle Vælde, slemme dog alle Beretninger fra Oerne overeens
med, hvad Jfrnlrels Udseende syntes at slatlfæste for os, at
tlels Virksomhed i den senere Tid har været i kjendclig Aftugende. Med Undtagelse af de opstigende Vand- og Svovldampe, som trængte ud af Revnerne i Lavaen, var der
intet vulcanngtigl Liv al spore udenfor Randen af den brændende So, medens nlle roltlre Forfattere ere fulde af Beskrivelser over de voldsomme Udbrud, som have fundet Sted
over det hele Kraters Bund. Og ganer nian end .Jængere
tilbage i Tiden, sa11 langt at man kun har Formodninger og
Tratlitioner fra de hawaiiske Meles og Folkesagn at stolte
sig til, da erfarer man, at den Tid hor været, da det hele
Krater, hnlvtredie l'tliil i Omkreds, som nu Iane for os, og
pna hvis Bund vi nu vandrede, har været el eneste Ildhav,
som stundom fyldtes ved den i Dybet brændende og lwgende Lav~, og da lraadte over sine Bredder og over-
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svommede det hele Landskab Nord og Ost ud fra Kratret, og
ned mod Havet. Nanr slige Udbrud fantlt Sted, sige de
hawaiiske Sagn, da skele det, ledsng1:t af Himlens Torden
og Lynild, medens Havet med fordoblet Voldsomhed væltede
sig mod Stranden. Men disse Elementernes Kampe ophorle
under Ke-Ouas Regjering i 770- 93. Siden den Tid skal
Kilau-Ea have holdt sig inden sine Bredder. Men den underjordiske Ild veed at skaffe sig Lun ad andre Veie, og
jeg vil i det Folgende finde Leilighed til nt fortælle et temmelig nyt Exempel herpnn.
Omtrent en halv l\'Jiils Vandring over Kratrets Bund,
med alle de her beskrevne Gjenslandc, havde vi for at
nnae Bredden af den brændende So. Men denne Vandring,
skjondt egentlig ikke besværlig, var dog langsom, deels
fordi vi hvert Oieblik standsede, snart ved denne, snert
ved hiin Mærkelighed, dcels ogsna fordi vi ofte slode foran
Revner, der krævede voldsomme Spring for al komme over,
hvorfor vi, eller da i det mindste jeg, foretrak at gaae omkring dem, hvorved jeg tillige vandt nllid at see nye Gjenstande. Alt som vi vandrede, fik vi de mest fyldeslgjorende Beviser for at Grunden, vi gik paa, var bevægelig,
idet vi ikke sjelden snue Lavaen revne for vore Oine, og
strax den hvide Damp at bane sig Vei derigjennem. Det
var umuligt, at ikke den lidet troslelige Tanke skulde paalrængt sig, at det kunde hænde, at Grunden paa engang
sank under os, og slugte os med det sa,nme, - saa gik man
uvilkaarlig en ti, tolv Skridt hurtigere, ligesom for at lobe
derfra, indtil man, med et Smiil over sin egen Daarlighed,
aller standsede sin Fart. Vi kunde jo troste os med det
ligesaa komiske som phlegmatiske Svar, en Yankee i Wajaken
havde givet mig, da jeg spurgte ham, om vi ved et Besi1g
paa Kilau-Ea efler al Rimelighed udsatte os for Faren af et
Udbrud, medens vi vare nede i Kratret: "Well Sir! - muy
be ! - why not? - has ncver happened bcfore.''
Endelig stode vi da ved Bredden af den brændende So.
Ja I hvorledes skal jeg beskrive den? - jeg fattes Ord dertil. Man tænke sig, ifald man kan, en So, omtrent ¼ Miil
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lung og f< Miil bred, i stærkt Opro1·, og at denne So er
Ild; - man tænke sig en Smelteovn af denne Storrelse,
hvori de smeltede Metaller vælte sig i bolgende Flammer.
See det er, hvad Sammenligninger jeg kan byde mine Læsere, men derfor maatte de dog ha ve seet delte Syn, for
at faae et Begreb derom. Og paa Kanten af delte Ildhav
staaer man ganske rolig paa de optaarnede L~vablokke, og
skuer ned paa denne storartede Rædsel. Man er kun et
Par Fod over Kanten, hvor lldbolgerne bryde sig mod
Bredden, og opkastes som naar Havet bryder mod Stenene
paa Stranden. Et eneste Nu, en eneste convulsivisk Bevægelse i det glodende Dyb, og den hele gloende Masse vjl
vælle sig ud over sine Bredder og opfylde Dalen, og bortskylle os, og alt hvad deri findes. Det kan skee hvert
Oieblik, - og dog bliver man slaaende; det er som om
Flammerne, i det de hvirvle hoit i Luften, og, blandende sig
med Solens Stl'ftaler, bringe Atmosphæren lit at dimre og
dirre for det stirrende Oie, som om dette Syn, siger jeg,
virkede fortryllende paa Sind og Sjæl; man er som fastnaglet lil den sorte Steen, man staaer paa; man seer med
Forfærdelse, især ved Bredderne, hvor Kampen er voldsomst,
de uhyre glodende L:ivaplader ligesom .boie sig for den uimodstaaelige Magt, der river dem ud af deres Leie, og langsomt
skyde Ryg og væltes som Valser over hinanden, eller glide
ned i det glodcnde Dyb, der opsluger dem, og et Oiebliic
efter lukker sig over dem. Det er hoilys Dag, men den
smeltede Lava skinner blodrod som i Nattens l\Hirke. Vel
behoves der lrnn nogle Scrunders Ro, og den nylig glodende
Musse lægger sig dorsk igjen, storkner eller overtrækkes
i det mindste med en mat, gransort Skorpe, men denne Ro
er Bedrag, Ilden sagtner her for at blusse op et riyt Sted
ved Siden af, Bolgen revner atter, og ud af den sprudler
Flammen hoit i Veiret, og kaster Lavamasser op med sig
just ligesom Skummet paa Havbolgerne, naar de vælte
sig fraadende hen over Oceanet. Uvilkaarlig farer der en
Gysen gjennem En, thi man synes man kan ikke undg"Bae
a& blive opslugt af lldbrændingen, naar man seer og horer
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den fare hvislende og susende op mod Strandbredden, og
dog kan men ikke losrive sig, man staaer som Fuglen (or
Klapperslangens fortry Ilende Blik.
Denne rædselfulde Glædes Nydelse bliver imidlertid pua
en ubehagelig Mande forstyrret ved den qvælende Svovlluft man indeender. Man maa see at komme til Luvart, hvis
man kan. At Heden er fast uudholdelig, er en Selvfolge.
Et Thermomeler, som blev holdt paa en Stok ud over lldhavet, viste efter faa Secunders Forlob 127° Fahrenheit
(53° C.), og dog stode vi her paa en Lavaskrænt et godt
Stykke over Soen, der kun ved sin ostlige Ende syntes at
ligge næsten i Niveau med Krnterbundens Rand.
Kan det undre noget Menneske, at slige Naturphænomener indvirke dybt paa Befolkningen af den lille O, som
i sit Skjod gjemmer Kilden til saa megen Odelæggelse?
Nei, langt fra at undres lierover, maa man finde det saare
naturligt, at Hawaiis Beboere lige op til vore Dage, ja vel
endnu, trods Christendommens oplysende Lærdomme, troc
paa Vulcanernes, paa Underverdenens Guddomme, som Oens
retmæssige og mægtigste Beherskere, og give dem Sæde og
Bolig i Kilau-Eas Dybde. Det er den frygtelige Pele*),
ifolge de hawaiiske Folkesagn Underverdenens Herskerinde,
som altid vaager i Kilau-Eas Flammehav over sin Eiendom,
men som, naar hun forlornes, stormer ud af sine Huler, og
vælter sine Lavastromme mod den Skyldiges Marker eller
Qvæg·.
Pele boer ikke udelukkende i Kilau-Ea; hun har andre,
mindro Boliger paa Oen, hvorfra hun ogsaa stundom lader
hore fra sig paa en voldsom l\faade. Saaledes brænder
Mauna-Houari paa Vestsiden af den store Bjergkjæde, hvoraf
l\Inuna-Roa og Mauna-Kea udgjore de to Hoidepunkter, stadig i Grunden, men dens sidste betydelige Udbrud var i
1785, da kastede den en Strom af Lava med en sonden
*) Baade nede i Bunden af Krnlret, og hængende ved Græsser og Buske
pna den rundtomliggende Slette, findes - pna sine Steder endog i
temmelig stor nlængde - en fiin, glnsagtig, haarformet Lava, der
efter denne Gudinde har faaet Navn af "Pele's Hnnr."
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Voldsomhed ned ad Bjerget i vestlig Retning, at den nnncdo
llavbredden, efter at have opfyldt hele Dalen, og lob tre
Fjerdingvei ud i Havet, indtil den, standset af det sydende
Hav, storknede og blev til - en Klippe. Det er den Dag i
Dag den nordligste Pynt af Bugten l(ai-Roua paa Vestsiden
af Oen. Men forinden Havet formaaede at standse Peles
Uaseri - for at blive ved Indvaanernes naive Fortællingsrnaade - havde hun opslugt Landsbyer og Hytter, bedækket Plantninger og Taromarker, opfyldt en heel Bugt, forandret Strandens Udseende, og fortæret Tusinder af levende
Væsener. Da den rasende Ildstrom havde naaet Dnlen, lignede den den voxendc Flod paa den flakke Strand; dens
Fart var uimodstaaelig, den oprev Træerne med Roden og
fyldte hver en Dybde imellem Klipperne. Pele modte paa
denne Vei en gammel Lavablok, som vilde standse hende,
men hun omfavnede, antændte og smeltede den, og log den
med sig i sit Lob ud mod Havet, hvor den tlammende og
sydende, opslugtes af Bolgerne, efler i m11nge Aar at have
hvilet rolig paa den frugtbare .Mark. Forgjæves gjorde
de ulykkelige Indvaanere tallose Offre li! Pele; levende
Sviin bleve i hundredeviis kastede i den kogende Lava ;
Svinene brændte og Lavaen fortsatte sit Lob. Det varede mange Dage; Bonner, Offere, Præsternes Sang og
Folkets Hyl, Intet hjalp, Intet formanede at formilde Peles
Vrede; då trnadte l(amehameha den Store frem i Spidsen
for sine Ifrigere. Han gik lige imod Slrommen, tog en Lok
af sine Haar, som vare »tnbu", og kastede dem i Ilden, og
nu standsede Ln,;nstrommens Raserie. Pele var tilfredsslillet,
l{amehnmeha's Offer havde været hende velbehageligt. Det
flydende lldhav ophorte at vælte sine Stromme over Hawaii's
Sletter.
·Denne Begivenhed, clen være tilfældig eller beregnet,
bidrog ikke lidet til at styrke Folkets Ærefrygt for den store
Erobrer, som de nntoge besl<ytlet af den mægtige Pele. Den
frygtelige Gudinde viste sig altid som Kamehameha's Beskytterinde. Engang havde hans Rival og Modslnnder Ke-Oua leiret
sig for nær hendes Slot paa en Plet, som var »tabu". Erter So-
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Jens Nedgang folies pludselig et frygteligt Stod at ryste Jordens
Indvolde. Bjerget spyede Ild og Flammer, under en dundrende Torden væltede sig store Granitblokke ud af dels
Sider og kastede sig over Ke-Oua og hans Mænd. Angrebet saaledes paa engang af Pele i Ryggen, og af Kamehameha
forfra, maatte den tappre Ke-Oua bukke under, og Kamebameha forblev Seirherre og Enehersker paa Hawaii*).
Det er ikke Stedet her at gaae dybere ind i Beskrivelsen af alle de hawaiiske Guddomme, deres Underværker og deres Indflydelse. Man kan ikke læse eller hore
Beretninger herom; uden at anerkjende, al der gaaer en
dyb poetisk T1mke gjennem dem alle, og at det synes, som
om Naturen, i det den gjorde disse Oboere til Oienvidner pan
sin Magt og sin Storhed, tillige gav dem Sands og Folelse
til at beundre, om ikke til at begribe dens Underværker.
En anden Bemærkning, som jeg endnu onsker at fremhæve ,
er den, at det er saare langt fra at Indvaanerne, skjondt
doble, og iovrigt i enhver Henseende ivrige Ohristne, udovende Religionens Forskrifter med stræng Noiagiigbed,
derfor have aflagt deres Forfædres Tro paa Pele og hendes
underordnede Guddomme. Nei, langtfra I De anerkjende
ganske ,•ist Guds og Ch1·isti Lære, men ved Siden af den
mener dog deh store Mængde, at Pele stedse lever paa
Oen. Hun er der, sige de, saalænge Vulcanen brænder, og
at Christus ikke har formanet at fordrive hende, antage de
just som et Beviis pan hendes Magt. Troen paa Pele forsvinder nep.pe, for J{ilou-Ea slukker sin brændende So, og
Kratret dækker sig med Skov.
Og naar vil delte skee? Herom kan nnturligviis ingen
Dodelig have nogen bestemt Mening. Men skal man slutte
fra Kjendsgjerninger, er der Grund til at troe, at her under Hawaii brænder en af Jordklodens virksomste Vulcaner,
og at, om end Kilau-Eas Krater lukkes, vil dog andre Punkter paa denne O blive Gjenstand for de voldsomste Naturscener. Nedenslaaende Beretninger, uddragne af det amerikanske l\1issions-S~lskabs aarlige Rapporter over l\'lissionai•) Jvf. Dumont d'Ul'villes "voyagc autour du monde", 1ste Bind.
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rernes Virksomhed for 1840, og af "the Missionary herald"
for Decbr. 1843, ville give en Bekræftelse paa denne Menings Rigtighed :
,,Det var allerede endeel Aar Lilbage, da havde l{ilauEa's store Krater hurtig fyldt sig ved Hævningen af den
overliggende Skorpe og hyppig Overstromning af den nedenunder liggende Ildso. Paa denne l\faade var hele det
store, 3-500 Fod dybe Bassin, som laae nedenfor det
sorte Dige, for længe siden blevet fyldt ved successiv Udkastning og Afkjoling af den glodende Masse. Ja da disse
Udbrud vedbleve at gjentage sig Tid efter anden, stod omsider hele Ifratrets Bund idetmindste 50 Fod over den oprindelige sorte Dæmning, og dets Dybde var nu kun 600
Fod. Saalcdes gik det indtil Slutningen af l\fai 1840, da
hele Kratrets Overflade blev een Ildso, oprort som Havet i
SLormveir. De rasende Bolger larmede frygtelig, og sloge
saa voldsomt an mod Væggen af den uhyre I{jedel, at store
J{lippestykker Iosreves og styrtede ned i lldsvælget, ligesom o·gsan Jorden rundtorn rystede i sit Indre."
"Den 30 Mai 1840 bemærkede Folk i Puna, at der yiste
sig Rog og lid fra det fndre af en bjergfuld og ode Egn i
dette District. Da de tænkte, at det var en Skovbrand, lagde
de ikke videre Mærke dertil for den næste Dag, Sabathsdagen, da Sammenlrnmsterne i de forskjellige Byer bleve forstyrrede ved at Ilden viste sig pludselig og stærk, i en
saa stor og frygtelig Grad, at der ingen Tvivl !odes tilbage
om dens Aarsag. Den liltog i Ltibet af Dagen . og Natten,
men syntes ikke at flyde hurtig ud i nogen Retning. Alle
vare i Bestyrtelse, da det ventedes, at den smeltede Strom
skulde vælte sig ned fra sin Hoide af 4000 Fod til Kysten,
og Ingen vidste, hvor langt den vilde gaae, eller hvad Ode]æggelse der skulde fiilgc dens glodende Vei."
"Mandagen den forsLe Juni begyndte Strommen at flyde
ud i nordostlig Retning, og den paafolgende Onsdag, 3die
Juni, naaede den Soen, efter i Gjennemsnit at have tilbagelagt en Fart af en halv Miil i Timen. Strommens Hurtighed var iovrigt me_get forsl1jellig, da den blev forandret

205
ved Ujævnheder i Overfladen, som den gik hen over. Den
formodes si und om at have bevæget sig fem Miil *) i Timen
og til en anden Tid har den, paa Grund af Forhindringer,
tilsyneladende ingen Fremskridt gjort, undtagen idet de~
udfyldte Fordybninger, og flod henover elle1· tilinletgjorde
Hoie og Afgrunde."
"Men jeg vil vende tilbage til Udbrudels Kilde. Det
er i en Skov og midt i et gammelt lælbevoxet !(rater, omtrent 400 Fod dybt, og rimeligviis 8 l\1iil Ost for Kilau-Ea.
Da Egnen er ubeboet og bedækket med tæt Skov, var Stedet
forst opdaget nogen Tid for, og Ingen var, med Undtagelse af
mig selv, naaet derhen, uagtet flere Frem mede havde forsogt det. Fra Kilau-Ea til delte Sted fl yder La vaen gjennem
en underjordisk Gang, formodenllig i en Dybde af tusinde
Fod, men dens Lob kan tydeligt efterspores den hele Vei,
ved de utallige Revner hvori Jorden sonderrives, og ved
Udsendelse af Rog, Damp og Gas. Udbruddet i dette gamle
!{rater er kun lidet, og fra delte Sted forsvinder Sttommen atter
paa en Strækning af en eller to Miil, da Lavaen paany vælter ud og bedækker et Areal af 50 Acres. Alter gaaer
den under Jorden en to til tre Miil, og engang endnu kommer den frem i et gammelt, træbev.oxet Krater, hvor den
har tilintetgjort Skoven, og tildeels udfyldt Fordybninger.
fgjen forsvinder den, og, flyderide i en underjordisk Cana!,
bryder og brækker den Jorden, danner Revner, der ere fra
·sex Tommer til ti eller tolv Fod brede, og spalter undertiden Stammen af el Træ, saa at Delene ligesom to Been
staae paaslffævs over Revnen. _ Paa nogle Steder er det umuligt at efterspore den underjordiske Strom, paa Grund af
den uigjennemtrængelig tykke 'Skov, hvorunder den lober.
Efterat have flydt flere, maaslrne sex eller otte Miil under
Jorden, bryder den alter frem som en Flod, der svommer
over sine Bredder, og idet den feier Sko,re, Plantager, Alt
bort med sig, ruller den med uimodstaaelig Kraft ned til
Soen, hvor . den, springende ud over en Afgrund paa 40- 50
*) De1· tales overalt om engelske llliil,
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Fod, styrter sig som et uhyre Ild fald i Dybet nedenunder,
med hoit Bulder, frygtelig Hvislen og tusinde underjordiske,
ubeskrivelige Lyd. :Man forestille sig en Flod af smeltede
l\1ineralier, saa bred og dyb som Niagara, af en mork-blodrod
Farve, der i een funklende Ildklump, i een rasende Strom falder i Oceanet. Scenen er frygtelig- storartet: lo mægtige Elementer i deres Sammenstod, to hinanden modsalle l{jæmpekræfter, der berore hinanden, og frembringe Resultater efter en
ufaltelig stor Maalestok. Luften var i alle Retninger opfyldt
med Aske, Dunst, Gasarte1· o. s. v., thi den brændende Lava
bristede, naar den fuldt i Vandel, i l\lillioner smaa Dele, og,
kastet tilbage gjennem Luften, faldt den som Flyesund over
hele den omgivende Egn. Kysten strakte sig en Fjerdingvei længer ud i Soen, og en fuldkommen sandopfyldt Strandbred med en ny Pynt dannede sig. Tre Banker af Scoria
og Sand .fremstode saaledes i Soen, den laveste omtrent 200
og den hoieste omtrent 300 Fod hoi. I tre Uger udgjod
denne frygtelige Flod sig i Soen, uden at aftage synderligt.
En Mængde Fisk bleve dræbte og Havet ophedet langs Kysten. Strommens Bredde, hvor Jen falder i Soen, er om'trent en halv Miil, mon paa Landet er den afve.xlende fire
til fem Miil bred, idet den, lig en Flod, antager Form efter
den Egn, den flyder hen over. I Sandhed I kunde man forestille sig l\lissisippifloden forvandlet til flydende lid, af samme
Beskaffenhed som smeltetJern, bevægende sig fremad, stundom hurtig, stundom langsomt, snart udvidende sig til en
So, snart brusende gjennem et snevert Pas, idet den snoer
sin Vei gjennem mægtige Skove og Uriirkener, vilde man
mnnskee nærme sig en Forestilling om det Skuespil, her frembyder sig·. Strommens Dybde vexler rimeligviis fra 10 til
200Fod, efter Jordsmonnels Forsl,jellighed, over hvilken den
flyder. Medens den var i Bevægelse, forvandledes Nat til
Dag paa hele det ostlige Hawaii. Lyset brod frem og udbredte sig ligesom Morgenen paa Bjergene, og dets Glands
saaes paa den modsatte Side af Oen. Det oinedes ogsaa
tydeligt meer end hundrede Mile tilsiies, og i fyrretyve Miles
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Afstand kunde man læse Tryk ved Midnatslid. Den Pragt,
Skinnet udfoldede, var som et funl\lende Firmament; ja det
var i Sandhed et uforlignelig ophoiet Skuespil!"
"Strommens hele Lob fra Irnau- Ea til Soen var omtrent
fyrretyve Mile. Dens Munding var omtrent fem og tyve Mile
fra Hilo-Stalionen. Grunden, den flod over, har for hver
Miil et gradviis Fald åf hundrede Fod. Jordskorpen er nu
(Seplbr. 1840) afkjolet, og man kan med Forsigtighed gaae
hen over den, skjondt paa mange Steder skoldende Damp,
skarpe Luftarter og Rug stadig udkastes."
"Medens jeg i næsten to Dage fortsatte min Vei over
denne voldsomt rygende Masse, modtog jeg ved hvert Skridt
meer og meer Indtrykket af dette vidunderlige Skuespil.
Hoie vare blevne smeltede som Vox; Afgrunde og dybe
Dale vare fyldte, og majestætiske Skove vare forsvundne
som Fjer i Flammerne. Paa nogle Steder deelte den smeltende Slrom sig og flod i adskilte Canaler en betydelig
Strækning; ved alter at forene sig dannedes Oer af forskjellig Storrelse, fra een til halvhundrede Acres, med Træer,
som endnu stode der, men visne og fordærvede ved den
stærke Hede. Ved Yderkanterne af Lavaen, hvor Strommen
var mindre dyb og Heden mindre henig, og hvor folgelig
den flydende Masse hurtigst afkjoledes, vue Træerne kastede
til Jorden som Græs for en Lee og efterladte forlrnllede,
forbrændte, rygende og kun halvt fortærede. Da Lavaen
flod rundt om store Træstammer paa Strommens Yderkanter,
stivnede den og blev til fest Masse, for Stammen fortæredes; naar delte skete, faldt Træets Top og laae heel og
holden paa Skorpen, medens Hullet, som angav Stammens
Plads, blev staaende saa rundt og fuldkommen som Lobet i
en Kanon. Disse Huller ere utallige, og jeg fandt dem at
-v ære fra ti til fyrretyve Fod dybe; men, som jeg for bemærkede, de ere tilstede, hvor Lavaen . staaer lavere,
thi hvor tlen er dybere, fortæres Træerne aldeles. Medens
det flod fra delle Udbrud, sank l{ilau-Eas store J{rater
omtrent lrchundrede Fod, og dets Ild udslukkedes næsten,
og kun een Ildso forblev i Bevægelse i denne mæg-
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lige l{jedel,
Dette, i Forbindelse med andre l{jendsgjerninger, som ere blevne brngte lilveie, viser nt delle
Udbrud var Udkastelse af Ild fra J{ilau-Ea. Den aabne So i
del gamle Krater er for Oieblikkel {Seplbr. 1840) stærk i
Bevægelse, og Ilden tillager, hvilket aabenbart sees af det
Skin, der iagUages fra vor Station og stadfæstes af Oienvidner."
"Under den fiirste Deel af Udbruddet blev nær ved
Handlingens Skueplads i flere Dage fiilt ringe, men gjcntngne
Slod af Jordskjælv. Disse Stod bleve ikke · bemærkede
paa Hilo."
"Ved et kjærligt Forsyns styrende Haand mistedes intet
Liv, og kun ubetydelig Eiendom gik tabt ved denne rædsomme Ildstroms Odelæggelse. Strommen gik henover en
næsten ubeboet Orken . Nogle fon smna Flækker blcve fortærede og enkelte Plantager odelagte; men Indbyggerne,
som ilide vare ndvarede, flygtede , og undkom. Medens Udbruddet var i Tiltagende, anvendte nogle Indbyggere i Puna
den meste Tid til Bon og gudelig Sammenkomst, Nogle
flygtede, bestyrtede foi· det allfortærende Element, Andre
vandrede langs med Stri:immens Bred, for med i:irkeslos
Nysgjerrighed at mærke sig dens daglige Fremskriden, medens aller Andre koldblodig forlsatte deres sædvanlige Forretninger, uden at skrækkes af den rasende Ild, som brod
frem i en Afstand af ikke en engelsk Miil fra deres Dor.
Det er bogstavelig sandt, at de spiste og dral(, l(jiibte,
solgte, plantede, tilsyneladende ligegyldige for Bruget af
sammenfaldende Slrnve, for Synet af den fortærende lid, de
gyselige l{nald, den undslippcnde Riigs Hvislen, Jordens
R~vnen, kjæmpemæssigo l{Jippers Spaltning og Sammensmeltning, for disse Ildbiilgcr, der fore afsted og sloge mod hverandre, for den Brolen, den Mumlen og underjordiske Knurren, der steg op fra det brændende Dyb. De gik sorgliise omkring midt i en Regn af Aske, Sand og lidgnister, gabende orkesliist paa det skrækkelige, nitid afvexlendo, altid morke Udseende af Lufien, paa de pludseligt opstaaende hoie Flammesi:iiler, 1rna de opad hvirv-
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}ende titusinde Riigstotter, som majestætisk rullede sig i
tætte, morkebrune, sortegule eller forskjelligfarvede Skyer."
"Alle disse Sindet bevægendc.Phænomener bleve af dem
betragtede, som naur der kommer en Byge, eller som en
rindende Bæk, medens de for Andre vare Tegn paa Verdens Brand, Himlens Adskillelse og en Dommedags Komme."
"Jeg vil blot her bemærke, at under Strommens Lob
kunde man komme den paa nogle fan Yards nær paa don
Side, der vendte mod Vinden, medens paa den læ Side Ingen kunde leve i mange Miles Afstand, paa Grund af Rogen, Atmosphæren der var svanger med skarpe og dræbende Gasarter, og lldbygerne, som idelig sloge ned o_g
odelagde alt Planleliv. Medens Strommen under sit Fald
_ gled fremad~ faldt den ofte i en eller anden Spalte, og idet
den tvang sig ind i Aabninger og ind under Klippemasser, ja
endog under Hoie og udstrakte Jordflader, og lortede dem af
deres gamle Leie, bar den dem med alt, hvad der låae paa
dem af Jord og Torv o. s. v., paa sin seige, sorteblaae Barm,
ligesom en 'fommerflaade bæres af Havet. Naar den smeltede Masse flod langsomt, havde den et Udseende som
storlrnet Blod; flod den rnsk, lignede den sammenblandet
frisk og storknet Blod i stærk Rystelse. Undertiden kunde
den flydende Lava finde en underjordisk Gang, der i ret
Vinkel afveg fra Hovedcanalen, og trykk1mde sig derind
flyde ubemærket bort, indtil den paa sin morke Gjennemfart stodte paa en eller anden Hindring, hvor den da ved
sin udvidende Kraft kunde hæve Jordskorpen i en kuppellignende Forhoining, femten eller tyve Fod hoi, og da bry~
dende Skallen vælte ud i en Ildstrom.""
,,En Mand, som stod i en betydelig Afstand fra Hovedslrommen, og spændt iagttog og fordybede sig i Skuespillet
foran sig, blev pludselig hævet ti eller femten Fod over
den almindelige Jordsmons-Hoide rundt om ham, og fik
kun netop Tid til at undkomme fra sin fariige Stilling, for
Jorden aabnede sig, hvor han havde staaet, og udgjod en
Ildstrom."
Bllleo Jordomseilin,r.
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Det andet Udbrud beskrives pan folgende l\fnnde:
"Den 10 Januar {843 om Morgenen for Daggry opdagede
vi et Blus som af et lille Fyrtaarn, tæt ved Spidsen af MaunaRoa, lige bag ud for vor Station omtrent 30 Miil borte.
Det fandtes snart at være en ny Vulcan, der brod ud pan
den nordostlige Skraaning af Bjerget i en Hoide af 13000
Fod. Fra nu af voxede Udbruddet i Storhed og Styrke, fro
Dag til nag, indtil det frembod et gljmrende, ophoiet Skuespil, da der udvældede store Soiler af flydende Ild, som i
en bred, brændende Strom rullede ned ad' Bjergets Side.
Derefter saaes Lavaen at bryde ud paa flere forskjellige
Punkter lavere nede paa Bjerget, hvorfra den med rivende
Fart . flod afsted i Retningen af Mauna-Ifoa, opfyldende
Dalene mellem Bjergene med en So af Ild, og kastede et
bredt lysnende Skin mod Himlen. Nogle af vore Nætter
have frembudt Scener, der vare ophoiede, storartede og
rædselfuldt-prægtige. Stedet, hvor Udbruddet er, kan tydeligt sees fra vore Sovekammer-Vinduer, san at vi kunne
Jigge paa Leiet, og holde Oie med Ildens phuntastiske og
altid afvexlende Bevægelser fra Aften til Morgen. Flodens
hurtige Udvælden, de straalende Stoller, som reise sig hoit i Veiret, ligesom Kobber i smeltet Tilstand, de uregelmæssige l{nald
og den brændende Soes frygtelige Strom, Alt bidrog til
at vække og bevæge Sindet, og gjorde os stundom tilboieJige til at blive aarvaagne den meste Deel af Natten. Omtrent i fire Uger vedblev denne Scene, uden at formindskes.
Nu, efter sex Ugers Forlob, er Ildens Bevægelse i hoi Grad
aftaget, skjondt den stadig er nogenlunde heftig paa eet
eller to Punkter langs Udbruddets hele Linie. Lavastrommen har rimeligviis udstrakt sig 20 Miil. Hvad nngaaer
dens Bredde og Dybde, kunne vi paa denne Afstand ikke
danne os nogen Mening derom. At domme efter hvad der
synes, har delte Udbrud langt fra været at ligne med det,
der fandt Sted i Punn. i i840, og vi mene, at Ilden næsten
har forod t sin Magt, skjondt vi kunne tage feil heri."
"Under den store og uophorlige Udstrommen, vi i flere
pna hinanden folgende Uger vare Vidner til, syntes det
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rimeligt, at denne morke Flod ikke vilde standse med at
rulle fremad, indtil den havde fundet Vei til Havet; og at
slulte fra Udbruddets $led og Udseendet af det mellemliggende Land, var der intet Punkt, hvor dette frygtelige
Sendebud syntes at have saa let ved at naae Kysten, som
ved vor Station, hvortil den kom fra et Sted, der var lige
bag ved os, og meer end 1200 Fod over vore Hoveder.
Men Han, der sætter uoverstigelige Skranker for Havets, som for
Ildens Vælde, holdt ogsaa denne rasende Flod tilbage fra at
oversvommc os med Dod og Odelæggelse. Vi have imidlertid i
hoi Grad nydt Skuespillet, og have tilbragt mangen Midnatstime med at stirre derpaa med umættelig Interesse.
Endskjondt vi boe paa en bævende,· bristende Klippeskal,
og ikke vide, om det næste Udbrud vil skee under vor Bolig, fole vi os dog saavel physisk som moralsk knyttede til
vort Opholdsted."
Hr. Coon va·r kort derpaa istand til at besoge Skuepladsen for dette vidunderlige Phænomen. I et Brev til Hr.
Armstrong i Honolulu af 5 April gav han folgende Skizzc
af denne Udflugt:
"Vi gik op gjennem Skoven, lige bag vor Station, og
kom ud ved Foden afMauna-Kea. Udbruddet flod fra Spidsen af Mauna-Roa til Foden af Mauna-Kea, hvor det skiltes
ad i to brede Stromme, hvoraf een flod lienimod Waimea
og den anden henimod Hilo. En anden stor Strom flod
langs Foden af Mauna-Roa henimod Hualalaii-Kona. Disse
Stromme flyde endnu bestandig, og de ere komne i en Afstand af 25-30 l\Uil .fra Kratret paa Bjergets Top. Messen af Lava er uhyre, da den er flere Miil bred, og den
hele Scene er vidunderlig. Vi fulgte Strommen til Bjergets
Top· gjennem Kulde og Snee. Der er to meget store,
Kratere i tæt Forbindelse med hverandre nær ved Toppen.
Lavaen flyder ikke nu fra delte Krater, den ledes ned ad
Bjergets Side i en underjordisk Canal fra 50 til 100 Eod
under Overfladen med en Fart af 15 til 20 .Miil i Timen.
Vi saac denne lldflod gjennem Aabninger i det ovenoverliggende Lag. Vi krydsede frem og tilbage i flere Timer,
14"'
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og gik paa en lang Strækning lige op over Bjerget, som om
vi vare drevne ned ad en Flod pa11 Isen."
For imidlertid at komlJle tilbage til vor egen Excursion,
til delle saa hoist interessante Punkt, da havde vi nu betragtet
det, sna meget det var gjorligt i de Timer, vi derpaa kunde
offre, og maatle derfor vende tilbage til vore Hyller. Vi
vandrede da atter over J{raleret, gik denne Gang Vesten om
Lavadiget, mellem dette og den forst graasorte, senere rodbrun11 mippe, der danne Ifralrets vestlige Væg, og klavrede
i Nord op ad den lcorteste Vei, der rigtignok paa sine Steder saagodtsom steg lodret i Veiret.
I Hyllerne hvor vi havde tilbragt Natten, boede en
eneste Familie: l\larnl; J{one og en Pige. I det ene Huus
var en Brix, ligesom i Huset paa Halvveien, som skulde
tjene til Sovested for de Reisende, men den var langtfra
stor nok til vort Selskab, sna al Flere af os maalle sove i de
to andre Simr. Kogehullet var inde i Hytten selv, og Rogen havde ingen anden Udvei, end den aabne Dor. Brixen
tjente til Sovesled, til Spisebord, til Vaskerbord, kort til
Alt. Beværtningen bestod i den kogte Kalkun og Kartofler,
ligesom dernede paa Halvveien, men vi begyndte al frygte
for Brodmangel; thi de gode J{anakker, som ikke vilde rore
en Skilling, om man end betroede dem Tusinder af Dollars,
havde ikke kunnet modsIane Fristelsen af at s11isc vore Bisl,oiter. Imidlertid var der nok til Frokosten, som blev fortæret eller vor Tilbagekomst fra Ifrntret, og derpaa satte
vi os til Hest og stigle tilbage samme Vei vi vare komne.
Veiret var den Dag godt. Hestene vare noget udhvilede,
vi tilbagelagde derfor Veicn ned til Halvvei-Husel i 4 å 5
Timer. Vi tilbragte Natten her og satte af næste Morgen,
lildecls med friske Heste, som vare skikkede os imode fra
Wajnkea. Da jeg stedse red foran , kom jeg bort fra de
Andre, slog ind paa en feil Fodsti og befandt mig, for jeg
vidste af det, paa den ny begyndte, men langtfra fuldendte
Landevei, som jeg har omtalt paa Udreisen.
Jeg lærte da af egen Erfaring at sande vor Forers Ord
om dens Ufremkommelighcd. Der var pa·a sine Steder
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pludselige Affald, som det saa at sige var umuligt at komme
ned ad anderledes, end ved at staae af, og fore Hesten i
TiHlen med den storste Forsigtighed. Veien var omgiven
af frugtbare Egne og forte gjennem en Landsby, der Iaac
midt- i en frisk og yppig Natur. Ved den store Skov samledes alter hele Rciseselskabet, og her læskede vi os da
midlertidig, ·i !\fange! af noget Bedre, med en lille Frokost
af Popaia- og Guava•Frugter. I{l. 2 Eftermiddag ankom
jeg til Strandbredden, og gik snarest mulig ombord, thi
Regnen begyndte allerede igjen, og forbod al mulig Spadscren eller videre Excursion i seh·e Dalen. De smaa Floder, som bugtede sig igjennem Dalens Enge, saae saa fredelig~ og venlige ,ud; .de gronne Marker og de hoie Cocuspalmer vinkede saa smukt imode; - men som sagl, det
regnede atter, og trætte og modige vare vi alle. Altsaa jeg gik ombord, og forlod hermed Sandwichsoernos
Territorium.
Jeg havde den Glæde at finde alt vort Vand fyldt, og Corvetten ganskeseilklar. · :Min fiirste Bestemmelse havde været at
offre en Dags Tid endnu paa dette smukke og interessante
Punkt, men jeg havde grundet Frygt for , at den megen
Fugtighed kunde indvirke skadeligt paa mit nylig helbredede
Mandskabs Sundhedstilstand, og dette bestemte mig til at
seile næste Morgen.
Fredagen den 13 Novbr. Kl. 4 om Morgenen kom Lodsen
ombord. Leltede med en laber Landbrise, stod Lobet ud
omkring Revet og sogte til Soes. Just som vi vare komne
fri af Revet, dode Brisen af, men slrax efter tog den fat
igjen og gik om til SO., med hvilken jeg stod NO. ud fri
af Landet. To amerikanske Hvalfangere stode ud med os.
Da de skulde til Honolulu, benyttede jPg Leiligheden til at
skrive til vor Consul Hr. Sfiwerkroop, og til at afsende Duplic11t-Depccher til Hjemmet.
Jeg holdt gaaende NO. ud til Kl. 121\f. D. næste Dag den
i~de, da jeg ved de svage og afvexlende Vinde var kommen saa langt til Soes, at jeg antog mig fuldkommen fri
af Hawaii 1 og vendte derfor Syd over, for at soge Sel-
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skabsoerne. Vi havde saaledes at gjennemseile hele Nordost-Passatens Belte, det stille æqvatoriale Delte, og dernæst Sydost-Passaten til paa 17° S. B.
Denne Fart tilbagelagde vi i 21 Dage, idet vi den 5
Decbr. ankom til 'fahiti. Reisen frembod intet l\lærkeligl;
vi saae intet Land for d. 2 Decbr., da vi passerede Krusensterns 0. Nordost-Passaten stod frisk, men skral indtil den 21de
paa omtrent 9° N. B. Her dode den af og gav os sydlige
Vinde, variable fra SV. til SO. med Regn og Stille. Vi
passerede Linien den 27 Novbr. paa 146° Længde Vest
Grw. med ostlig Vind. l\len istedetfor nu at hale sig sydostlig gik den ONO ; i Nærheden af Pomotu-Archipelet, paa
14° S. B., faldt den heel nordlig, og Veien fra Krusensterns0 lil 'fahiti tilbagelagde vi med laber Brise af NNV. Under hclo
l{ysten af 'fahili havde vi nordvestlige og vesllige Vinde. Alle
Reisebcskrivere, som have besogt disse Farvande, stemme
overecns deri, at Pomotu-Archipelet giver afvexlende Vinde
af nordlig, vestlig og sydlig, med Byger og hyppig Tordenluft, saa at Passat-Vinden ikke sjelden afbrydes i sin ellers
saa regelmæssige Fart over denne Deel af Verdenshavet.
Jeg maa overlade til Kyndigefe, at undersoge Aarsagerne
til dette Phænomen, der er saa meget mere mærkeligt, da
det hele Pomotu-Archipel, som hekjendt, ikke har et eneste
ophoiet Punkt, men beslaaer af lave Coralformationer, uden
et eneste Bjerg. Tahiti er den forste Hoide, som frembyder nogen Modstan~ for Luftmassernes Bevægelse paa
denne Parallel, lige fra Sydamerikas Vestkyst over hele det
store Ocean.
Stromsætningen i det store Ocean er og bor stadig
være Gjcnstand for Somandens uafbrudte lagtlageiser. Jeg
skal udskrive af Skibets physiske Journal, hvad der i denne
Henseende er blevet optegnet ombord i Galathea.
"Fra Afreisen fra Hawaii og indtil paa 9°30' N. B. satte
Strommen os stadig NV. hen med en Middelfart af omtrent
10 å 12 Qvml. i Etmaalet. Fra 9°30' til 3 å 4° N. B. satte
Strommen os Ost hen med afvexlcnde Fart. Tre Etmaal
viste 1 Miil i Vagten, et endog næsten 2 Miles Fart, men
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derimellem ligge 2 Elmaal, tilbragte paa 6 å 7° N. B., med
næsten ingen Forsætning Ost efter. Pua 3° N. B. ophorte den
ostlige Forsætning, og den nordvestlige Stramning begyndte
atte1· at indvirke paa Skibet. I det Etmaal, da vi passerede
Æqvator, bleve vi forsalte 18' Nord og 38' Vest hen i 24
Timer. Paa 8° S. B. saltes vi aller 38' Vest hen, men derefter ophorle den vestlige Slromning næsten ganske, og
imellem Krusensterns- 0 og Tahiti forsattes vi endog .lidt
Ost efter. Derimod fandt vi en stadig Forsætning Nord
hen med en Gjennemsnits Fart af 8 til 10' i Etmaalet."
,,Reisen varede i 22 Elmaal. L denne Tid havde Strommen folgende Indvirkning paa Si{ibet:
Nord hen . • • . 18i Qvml.
Syd
4 Vest - . • . . 239 Ost
- . . . . 127 Den astlige Stromning, som vi vare Gjensland for imellem
9 og 3° N. B., findes ganske- rigtig aflagt i Berghaus's Atlas
paa disse Paralleler og imellem den 155 og 140° Vest
Grw. Meridian, unde1· Navn af "Æquatorialer Gegenslrom".
Vandets Temperatur forandrede sig ikke i denne Stramning
fra hvad den havde været Nord for den, hvor Strammen
stadig havde satNV. hen. Den holdt sig uden Afvigelse paa 20
2'1 ° C. Derimod, da den vestlige Stramning atter log fat
paa 3° N. B., sank Vandets Varmegrad pludselig fra 21 til
19°, og Dagen efter, da vi passerede Æqvator, viste Thermometret kun 17;!° C. Senere viste det igjen 20 å 21 °,
uagtet Strommen veqlilev at sætte . Vest hen, dog meget
svagere."
Aarsagen til denne æqvatoriale Modstram er, saovidt
mig er bekjendt, ingensteds oplyst. Det synes heel besynderligt, at der midt i denne almindelige og vedholdende Stromning fra Ost mod Vest, som næsten strækker sig over hele
Oceanet, findes et saadant Punkt, hvor en slig Modstrom med en
saa mærkelig Kraft gjor sig gjældenlle. Jeg overlader Kyndigere
at udgranske, hvad der kan foraarsage dette Phænomen, og
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slrnl her Imn bevidne dets Tilværelse, som Bekræftelse paa
den af Berghaus opstillede Hypothesc.
Man vil indsee, at der nllsaa under denne Seilads passerede saare lidet l\lærkeligt 11t tol'lælle om. Den ene Dng
gik som den anden, altid med interessante, skjondt censforrnige Forretninger og Iagttagelser. Men da det vilde
være forgjæves at ha abe, at man kunde opvække samme
Interesse i sin Beretning om Vind og Veir, Strom og So,
Barometer- og Therrnometer-Observationer, hos Læseren,
om den Somnnden foler derfor, og som tillrækker sig hnns
stadige, uafbrudte Opmærksomhed, saa skal jeg afholde mig
fra al videre Beskrivelse i denne Retning.
Mandskabels Helbredstilstand var egentlig upnaldagclig.
Nogle fan rodfæstede Diarrhoe-Tilfælde undtagne, saa vare
11110 de Andre fuldkommen helbredede, og vor Sygclisle var
sunken ned til et passende Procenlanlal. Exercils med Cnnoner og Hnandvanben ,·ar nu snaledes indovet, at vi langt
fra behovede at holde str~ngt over de daglige Ovelser.
De fand,t kun Sted to Gange ugenllig, og da i Almindelighed et Par Timer ad Gangen, med fuldkommen klart Skib.
Da vi den 27de passerede Linien, lod jeg m. 10 Aften slaae
klart Skib, og exercere med Cnnoner samt skyde med Lost.
Der blev da gjort 101 Skud med 10 .Canoner i 12 Minuter
fra Luv Balterie. Vi hoitideligholdt • paa denne Mande
vor Fart over Linien for femte og nroslsidsle Gang paa
denne Reise.
Udenfor Skibet forefaldt lidet eller inlel l\færkeligt.
Nær Linien mtidlc vi gjcnlagne Gange store Slimea· nf spidssnudede Delphiner, og flere Nætter igjennem saae vi en stærk,
pragtfuld Morild. Dette Phænomen forekommer mig i det
Hele nt være sjeldnere i Sydhavet, end i At.Janterhavet og
det indiske Ocean. Den 22 Novbr. saac vi en medguaende .
Seiler" som vi an toge for la Lamproie, der skulde afgane fra Honolulu · faa Dage efter os. Vi tabte den snart
af Sigte aglerud. Delle være imidlertid ingenlunde fortalt
som noget Beviis paa Galathea's gode Seilads. La Lamproie var noget nær det ældste Skib i den franske Flaade;
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det var en af de saakaldt~ ,,Corvettes de charge" der blcvc
byggede i Keisertiden under Navn af "Galiarre-ecurie", fordi de
vare bestemte til Hestetransport, og havde til den Ende
meget store Luger. Neppe havde deres Constructeur tænkt
paa, ut de skulde foae d,~n Ære at gaae rundt Cap Horn.
La Lamproie var bygget 1813, jeg havde seet den 1823
for Cadix, den var allsaa nu 33 Aar gammel.
Jeg kan ikke slippe Beretningen om denne Overfart,
uden at omtale det· herlige Maaneskin, som faldt i disse
Dage. Noget skjonnere, end den tropiske Himmel, belyst
af Maanen, som stod san rund, saa k!tir paa den skyfrie
Himmel, kan man ikke forestille sig. Det er virkelig ikke
ganske uden Alvor, at jeg fremsætter den Mening, at man
i disse Lande bur.te vaage om Natten og sove om Dagen,
idetmindste naar det er Maaneskin. Solen trækker Skyer
op paa Himlen, og sjclden havde vi nogen Dag uden een
eller flere Regnbyger; Maanen jager dem bort, den vil have
Fred og Ro omkring sig, den vil see det stjernebesaaede
Firmament tindre i sin fulde Pragt. Del herlige Sydkors
staaer allerede et Stykke oppe paa Horizonten, og mærker
Midnallens Time ved sin lodrelle Stilling mod Havspeilel•
Kun en sagte Brise kruser dette, smaa pjadskende Vover
glide stille forbi Skibets Sider, og Maanen afspeiler en
glimrende Solvcolonne heelt ud i den fjerne Horizont.
Den 3 Decbr. Kl. 11 Formiddag fik vi Sigte af Land
fra Bramraaen, og Kl. 12 Middag fra Dækket. Det var
J{rusensterns 0, som vi lob ind pna og passerede Vesten
om, imellem den og Lazarevs 0, som ligger noget vestligere,
men som vi ikke fik Sigte af.
Krusenslerns O er en af de Atoller eller ringformige
Coralformntioner, der udgjore Storsledelen af det farlige,
lave Pomolu-Archipel, som ligger ostlig for Selskabs-Oerncs Gruppe. Det er en langstrakt, ganske lav, skinnende
hvid Kyst, hvorpaa Soen bryder med Raseri. Sneehvide
'ferner floi frem og tilbage langs Stranden, forresten snacs
intet Spor til noget levende Væsen. Oen hæver sig neppe
mere end 10-20 Fod over Havets Flade, og trods dens
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Palmevegetation kan den derfor hoist sees nogle Mile borte.
I{un ubetydelige Indsnit afbryde den ellers samm~hængende
Skov, der rundt omgiver Oen, og paa dens alierveslligstc
Ende saae vi den hvide Strand hist og her bedækket med
uhyre, sorte Klippeblokke, sandsynligviis oprullede af Soen,
og strandede paa den faste Grund, som Coralierne have
dannet ved lidt efter lidt at voxe op af Havets Skjod, fra
de underjordiske Bjerge, der danne deres Basis. Skjiindt
vi passerede l{ysten paa ! å ¾ danske 1\tiles Afstand, kunde
vi intetsteds opdage nogen Aalrning ind li1 Lagunen, som Oen
omringer, ei lrnller kunde vi, ikke engang fra Veiret, opdage Lagunen selv, eller den lille 0, som ifolge Duperrey's
Kaart skal udgjore dens Mitlte. Derimod saae vi tydelig
dens ostlige l{yst passere forbi og skyde frem bag den vestlige, som da vat· det haandgribcligsle Beviis for, at de laae
bag hinanden med et Mellemrum. Da jeg fan Dage efter
kom til Tahili, saae jeg der el nyt fransk Regjerings-I{aart
over Pomolu-Archipelet, hvorpan denne lille O i Krusensterns Lagun aldeles ikke findes. Vi fandt Længden, som
Duperrcy's Kaart angav for denne Atol, fuldkommen at svare
med vore Observnlioner. To Qvml. Vest for Oen loddede
vi, men fanilt ingen Bund paa 80 Fv. m. 6 Eftermiddag
vare vi tværs for Sydpynten af Oen. Canalen mellem Krusensterns og Lazarevs Ocn er omtrent 8 l\lilc bred; vi
saae intet til denne sidste, uagtet Veiret var fuldkommen
klart. Den maa allsaa være ligesaa lav, som den forste.
Ved Solnedgang satte vi Cours Syd hen, for at passere
Vest om Oen Malia.
Krusenstern ogLazarev-Oerne danne tilligemed Oen Vliegen, det saakaldede Krusensterns-Archipel, og udgjore den
nordvestligsteDeel af Pomolu-Archipelet. Denne hele Ogruppe,
hvoraf kun meget faa Ocr have en vulcnnsk, derimod de fleste
en coralsk Oprindelse, er trods dets Farlighed for Sofarende
meget besogt, hovedsagelig afEvenlyrere, som med smaa Skibe
soge derind paa Perlefangst. Farligheden af dette Far-vand beslaaer ikke alene i at Landene ere saa lave og vanskelige at sec,
eller i de mange Cornl-Rcv, som man clcels allerede kjendcr og
0
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deels har Ret til at antage endnu findes, uden at man
kjender dem, men ogsaa i den alt omtalte Usikkerhed i Vind
og Veir, og endelig i Strommens Uregelmæssighed, foraarsaget ved de mange Modstande af Gl'Unde, som den moder
baade i og under Havfladen. Men uagtet alle disse Farer
besoges disse Coral-Oer Aar for Aar mere og mere, og
paa flere af dem bosætte sig mange Europæere mellem de
Indfodte. Stundom tilbyde de ringformede Coraller en lille
Aabning, hvorigjennem Fartoier kunne komme ind i Lagunen, som de indeslutte, og her er det da, at Maalel for
deres Bestræbelser, Perlemoder og Perle-Ostersskallen skal
findes. Men stundom er Coralringen heelt lukket; da mau
der landes paa den bratte Strand gjennem Brændingen, og
Fartoierne bæres da paa Armene eller slæbes over Land
ind i Lagunen.
Ikke sjelden hænder det, at Perlefiskerne miste deres Skib paa ukjendte Skjær og redde . sig
i Land "paa ubeboede Oer. Da soge de deres Frelse ved
al sende Bud med den reddede Baad til Tahili, hvorfra der
cla ogsaa snarest mulig afgaaer Hjælp af alle Slags, men det
J1livcr ikkun et Skjæbnens Lotteri, om de ulykkelige Skibbrudne
have fundet fersk Vand paa den O, hvor de have frelst
Livet.
Stundom findes denne Livets forste Nodtorftighed,
dog altid i brak Tilstand, men endnu oftere findes den aldeles ikke paa disse Oer, som i Forhold til Jordens Tilblivelse endnu kunne betragtes som i deres forste Ungdom.
Jeg borte paa Tahili flere rædselvækkende Fortællinger om
de Lidelser, slige Ulykkelige havde maattet udstaae af l\langel paa Vand. Den storre Dccl af Pomotu-Archipelets Oer
cre imidlertid beboede ar en Race, som er beslægtet med
lndvaanerne paa Nukahiva eller Marquesas Oerne. Missionairer have alt nedsat sig imellem dem ; og, som alt ovenfor sagt, flere Europæere have siigt at gjore sig en Formue
ved at bosætte sig der paa kortere eller længere Tid. De fiske da
Perler for egen Regning, og sælge Udbyttet af denne Fangst
til de forbiseilende Skibe, som tiltuske sig denne kostbare
Vare mod Livsfornodenheder, og ere saare glade ved at
finde deres Varer at ligge færdige til Udforsel.
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Ved Daggry den 4de saae vi Oen Malia to Streger
agten for tværs. Det er et temmelig hoit Land, som i sit
hele Udseende afviger aldeles fra de Dannelser, vi havde
seet Dagen for, og derfor vist ikke bor henregnes til PomoluArchipelet, men derimod bor betragtes som en af Oerne i
Selskabs-Gruppen. Indvaanerne paa Malia ere af samme
Race, som Tuhilis Befolkning, og have staaet i stadig Forbindelse med denne O, til hvis Konger de vare skatskyldige.
Den 4de om Aftenen ved Solnedgang fik vi Sigte af
Tahili, Oceanets Dronning. Med sine hoie Spidser stod den
i Horizonten som en eneste lysegrna Masse. Vi vare da
omtrent 16 Mile bortfjernede fra den. Da Vinden i disse
Dage og navnlig denne Aften var Vesten for Nord, og det"
er en gammel Erfaring, at Slrommcn i disse Farvande retLer sig efter Vinden, satte jeg Cours lidt Vest for VenusPynten. Med det skjonnestc Maaneskin, laber Brise afNV.,
stode vi ind mod Landet hele Natten, og vare ved Daggry
3 å 4 Mile fra Land, med Venus-Pynten i SV. Strommen
havde altsaa sat os tre Miil ret Ost i. Vi styrede nu SVtV.
hen, men efter Solens Opgang fik vi Stille og omlobende
Vinde, hvormed vi laae og dreiede rundt hele Morgenen og
Formiddagen.
Vi havde da ret Leilighed til at betragte det hele Land,
med sine to hoie pyramidalske Bjerge, og med sin rige Vegetation heelt,ud til Kysten. Vi saae den sydostlige Deel, der saagodtsom er adskilt fra Hovedoen, kun forbunden dermed ved
en Landlunge, som oversvommes ved Hoivande, at tegne sig
som en O for sig selv, i drt den, altsom vi nærmede os vort
Maal, traadte heelt bagved det nærmeste Land; en Slette, yderst
ude beplantet med en Cocusskov dannede nu den vestligste
Pynt. Det er denne, Cook har opkaldt med Navnet Venuspynten. Nogle smaa Blokhuse, omgivne af Jordvolde, skinnede med
deres hvide Mure og de fra dem vaiencle franske Flag hist og
her paa den gronne Bjergslffaaning; forresten saaes endnu intet
Spor til menneskelige Boliger. Bjergene hævede sig 7-8000
Fod hoit i de mest vilde, dristige og sonderrevne Former,
men den frodigste Urskov bedælckedc dem til deres Toppe
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og betog dem deres kolde og ode Udseende. Papeili-Pynten og dens Cocustræer var endnu ikke traadt frem, men
længere borte, ved et milebredt Stræde ' adskilt fra Tahili's
Nordvest-Kyst, fortonede sig i de barokkcste Cohtourer
Eimeo (Moren), denne O hvor Dronning Po mare forst flygtede hen for at befric sig for det franske Herredomme.
Kl. 8 fik vi Brise igjen af NV., styrede VSV., heiste
Lodsflag og skjod et Skud. Men inden han kom ombord,
fik vi atter Stille og omlobende Vinde, Strommen salte haardt
SO. i, saa at jeg maatle vende ud efter, fordi jeg blev sal
ind mod Brændingerne, som findes omkring og Ost for
Venus-Pynten. Man skal overalt være meget forsigtig ved
Anduvningen af Venus-Pynten Oster fra, thi 15 Qvm. ONO.
for denne Pynt ligger en Coralbanke, kaldet "bane de l'Artcmise", fordi denne Fregat paa sin Verdensomseiling under
Capt. Laplace stådte paa den, og kom synkefærdig ind lil
Papeiti. Der er kun 12 å 14 Fod Vand paa den, og den
er aldeles landlos. Det bryder ikke paa den, hvilket jo gjår
den end mere farlig, og den findes ikke aflagt i Duperreys Kaart
over Selskabsoernc. l{l. 12 Middag passerede vi paa i Qvml.
fra Revene der fra Venus-Pynten gaaer Vest efter og danne
l\latavai-Havnen. Kort ener fik vi Lods ombord fra Papeili,
en Franskmand som paatog sig at lodse os ind mellem Coralrevene. Vi maalte imidlertid vente til Kl. 2 E. l\f., fiit·
en stadig Brise vilde tage fat. Ved Hjælp af den kom vi
endelig Låbet ind, og modte her en stor l\fængde Farlåier
fra alle de i Havnen liggende franske og engelske Orlogsmænd, som alle toge Buxeertoug og bragte saaledes Galathea
inden kort Tid til Ankers i 9 Fv. Vand paa Papeiti Rhed
imellem de der liggende franske Fregatter og Dampskille.
Indseilingen mellem Revene er meget smal, og bliver især
farlig derved, at Stråmmen, som altid lober ud, kaster sig
meget uregelmæssig i det snevre Lob og l{jårer Skibet snart
mod læ, snart mod luv Val. Ingen storre Skib forsåger
derfor Indseilingen, uden med en staaende Brise. Saasnart
man er inden for Revene, luver man rask op, klods om en
Coralplade, som lades om bagbord, og nu gaaer Coursen
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SO. op til Ankerpladsen. I det vi passerede den franske
Fregal "l'Uranie", hvorfra Commandoen vaiede, bleve vi
hilste med Musik, .som spille "Kong Christian", hvilket jeg
lotl oieblikkelig besvare med "la marseillaise". Jeg blev
strax complimenteret ved Officererne fra alle Skibene og fra
den Commanderende i Land, saavelsom fra den engelske Fregat Gram pus, Capt. Martin; kort, alle mulige Hoflighedsbeviser,
som ere Skik og Brug mellem Orlogsmænd, blevc her udvexlede efter den strængeste Etikette.
De paa Rheden liggende franske Orlogsmænd bestode af:
60 Can. Fregatten l'Uranie, Capl. Bonnard, aftaklet og under Repnralion for at gaae hjem; 26 Can. Corvetten l' Ariadne, Capt. Dutaillis; Dampsldb Phaeton, Lieut. de vaisseau
Prodier; Gabarrcn Fortune paa 18 Canoner, Capl. de corvelle Bernard, og endelig Skonnerten Sultane paa cen Canon.
Den engelske Fregat Grampus var paa 60 Canoner og
var det gamle engelske Linieskib Tremendus: den var altsaa
næsten 80 Aar gammel; i Slaget udenfor Brest den 1 Juni
i 794 spille den en Rolle. Nu var den med et Dæk mindre bleven lil en ny Fregat.
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III.
Ophold ved Selskabsoerne.
Tahiti - PapiWi - Borraborra.
Reise til Valparaiso.
5 Decbr. 1846 til 25 Januar 1847.

Det

franske Prolecloratflag veiede . paa Papeiti's Caslel.
Hvo som, igjennem de Uveirsskyer, som i de sidste tre Aar
have ligget tungt og truende over Europa, og navnlig over
vort elskede Fædreland, vil see tilbage til de forsle Aar af
~-et henrundne Decennium, vil erindre, at der paa den lille
0 Tahiti i hine Aar foregik Begivenheder, som truede med
at tænde Krigens Fakkel mellem de to storste Somagler i Europa. ICun den franske Regjerings Besindighed, idet den
fornægtede Admiral Dupelit Thouars Fremgangsmaade, som
havde taget Selskabsoerne i elfectiv Besiddelse i den franske
Krones ~avn, og bortsendt den engelske Consul Hr. Pritchard fra Oen, lykkedes det at afvende den overhængende
Fare. ~ahiti med Oen Eimeo blev tilbagegivet under Dronning Poniares Scepter, dog vedblev den franske Regjerings
Proteclo:r-at over dette Kongerige, saaledes som dette havde
fundet Sted for hiin Besiddelsestagelse. Den engelske Regjering anerkjendle Protectoratet som faclisk bestaaende,
men de:a.- var ingen engelsk Consul paa Oen. General-Consul Mille r, som i denne Egenskab var ansat for alle Oerne
i Sydha ""'lli7et, altsaa ogsaa for Tahiti, havde intet Flag veiende
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der, men kun en Consular-Agent for at vnrelagc de Handlendes Interesser og de lobende Forretninger. Dronning
Pornnre havde pnR ingen Maade villet finde sig i denne Afg~o1·else af Sage_n. Hun flygtede til Raja ten, skrev sit bekJendte Brev til Kongen af Frankrig og Dl'Onningen afEngland, og snart efter udbrod et almindeligt Opror mod de
Franske. Befollrningen deelte sig i Dronningens Tilhængere,
og dem som vare den franske Sag hengivne, og Krig og
Blodsudgydelse herjede Tahitis fredelige Skove og Dale. Det
var forgjæves, at de engelske Skibschefet ..,.. idetmindste efter
hvad de sagde - tilraadedc hende, i Medfor af deres InSlructioner, at give efter, saasom hun ikke mnatte vente
nogen Hjælp fm England. Hun haabede stedse pan bedre
'fidcr, og vedblev sin Modsland, tilskyndet uden al Tvivl af
hendes Omgivelse, der bestod hovedsagelig af Missionairer
eller deres Tilhængere blandt de Indfodte. Det omtalte Brev
frn Dronning Pomare til Dronning Victoria, - dateret 25
~Cplbr. 1844, Vaianu paa Oen Rajatea - giver en, sikkert
1
kke upartisl,, men dog, naar man læser det med Critik, ret
klar Fremstilling af disse Stridigheders Gang. Den forste
A.nrsag dertil var den, at de paa Oerne allerede i mange
A.ar bosatte engelske Missionairer ikke vilde laale deres
ca tho lske Embedsbrodres N"edsættelse imellem sig. l\Ied
Missionairen Pritchard, som senere blev engelsk Consul, i
S P idsen, anvendte de al deres Indflydelse hos Dronning Porraare for nt fordrive dem. Allerede i 1838 kom Dupetit
'r houars, dengang Chef for Fregatten Venus, eflerat han
0 tlllrcnt i samme Ærinde havde været paa Sandwichsoerne,
li l Tahili og krævede en Skadeserstatning af 2000 Piastre,
s E\ avelsom fuldstændig Opreisning for de Fornærmelser,
ft, ;rnske Bo siddende havde lidt pua Oen, navnlig for de l\Jish ~ndlinger" man havde tilfiiiet Lava! og Gaset, to franske
l\'.I issionairer, som vare komne dertil i 1836, men som man
5 t rax havde transporteret ombord igjen, erterat de havde
li ltvunget sig Landgang imod Havneregulntivets Bydende.
0 .m den Fremgangsmande, Dupetit Thouars brugte ved denne
L Eilighed, siger Sydhavsdronningen: "Den Lieutenant, som
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hl'agte mig Brevet, var meget vred, lagde hyppig Haanden paa sit Sværd og spurgte mig, hvorledes jeg turde udfordre en saa stor Nation som den Franske. l\lit Folk
troede, at denne Lieutenant vilde nedhugge mig med sit
Sværd, og de sagde til mig: Fly! Han fortalle mig, at
Frankrig havde 60 SkilJe ligesaa store, som Dupelit Thouars's
Skib. Jeg blev meget forskrækket, og det var fiirst otte
Dage, siden jeg havde fodt mit sidste Barn". Pomare lovede
at betale Pengene, hvorpaa Lieutenanten "blev hoflig og
gik ombord i sit Skib igjen", men hun flygtede op i Bjergene, for at undgaae ut blive de Franskes Fange. Aaret
efter kom Capt.. Laplace til Oen med Fregatten Artemise.
Han kom synk_efærdig ind, og brugte en Tid af to lt1aaneder til med de Indfodtes Hjelp at reparere sit Skib; men
da han derpaa laae seilklar igjen, kaldte han Hovdingerne
sammen til et l\lode, bod dem hæve den Lov, der havde
ophoiet den protestanLiske Tro til Folketroen, og forlangte
afstaaet Styldrnr Land, hvorpaa der kunde opbygges Bedehuse for de romersk-cathoske -Religionsbel(jendere. Der
gik atter tre Aar hen, derpaa kom Dupetit Thouars anden
Gang til Tahili i 1842. Indtil den Tid, siger Pomare, vare
der i Alt kun 9 Franskmænd paa Oerne, deriblandt Skibscaptainen l\faul'ac, hvis Hunds Slagsmaal med Dronningens
Hund gav den nærmeste Anledning til de paafolgen<le ligesaa langvarige som fortrædigende Stridigheder. Conslablen
.Moia, en Slægtning af Dronningen, tog nemlig Parti i Striden og overfaldt l\laurac, og da den franske - tidligere
amerikanske - Consul l\1ohrenhaut til Straf derfor forlangte l\foia landsforviist, nægtede Dronningen at enerkomme
denne efter hendes Mening altfor haardc Fordring. Til
yderligere .Undskyldning, hvorfor hun ikke efterkom Consulens Fordring om Satisfaction, mistænkeliggjor hun hans
personlige Characteer og beskylder ham for at have solgt
Snapse ud til hendes Folk, og for at leve med en anden
Mands Kone. Disse Grunde synes imidlertid Du petit Thouars
at have fundet ufyldestgjorende; han forlangte 10,000 Piastre,
un'der Trudsel af i modsat Fald at beskyde Byen, og
Billeo Jordomsollinlf, III,
15
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tvang Dronningen til al undel'lrnsle sig Frnnhig-s Proleclorat ;
og da han Anret efter kom tredie Gang Lil Tahiti, og sone
Pomare heise sit eget Flag, tog han - som hun skri\'er,
;:under det folslw .Foregivende, al det var et brillisk Flag"
- hendes Land i Besiddelse og erldæredc Frankrig for
dels Herl'C. Dronningen flygtede med sine Biirn forsl til
den engelske Consul Pritchard, derpaa ombord i "Basilisk",
Captain Hunt. Her blev hun i fire Maaneder, uden at vove
at betræde Landjord, skjondt Skibet, som hun slffiver, ,,Iane
saa nær Strandbredden, at en Brodfrugt, kastet ud fra Land,
vilde have naaet ombord i del". Endelig blev ogsan Prilchard kastet i Fængsel. Brunt, den "kongelig franske Commissair hos Dronning Po mare", deelte derpaa Landet i fire
Dele, og gav det til de af Mohrenheut for d;n franske Sag
vundne Hovdinger: llitote, 'l'ali, Paraita og Utami, af hvilke
den Sidste ikke skal have modtaget noget Vederlag, medens
de Ll'C Forsle derimod lonnedes med et aarligt Gehalt ar
1000 Piastre. Fire andre Iliivdinger, som bleve Pomare
!roe, bragtes i Lænker ombord i l'Uranie; Krigen begyndte
mellem Franskmændene og de Indfodte, og Dronningen
flygtede over til Rajatea, hvor hun opholdt sig endnu, i
Slutningen af 1846.
Det var altsaa under disse Forhold, at vi besogle 'fn)1ili. Gouverneuren paa de franske ·Besiddelser i Sydhavet, nemlig l\1arquesas-Oerne, Capilaine de vaisseau Brunt,
var tillige fransk Commissair hos Dronning Pomare. Papcili
var hans Residens, og denne lille By var erklæret i Beleiringstilsland *). Hele Kysten fra 9 Miil Ost for Papeiti'. til
") Fiilgendc reglementariske Destcnunclser hlcvc mig mcddcehc frn
Ovcrcommnndocu strax ve1l min Ankomst:
Papeiti den 6 Ueccmbei· 1846.
Hr. Cnptnin !
Jeg har herved den Ære at gjOrc Dem hckjcndt med de srorcguc
tteglcmenter, som for Oieblikket crc i ICrnrt her i Pnpei ti nn gnncndc
Fnrtiiicrs Fart paa Uhctlcn, som og med Hensyn paa ile P ersoner,
de1· mnnllc befinde sig i Land.
Der e1· uhindret Frihed til at circnlcrc i 1,nnd og pna Rhedcn fra
Vngtskmldct om l\lorgencn til Vngtskuddct om Aftenen; cndvillc1·c ind-
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2 Mile Vest for den var i de Franskes Vold, som Yedligeholdt denne Besiddelse. ved Dlokhu.se og befæstede Leire,
der strakte sig langs denne hele Dee] af Landet. Hele den
lille O Taiarabu paa Ostsiden, som er forbunden med den
store vestlige ved en Landtunge, oversvommet ved ~ Hoivande, var ligeledes i de Franskes M'agt, og paa Land tungen var anlagt et Blokhuus, foruden at en Corvet laae forloiel under Landet og hcslrog Isthmen. Alle disse Fæstningsværker forsvaredes af en Garnison paa circa 2000 Mand,
hvoraf 800 l\lntroser. Men desuden talte de omtrent 2000
l{anakker*) i deres Rækker, anforle af mægtige Hovdinger,
og som unrler franske Officerers og Underofficerers Veilcdning daglit indovedes til dygtige Soldater. De Frnnske
. sagde om · dem, at de vare overmande dristige Partigængere
og ypperlige til at udfore enkelte Vovestykker, men at ae
ligcsaalidt som deres Landsmænd, hvem de fægtede imod,
nogensinde holdt ~Land, nanr der var Sporgsmaal om at
kjæmpe i aaben Mark, eller med de blanke Vaaben. Hele
det Ind1·e og den sydlige Deel af den store _ 0 vnr i de
Indfodtes Hænder, som fægtede for Dronningens Sag, og
som af de Fran_ske kaldtes "Insurgenterne" eller "Indianerne".
Skjondt næsten altid usynlige for deres Fjender, sværmede
de dog saa nær omlffing de Franskes Leire og Poster, at
disse ingensinde vidste sig sikl<re for Overfald, og mangen
fransk Soldat eller l\1alros maalte lade sil Liv paa denne O,
langt borte fra sit Fædreland, i denne saa hoist ulykkelige Krig.
til l{I. 9 om Aftenen fol' civile og militairc Embedsmænd i Uniform.
Alle som el'e forsynede med en tændt Lnnteme, kunne gane omkl'ing
i Uycn fra
8 til l{I. 9 Aften. FnrtOiel' kunne lægge til Land indtil
){I. 9; men efter
8 skulle ogsna de være forsynede med en Lanterne. El'ter Kl. 9 Aften kan Ingen passere, som ikke kjender FeltI aabct. Enh,•el' som ,·il passere Forpostkjæden, mnn fOrst spOrge om
'fillndclse hos Dircctcuren for de udenlandske Anliggender.
Mnlmanchc.
Chef fol' den Commnnderendes Stab.
~) Dette os fra Sandwiehsiicme bckjcndtc Navn har snmmc Betydning
pna_SelskabsOerne.
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Under disse Forhold var der; ikke stor Udsigt til ni
vort Ophold her kunde give noget ·meget interessant lldbylle. !\fan kunde ikke vove sig udenfor de franske Forposters Linie, uden at udsælle sig for at blive skudt eller
tng-en til Fange af de Jndfodte. fllnn var altsaa, nnar man
ikke vilde slaae denne Risico, reduceret til cl saare indskrænket Territorium, og kunde •allerhoist gjore nogle Excursioner til Vands, hvor man altid maalle være tilbage,
inden l\torket faldt paa, ligesom man maalte have Gouverneurens specielle Tilladelse til at gane paa Gaden,
efter et Tapio var slaget m. 9 om Aftenen. Hvad der virkelig gjorde mig ondt, var, at jeg ikke slrnlde foae Dronning Pomare at scc. Vel havde jeg kunnet bcs9ge hende
paa Rnjatea, men jeg sporede snart, at delte Besog vilde
være den franske Gouverncur ubehageligt, ligesom omvendt
det engelske Parlie, med Chefen nf Grampus, Capt. Martin,
i Spidsen, lagde megen Vægt paa at jeg skulde gjol"C det.
Da der altsaa kunde blive lagt en politisk Betydning i en
Sng, som fra min Side aldeles ingen havde, valgte jeg at
erklære, at min Rcises Formaal, som alene var videnskabeligt, bragte mig til at foretrække at besoge Borraborrn,
hvis Coralformalioncr frembode rigt Stof til Undersiigelse, og
undgik saaledes al unyttig Omtale delle Punkt belræffendc,
rigtignok paa vor fælleds Nysgjerrigheds Bekostning.
Eller nt have ludet Gouverncuren complimentcre ved en
Officier, og eller at have handlet om Salutcn, hilsede jeg
det franske Protectoralfing med 2i Skud, som fra Fortet
blcve besvarede. Jeg gjorde derefter do niidvendige Visiter saavel i Land, som ombord i Orlogsmændenc pan Rhedcn, og sogte nu at benytte det korte Ophold, jeg m1dc1•
de forhaandenværende Omstændigheder fandt mig foranlediget til at gjore i Papeili, til at see og erfare hvad vi
kunde. Papeili By ligger for storste Delen langs Stranden
og har et meget venligt Udseende merl sine smaa ]1\'idc,
straatækkede Slecnhnse, imellem de mange smukke Træer,
som overskygge dem. Tæt ved Lnndingsstedet, som er en
bcqvem og veldannet Bro, ligger en meget stor, anseelig
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Bygning, som jeg forst tog for en l{irke, da den var smyklrnt med et Taarn og en Uhrskive, men jeg erfarede snart,
at det var et Magasin og e.t Bageri for Tropperne. Et
Stykke bag ved delte Jigger Gouvernementhuset, en velindrettet europæisk Bygning paa een Etage, med en hoi Hjelder underneden. Foran er en aaben l\lark, som tjente til
Parade- og Alarmplads for de Militaire. Yed denne Plads,
et Stykke tilhiiire fra Gouvernementhuset, ligger Dronning
Pomare's forrige Palads, en stor rummelig Hylle, som nu
var !Jenyllet til Stabscontoir.
.
Indenfor Stranden heslnaer Byen af endeel Huse og
Hyller, der - for det meste uden al danne regelmæssige
Gader - ligge omgivne af de yndigste Haver i Skyggen
af Casuariner *), Cocuspalmer, Acacie1· og Brodfrugttræer.
Mod Ost ender Papeili i en Landtunge kaldet Fareute,
der drekkes af den venligste Cocuslund, men som nu af
Franskmændene var overbygget med Sinnahytter, og ben1·ttedes af dem til Steenkulsoplag. Den smukke lille O l\lotuta, der ligger midt i Papeiti Havn, og en Tid lang var
Dronnii1g Pomare's Residens, havde man behan"lllet paa en
lignende Mande, for at skaffe Plads til de franske Lazarelher, og inde ved Stranden laae en fransk Vagt, der,
ligesom de mange Krigsskibe i Havnen, og Blokhusene opad
Bjergenes Skraaning, kort alt vidnede om at Krigens Rædsler
nu ogsna hjemsogte delle Frndens Hjem.
Iovrigt var det langtfra, at denne havde indvirket trykkende paa Livet og Munterheden i den lahitiske Hovedstad; tverlimod man opfattede Sagen fra <len lyseste Side,
og Enhver sogte at gjiire sig Livet saa behageligt som muligt. Hist saae man nogle Soldater spille Bolt eller gjore
l{raftkunster, - her stod en anden ledig J{lynge og legede
Grams om nogle Oranger, medens heller ikke den mere
alvorlige Skildvagt forsiimte at stikke med Bajonetten efter
en af de gyldne Frugter, der netop faldt i hans Nærhed.
*) Dr.n os allerede frn Ostindien bel,jendte Casuarine, Tl'Opernes Nanletræ, leYl'l'er et meget yndet, tungt, fast, næsten kulsort l\lcubelt0mmer,
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llist hnvde en ærværdig, solverhaarel og skjæggetVetcrnnsamlct sine yngre Krigskammernier om sig: de lytlecle opmærksomt til Fortællingen om hans Krigsbedrifter, pg den almindelige Latter, der af og til afbrod den for nogle Oicblikke,
vidnede om at den var krydret med Skjæmt og l\lunterhed; her Iaae nogle Andre henkastede i Græsset og fjasede og
lo~ med et Par unge Tahilierinder, cler havde leiret sig imellem dem. Hist passede en Ifrigsmand sin lille fredelige Have
eller slog en Cocusnod ned for at fore sit sparsomme
Fjærl<ræ; - )ler holdt En et Extrarnaaltid med sin tahitiske Veninde, saa lækkert som Omstændighederne havde
tilladt ham nt bringe det tilveie, - han deler sin Viinrulion
med hende og tænder derpaa sin lille Pibe, der afvexlende
ganer fra den Ene til Anden. Paa Byens Caffeer - thi
ogsnu disse har Franskmændenes Nærværelse fremlry\let paa
den fjerne Sydhavso - paa Reslnurutionerne og i Verandaerne udenfor defi! ·sadde Olficerer og Underofficerer, ofte
lrnn ved et Bord eller en Bænk adskilte fra hinanden, og
glemte Savnet af deres Hjem under den oversladigsle Lystighed; i Havnen udenfor pa_gaiede man i Slijorteærmer, med
den Elskede ved Siden af sig, i den skrobelige lille Cano;
paa Volden, men fremfor Alt paa Corso'en langs Stranden
slæntrede, saasnart det blev ·rusmorke, Europæere og Sydhavsbeboerinder Arm i Arm, lovede hinanden l{jærlighed
og holdt Sprogovelser sammen, indtil Taploen paa eengung spredte Selskabet ad, og jog Enhver til Sit.
Maaskee undrer En og Anden sig over, al Franslrn1ændcne kunde leve et saa inderligt Samliv med l{anakkerne i
Papeili, medens de laae i blodig Feide med deres Brod re,
som stode tæt udenfor Byens Volde. Betænker man imidlertid den store aandelige Elasticitet, der pua en sna elskværdig l\laade udmærker Franskmanden, og det barnlig godmodige Letsind, der er et Særkjende for disse Sydhavsbcboere, saa vil man indsce, at under daglig Bcrorclse, Fjendskabet snart maatte udjcvnes, og findel glemmes imellem
dem, og navnlig om Fruentimmerne sugcles del derfor ogsaa, at ikke fan nf dem vcxelviis lob 1m•llem begge Purlir r.
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Ligesom den hawaiislie Befolkning, saaledes ere ogsaa
Selstrnbsinsulanerne en hoi, kraftig, velskabt Race; Fruentimmerne hos disse sidste ere imidlertid. smukkere og mere
qvindelige, de have finere Træk, blotlere Former og en
lysere Hudfarve, men ligesom Sandwichsqvinderne store
Hænder og Fodder. Deres blanke, sorte, men noget stive
llaar pynte de med Blomster, og sælle det ·op i lo smukke,
korte Fletninger, Tatovering er sjclden her ligesom poa
Sandwichsoerne, og de fleste Sædvaner ere de samme paa
begge Ogrupper. Fruentimmerne sidde hele Dagen paa Hug
paa Gaden og slaae Mundharpen, indtil de endelig lrælto
deraf hænge den i Oreloppen og lade Hænderne falde i
Skjodet, eller lage imod den dampende Cigar, der gaaer
rundt i Selslrnbet fra den ældste Kone til det yngste Barn.
Husene ere forskjellige fra de haw11iiske Græshuse, Poi saae
jeg ikke, dog skal noget Lignende laves af de her i Bjergene voxende Fci eller Bjergbananer.
De Indfodtes Characteer er venlig, blid og fordringslos, Qvindernes Dyd syntes derimod et mere omtvistet
Spiirgsmaal, og medens Franskmændene, idetmindste forsaavidt vi vare med dem, aldrig fordærvede sig deres Bordeller andre selskabelige Glæder med langvarig Trætten om
kjedsommelige politiske Æmner, hændte det et Par Gange,
at der opstod temmelig alvorlige Rivninger, fordi man angreb En eller Andens "femme", eller han selv havde faaet
l\listanlrn til hendes Troskab. Forbindelsen med en saadan
"femme" var iovrigt naturligviis kun noget Midlertidigt, og
Familielivet meget snart installeret. Vi havde snaledes Leilighed til at gjore Bekjendtskab med en hiiist jovial Personlighed, en fransk Lieutenant, der var Commandant paa Halvoen Fare-ute. Hans larvelige Kanakhytte var indvendig
brolagt, og dens enes le Meubler vare et lille Bord , halvanden Stol, en Reol, og et Stillads der forestillede en Seng.
Den sidste tjente til Leie for alle de tillobende Smaaunger,
der besogte vor Commandant i Lobet af Dogen; paa Reolen
Iane noget Toi, et Par Doger, Kopper og Glas, men endelig var det tillige, som han meget hoitidelig udtrykte sig,
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"mon arsenal", det vil sige, det var Opfogsstedet for en
hccl Dcel Sleen, hvormrd Commnndanlcn jog Nabocrnrs
Hunde bort, naar de nærmede sig hans l\jæreste Huusinvcnlariurn, Honsene, og vilde stjæle Cocusnodderne fra dem.
Den hele huslige Indretning, hvor simpel den lrnn synes,
tilfredsstillede fuldkommen vor Vens Onsker. Endeel Fruentimmer fra de lave og farlige Ocr, hidkomne med Perlefiskere og nu bosalle her paa Hnlvoen, boede rundt om i de
nærmeste Hytter og vare snaledes underlagle hans Commandantskab. De udmærkede sig fremfor Tahilierinderne
ved et silkeblodt Haar og stærkt markerede Oienbrynrande.
Der Iober en slagen Landevci gjennern Byen cl Stykke
fra Slrandbreddcn; den danner Papcili's fornemslo Gade, og
fortsælter sil Lob bande Ost og Vest ud i Landet, stedse
folgende Soen. Den skal næsten gane rundt om hele Ocn
og er fra Begyndelsen af et Værk, foranstaltet ved Missionaircrne, og udfort af de Indvaancre, Mænd og Qvindcr,
som vare skyldige ·i denne eller hiin Forseelse, for storsle
Delen mod den ny ind forte chrislelige Religions, eller rettere mod l\1issionairernes Forskrifter. Denne tilsyneladende
saa fornuftige Foranstaltning, hvorved Forseelser straffedes
med Arbeide til Samfundets Velvære, viste sig snart at have
de liedroveligsle Folger. Thi da der ikke var physisk
Tvang tilrede for at sælle Anordningens Bydende igjennem,
sna arlede det ud til nt de Rige l\joble de Fattige til at arbeide for ·sig, og Folgen blev, al Veinrbeidet udforlcs af
den follige Deel af Befolkningen, uden Hensyn til Skyld
eller Ul(yld. Og da den store Dee) af Forseelserne bestod
i Brud paa det sjette Bud, saa fulgte atter heraf, at de
Synder, som forhen bleve begaaede aahenlysc og ubcvidslc,
nu bleve drevne i Skjul og med Bevisthed, - heraf opstod
igjcn Angiverie, Hyklerie, Logn o. s. v. Veien lrnvde været
i en meget smuk Tilstand, og forsynet med solide Træbroer
over de hyppige Vandlob, men disse hnvde (ndianerne (med
dette Navn skal jeg tillade mig i del Folgcndc at kalde den
Dee! af Befolkningen, som kjæmpede mod de Frnnske) ar-
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brændt, i clet Haab, herved at forstyrre deres Fjenders
revægelser.
Jeg blev modtaget af Gouverneur Bruat og hans elskværdige Familie med al mulig Forekommenhed. Han satte
strax sine Heste og en Adjutant til min Raadighed, for at
jeg kunde foretage, hvad Excursioner jeg onskede, paa det
indskrænkede Territorium han regjerede over.
Naar man rider ud af Byen oster efter, befinder man
sig, efter at have passeret et lille Vandlob, der kan betragtes ; om Byens osllige Grændse, paa den ovenomtalte Vci,
men som er tæt indesluttet af det ugjennemtrængeligste
Krat. Forgjæves s&ger man efier de skjonne Græssletter,
som Wallis og Cook beskrive som saa yndige, gjennemslyngede af de nydelige Fodslier, overskyggede af de deilige
Cocuspalmer, Brodfrugt-, Orange- og Citrontræer, og hvorunder de Indfiidtes l:lyller Iane adspredte, omgivne af deres
Plantninger• og Smaahaver. Alt deUe har undergaaet den
storste Forandring. En tyk Underskov af Guave-Plnnlen (Psidium) har bemægtiget sig hele den aabne Grund i Skoven, og i
Lobet af de sidste tyve Aar har dette Ukrud saaledes udbredt sig, at det truer med at qvæle al anden Vegetation.
Det var i dette Krat, som ingen Franskmand turde vove sig
ind i, at Indianerne i sman Afdelinger stundom lagde sig
paa Luur og ventede paa, at en. eller anden fransk Soldat
eller Officier slrnlde passere, hvorpaa de da sendte ham den
<lræbende Kugle fra deres engelske Bosser. Lykkeligviis
vare de kun maadelige Skytter. l\len om at forfolge og
fange saadanne Mordere, var der sjelden eller aldrig Tale.
Kun Knaldet og den blaae Rog mellem Buskene tilkjendcgav,
at der var en Fjende i Nærheden, og man kunde være vis
paa, at han umiddelbar efter sin Gjerning Yar flyglet ud
Stier, som alene vare ham bekjendte, gjrnnem e.t lfrat, som
intet Spor cfierlod.
Denne Guava-Plantens Udbredelse er et ganske mærkeligt Phænomcn. Der gaves blandt de ældste l\Hssionaircr
endnu Folk, som priste Tahili's paradisiske Skjonhcd, fiirend
dette, fiirst for 30 Anr siden indfiirte Ukrud havde grebet
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snn frygtelig om sig. Nu kunde ikke engang Svinene æde
Overllodigheden ef dens Frugter; den truede med, overladt
li! sig selv, at undertrykke alt Andet i Lobet af nogle Menneskealdere, og Brunt havde til den franske Regjering indstillet Guavens planmæssige Udryddelse, som en af de forste
og niidvendigstc Foranstaltninger, hvis man besluttede sig
til at tage Oen i Besiddelse.
Efter at have redet omtrent å Miil gjennem dette ugjennemtrængelige Krat, og paa denne Vei passeret fem Vadesteder, hvis Broer af Indianerne vare afbrændte, begyndte
vi at bestige Bjerget "Arbre de fer ", eller Tahavai. Veien
er her hugget ud i Klippen; paa dets Top havde de Franske
anlagt en befæstet Leir, med en lille finrnison. Her slode
de franske Skildvagter paa den hoie J{lint, som paa delte
Punkt slræliker sig heelt ud i Soen, der lnae lodret under
deres Fadder, og saae med længsclsful<,le Blik ud over Havet, efter deres elskede saa langt borlljernede Frankrig. En
Taare stod i de graac Hugafers Oie, naar jeg spurgte dem,
om de vilde have Brev med til Hjemmet, men faa Oieblikke
efter fjasede de og loe, og gjorde ::bonmots" over deres
Fjender og over sig selv. Fra delle Punkt har man en smuk
Udsigt saavel ned over PnpiHli Dalen, som over Tahavai
Sletten hen imod Venus-Pynten; Nord ur!, snu langt Oiet
kan naae, seer man • Occa~els ubegrændsede Flade.
Fra Bjerget red vi gjennem 'l'ahavai-Sleltcn til VenusPynlcn. Delle Punld, der fordum var I{ong Pomares Lystsier!, hvor Fes ler, Sang og Dands lud under de fredelige
Cocuspalmer, er nu omdannet til en befæstet Leir med et
stærkt Blokhuus, hvori en 24-pundig Canon er opsat i andet Stokværk, indrettet til at dl'Cie rundt, og ltan saaledes
skyde i alle Retninger. Iler udholdt 25 franske Soldater,
.under en Lieutennnls Commando, en to Dages Beleiring af
:1000 Indianere med tre Canoner. Disse vare imidlertid,
Iykkeligviis for de Franske, meget slcl betjente. Vcd ef
heldigt Skud blev den ene truffet, saa at Tappen blev bortskudt, og den Foryirring, som herved opstod, benyttede
den lille tappre Simre, til at styrte ud til et fortvivlet Ud-
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fald. De.. stormede frem med fældet Bajonet mod de forbauscde Fjender, kastede dem tilbage, bemægtigede sig Canonen
og kjorte den i Triumf ind i Blokhuset, hvor d.en stod som
en glimrende Trophæ fra hiin tappre Vaabendaad, Indianerne vare demoraliserede, og da de paa samme Tid mær.:.
kede Uraad fra Papeiti-Siden, trak de sig tilbage til deres
utilgængelige Bjergpasse. · Hos en brav Officeer, som nu
commanderede Leiren, spiste vi en fortræffelig Frolwst af
friskfangede Fisk, Æg og Frugt, og underholdt os imidlertid hoist interessant med de franske Militaire om deres
Forhold, deres Lidelser, deres Savn, deres Tidsfordriv o.a. m.
· Fra Venus-Pynten red vi videre Ost efter og besogte
Pynten Papau-Iti, som er den ostligste Stilling, de Franske
have inde. Det er et Bjerg, som afskjærer. al Forbindelse med
den ostlige Deel af Oen. Her havde de lndfodte tidligere sat
sig fast med tredobbelte Forskandsninger, som vare meget
godt anlagte, eftersom de Franske forklarede, i det disse
Arbeidl!r havde været ledede af engelske Militaire, som
havde taget Parti for Dronningen mod de Franske. Disse
Fremmede havde henledet Indianernes Opmærksomhed paa
Vigtigheden af delte Punkt, og det var bestemt, at det
skulde forsvares til det Yderste. De Franske lode sig imidlertid ikke skræmme. Ogsaa de indsaae Nodvendigheden
for deres egen Sikkerhed af at være Herrer af dette Bjerg;
de stormede derfor op ad den steile Klippevæg, ad Stier,
som kun kunde betrædes Mand for !\'land, og gjorde Mine
til at trække deres Bjerg-Haubitzcr op ad samme Vei. Nu
flygtede Indianerne, thi de kjendte fra andre Fægtninger
Franskmændenes uimodstaaelige :Mod. Toppen af Bjerget
blev strax tagen i Besiddelse, Fjendens Forskandsning·er
sloifede og nye anlagte, som beherske Dalen osten for under
Bjergets Fod. Et Blokhuus er :sener.e blevet opfort. Nu
medens vi vare der, arbeidedes rier kraftigt paa at sprænge
en Vei i Klipperne, som i Zigzag forte derop. Det var en
lille Simplons V~i, og forholdsviis et ligesaa svært Arbeidc.
I delte Blokhnus laae en Garnison af 20 Mand, anfort af
den samme brave Officeer, der havde udholdt Beleiringell
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pnn Venus-Pynten. Jeg beklager, at jeg har forsomt, nt
optegne den tappre Soldnls Navn. Jeg fandt i ham en ligesaa fordringslos som elskværdig Personlighed, der med den
slorste Simpelhed fortalte om sin Vaabendnad, som noget
aldeles Almindeligt. Nu arbeidcde han med sine tyve l\land
paa Veien op til Blokhuset, hvor de boede og byggede allerede i flere Maaneder. Ud- og Indgang fandt Sted ad en
Slige, som de trak op hver Nat. Hundrede Skridt oster
efter stod en Skildvagt, det var de Franskes yderste Post;
nedenfor Bjerget sværmede indianerne i Guava Ifrallet, altid
usynlige, men aarvaagne og farlige for Enhver, som vovede
sig i deres Nærhed. Del var delte Blokhuus, som vi havde
seet fra Soen den Dng vi ankom her. Et Skibs Ankomst
vnr for disse brave Folk en sand Frst; det var idetmindste
Afvexling i deres eensommc Liv. Jeg bod Officeren en
Cigar. Han takkede mig og tog den, men, sagde han, det
passer ildrn for os heroppe nt ryge Cignrer, der vilde gane
formeget med, Vinden er os for frisk heroppe, der man en
Pibe til, for at det kan holde ud, - og saa plukkede han
Cigaren op i Blade og stoppede den i sin korte lilrogcde
Soldaterpibe og rog nu med stor Velbehag den bedre Tobak, alt som vi spadserede langs Kanten af d!)t steile Bjerg,
der slaaer næsten lodret over Havet. Dybt underneden os
dundrede Brændingen, som svære Siirgeskud, paa de hvide
Coral-Rev, der paa delle Sted rngc langt ud fra Landet,
men ere landfaste med l{lippernc selv. Vi kunde herfra
lydelig see del bryde paa Arlemiscs Banke.
En nndeuExcursion gjorde jeg i Selskab med min Ledsager,
l\lr. Ro billard, Gouvcrncurcns Adjutant, i mit Farloi langs Kysten
indenfor Coralrevene, Vester efter til Punavia, cl Punkt pna
Vestkysten, hvor de Franske ligeledes have en befæstetLeir. Vi
passerede flere slige befæstede Punkter, som alt ovenfor beskrevet, og maaUe paa denne Tour stedse beundre den
skjonnc Vegetation, som dækker l{yslen. l\Ian roer her i
det fuldkomneste Stille med aldeles smult Vande, medens
man udenfor seer og horer Brændingen vælte sig i svære
f\lrnmmiisser mod Coral-Rcvenc. Hvad mnn pna denne Fnrt

231

-

-

-

ligeledes mna beundre, er Havets Bund, som er heel overgroet med Cornller, der spille i de yndigste Farver. Dn
Vandet er klart som Crystal, seer man Bunden med den
slorsto Tydelighed. Det er virkelig, som om man saae ned
paa det mest pragtfulde Blomsterbed, og jeg kan godt tænke
mig, at ved Betragtningen af dette magiske Skuespil, kan
den tropiske Sols Indvirlming pan en glodenqe Phantasie skabe
og nære Tanken om en fortryllet Verden paa Havets Bund,
hvor p_aradisisk Skjonhed og Lyksalighed venter den , som
vover sig derned. l\'Jen i Rummet over disse glimrende
Coraller vrimler der af Havets levende Beboere, som man
seer tumle sig i piilsnar Fart, og imellem dem skyder ikke
sjelden den forfærdelige Hai, Somandens svorne Fjende,
sin skarpe, sorte Finne op i Havets Overflade. Delle Syn
er nok Lil at kjolne selv den mest glodende Begeislring.
Havde Agnete fra Holmegaard seet en Hai, saa var hun
bestemt ikke gaaet ned med Havmanden.
Vi toge fra, borde Kl. 6 om Morgenen, og naaede Punavia, som ligger 2å Miil fra Papcili, Kl. 8 Formiddag.
Punavia er omtrent det vestligste Punkt paa 'fahili.
Her ganer en dyb Dal inll mellem Bjergene, som man seer
i Baggrunden og til begge Sider, dog mest mod Syd, at
hæve sig amphiteatralsk op til Oernes hoieste Spidse, stedse
bedækkede med den herligste Skov af alle mulige Lovfarver, hvorimellem man hist og her seer en glimrende Solvstribe at blinke i Solstraalerne, og saaledes forraede en eller
anden lille Bjergstrom, som lister sig ned mellem Busk og
Krat, og pludselig stiider paa en brat Fjeldvæg, hvorfra
den nu maa styrte ned, opliist i Slrnm og Atomer, som da
atter -samle sig i Punavias Flodleie, der rolig og venlig
snoer sig gjennem Dalen.
En lille Landsby af samme Navn ligger ved Strandbredden; nogle Missionairbolig&r findes midt imellem dem, tæt
omsluttende den lille Kirke, der med sit tilstodende Skolebuus stnaer overskygget nf Cocuspalmer og Brodfrugttræer
paa Bredden af den lille Flod.
Erobringen af Punavia Dalen i Marts 1846 var den bio-
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tligsle Fægtning, som tie Franske have havt med de Indfodte, en Fægtning, hvori de Franske vel beholdt Valpladsen, men led
ildrn ubetydeligt Tab. Gouverneur Ornats
Stabschef, l\lr. Malmanche, mislede her Benet, den commanderende Landofficier og en Cadet faldt, og en Ensrigne de
vaisseau blev haardt saaret, alt i Lobet af to Timer. lndiirnernc
havde sat sig fast mellem Bjergene paa et uindtageligt Punkt,
og havde sandsy;11igviis Europæere imellem sig. Indseende
Punåviadalens Vigtighed, have de Franske strax sat sig fast
der, og anlagt en befæstet Leir, flankeret af tre Illokhuse,
beliggende paa Hoiderne ind mod Dalens Dyb, hvoraf et
hygget alene af Steen, og alle tre meget stærkt forsynede
med Artillrri. Veicne op til disse Blokhuse, og den bcdæl,lrnde Vei som forbinder dem, ere for Storsledelen sprængte
ud gjennem J{Jipperne. Det er vist og sandt, at man, fra
det militaire Standpunkt betragtet, ikke noksom kan beundre de Franske her paa 'fahiti, naar man seer Alt, hvad de
i den korte Tid have udrettet, og betænker, med hvor fan
Midler, hvor ringe Arbeidsl.raft, og endelig at de leve og
arbeide under et dem fremmed Climat.
Vi spiste Frokost med de franske Officerer, som her
holdt Messe sammen, og som gjorde de1·es Bedste for at
beværte os paa det Fortrinligste, hvilket ogsaa, taldrnt være
de henkogte fran slrn Lækkerier, lyklrndes d-cm meget godt.
Eller endt Mnalliu, og efte1· at vor l\lnler, Hr. Plum,
havde taget flere Skizzer, salle vi af igj~n, og sogte tilbage
samme Vei vi vare komne. Naar jeg har sagt, at vi gik
indenfor Coral-Revene, mna dette dog ikke forstaaes saaIedes, som· om denne Vei var aaben heelt rundt omkring
Oen. Coral-Revene slutte sig paa flere Steder umiddelbart
til Lnndet, og her maa man altsaa gaae udenom dem, sogende tid af de Aabninger, som man altid vil finde, hvor en
Ferskvands-Udstromning fra Land er kraftig nok til at berove Havet noget af sin Raltholdighed, hvorfor det nllid er
ved Mundingen af udstrommende Floder, nt der findes de
storre Aahningcr i Coral-Revene, som danne In<lliibene til
Havnene ved disse Ocr. l\len hvor delle ikke finder Sled, seer

et

., ...

,.

l•'r a ns k 11 v 11 <' Il' 1 r

T11l1ilL.

-

-

239
man Coralierne, naarnevene, som ved Tahiti, ere Kystrev (fringing recfs), at hygge op i umiddellmr Forbindelse med Landet.
Saaledes er f. Ex. Papeilis og Matavais Havn adskilt ved Revel.2
som slutter sig omkring og gaacr et Stykke Ost og Vest
ud fra Pynten Arbre de fer. Ogsaa paa denne vor Fart
fra Punavia til Papeili maatte vi to Gange soge til Soes,
hvor da slrax en dyb Rulling lod os mærke Forskjellen af de
to Farvande. Men da det var havblikstille og en overordentlig sltjon Dag, gik Touren fortræffeligt, kun lidt langsomt, fordi Folkene ikke kunde taale at roe stærkt under
den brændende Sol, der trods Solteltet, som man altid har
oppe over Farloierne, brændte dem paa Issen.
Da jeg kom ombord, modte mig den sorgelige Efterretning, at en halvbefaren Matros, Overflagmand .Niels
Rohde, var faldet ned fra Storraaen ved Beslagningen af
Seilet, havde slaaet Hovedet mod en Canon, og derfra var
styrtet i Vandet. Overconstabel Thomas Hansen sprang slrax
overbord efter ham og bragte ham, endnu levende ombord,
men han udaandede sit sidste Suk faa Oieblikke erter.
Erindrer man sig de ovenomlalle Haier, saa fortjener Thoruns
Hansens kjække Daad sikkert at anerkjendes, og jeg foler,
at jeg opfylder en ligesaa l{jær som hellig Pligt, ved at bevare slige brave Mænds Navne i mine Medborgeres Erindring. Ved hans Hjemkomst erholdt han l\ledaillen for ædel
Daad. Næste l\Jorgen blev den stakkels Forulykkede begravet med al den Htiilidelighed, vi formane ombord. Flagene
veiede paa halv Slang paa alle Skibene, saavel franske som
engelske, Pastor Hansen holdt en smuk ·Tale ved hans Grav,
og et I<ors blev sat over den af hans Kammerater, som saaledes kan tjene til Vidnesbyrd om at en dansk Orlogsmand
har været paa 'l'ahili. Men for de sorgende Forældre og
Slægtninge herhjemme er delle lmn en ringe Trost imod
Sorgen over den voldsomme Dtid, og over at hans Been
hvile i den fjerne, fremmede Jord, som neppe ~ogensinde vil blive vædet med nogen medfolende Vens eller
Slægtnings 'l'aare.
Naar man gaaer ud ad Veien som lober gjenncm Byen
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Vester ertcr, kommer man til en meget kjon Skov, som
endnu ikke er saa forvoxet af Guava-Krat, som drn Osten
for Byen, og som derfor har et venligt Udseende, og tilbyder en hoist behagelig Spadserelour. Udenfor Skoven
ligger en indhegnet Have, som et· anlagt af Fregatten l'Uranics Mandskab, og hvod de have opdyrket en betydelig
Decl Itjokkensager, som allsammen groer fortræffeligt i
denne velsignede Jordbund. Tæt udenfor Haven ligger en
befæstet Leir og et Blokhuus, hvori Næslcommanderende
pau l'Uranie commanderede med et Detachement l\latroser
fra denne Fregat. Matroserne. maalte gjol"C Soldatertjeneste,
og Skibene våre at betragte som derns Caserne.
l\lan havde forsikkret mig, at Ifrigen mod lndianerne
var faclisk endt. Siden Juni Maaned havde intet Engagement fundet Sted. De Indfiidte vare kjede deraf, og daglig
ankom Overlobcre til de Franskes befæstede Leire. l\Jcn
desuagtet forefaldt hyppige Alarmeringer. Den 8 December
blev jeg Vidne til en Ala1·mering og Udmnrsch af et combincret Corps af 1\Jalroser og Soldater under Chefen af
l'Uranie, Cnpt. Bonnards Commando. Da nogle af de Her- rer fra Skibet netop samme Dags Morgen havde gjort en
Udflugt til Indianernes Leir, var jeg, i Tilfælde af et virkeligt Sammenstod, ikke uden Bel,ymring for, hvorledes det
vilde gaae dem, og om de fjendtlige lndfodte ikke mulig endog kunde lroe al de vare Spioner. De Franskes
Udmarsch var fornnlcdiget ved en Eftenetning, der var kommen om, at hele Dalen 'fahavui var fuld af Fjender, som
omringede Byen, og at man hvert Oieblik kunde vente sig
et Angreb. Delle var ingenlunde noget usandsynligt. Det
var hændet for, at Indianerne havde listet sig gjennem Guava-Krallet aldeles ubemærket og havde overfaldet de
yderste Huse i Byen, hvorfra de da havde borlslæbt, hvad
Levnetsmidler de kunde fane fat paa. Captain Bonnord drog
ud med et Corps paa 400 l\fand, hvoraf 150 l\land l\falroser, sammensalte af Detachemenls fra alle Skibene, og 100
bevæbnede Kanakker. 'De marscheredc af i to Afdelinger,
den fors te Kl. i 2! med Ordre al tage en Bjergvci, i <let
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Haeb · et afskjære Fjenden Tilbagetoget, den anden under
Capt. ~onnard selv, udmarscherede en Time senere, og
skulde da drive Fjenden foran sig; var der ingen Fjende,
skulde begge Corps stode sammen igjen ved Bjerget Arbre de fer. Allerede
7 Aften kom hele Expeditionen
tilbage, uden aL have sect en Fjende. Dette var kun, hvad
Capt. Bonnard havde forudsagt, og kun en Gjentagelsc af
hvud der gik for sig ecn eller flere Gange ugentlig, i det
India_ncrne ved idelige Drillerie1· stedse plagede og udmattede den lille franske Besætning paa Tahiti og pea Skibene.
Disse Matroser havde just ikke noget glimrende militair
Udseende, - tværtimod - men de havde en ypperlig Holdning, og bare Præget af at værn Veteraner under Vanben.
De vare iforte den blaac uldne Slijorte, morkeblaae Bomuldstois-Beenklæder holdte op over Lænderne med en Hem,
som med det samme bar Patrontasken, en ks>rt Hirschfænger
og en Pistol; et lost Torklærle om Halsen, en Hue med
Skibets Navn, et Par tyldrn Sko og Geværet paa Nakken,
dermed vare de færdige. Det er nalurligviis kun Forholdene, som ere forhaanrlen, der kunne afgjore, hvorledes
saadanne tillands agerende Matroser skulle uniformeres, udstyres og bevæbnes. Jeg anforer kun dette her, for at vise,
hvor hurtig og beqvemt det lader sig gjore.
Den Tid er ikke saameget fjern, da man i vor Marine
med et vist haanligt Skuldertræk talte om alt dette Soldatenæsen, som Noget der var ligesaa uforeneligt med Matrosens Bestemmelse, som med hans Characleer og Tilboieligheder. Nu er den Tid Gud skce Lov forbi, fhvorvel der
nok hist og her kan være en Rem af Huden tilbage. Jeg
for mit Vedkommende har fra mine tidligste Officeersdage
været af en modsat Anskuelse: jeg har været og er overbeviist om, at en siorre Orlogsmand, som ikke kan stille et
velbevæbnet og velexerceret Landgangscompagnie, af omtrent en Fjerdedeel af Skibets Besætnings Styrke, er mangelfuldt
organiseret; jeg mener, at delte meget godt lader sig udfore,
og at det er enhver Skibschefs Pligt at sorge derfor. Men jeg
er ogsaa af den Mening, at hermed kun opnaaes Palliativer.

m.
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Den retle Impuls Lil at naae nogel Heclt, noget Fuldl,omment i denne Retning, skal lrnmme fra oven.
Indianerne havde deres Hoverlqvartecr i lo befæstede
Leire oppe mellem Bjergene. Den ene hinsides IloulounDalen ikke langt fra Papcili, den anden vesllig ovenover Punavia. Det var til den for.!ile af disse, at hine Herrer valfartede 1111, efter hos "le directeur des affaires europeennes" at have forskaffet sig en skriftlig 'filludelse lil al
passere de Franskes Forposter, ikke blot for deres eget
Vedkommende, men tillige, hvad der tydede paa en ganslw
særdeles Artighed og 'fillid, man viste Corveltens Officerer,
for den engelsltc l\1issionair, der udhnd sig at maallc Inge
med dem som deres Veiviser. Hr. Rosen, der var en af
Dceltagerne i Touren, beskriver den paa fiilgendc Mande:
,, Vi gik fra borde kort efter Solopgang, men bleve,
efterat være komne i Land, forst opholdle nogrl i den franske Vagt, hvor vi stodte sammen merl et lille Selslrnb Nuknhivensere - l\Jarquesas-lnsulanere - skibbrudne Folk,
som vare optagne af et forbiseilende frånsk Skib og nu
midlertidig bragte ind her, indtil man aller kunde fore
dem tilbage til deres Hjem. Det var store Folk med
funldende Oine og et vildt Udtryk, et smalt sammenlryltt
Hoved og en stærld lilbagespringcnde Pande. En overordentlig
omhyggelig ud fort, næsten sort Tallovering var udbredt over
storsle Delen af Ansigt og Legeme: Havfruer, Fisk, Delphiner, Palmetræer, Vnalrnn og de forskjelligsle Arabeskl'r
vore tegnede ved Siden af, over og bag hinanden, og aldrig saaes selv de lælleste Streger at være forviskede eller åt
lobe sammen noget Sled. Det var meget godmodige Mennesker, ligesom alle de Sydhavshcboere, vi hidlil havde truffet
sammen med; da et Par af dem Dagen efter besoglc os
ombord, og saae den ovenomtalte Nicis Rhode, just som
hans halv afsjælede Legeme var taget op af Vandet, trillede
Tsarerne ned nf deres mnder, som om de slode verl En af
deres Nærmeslcs Lig.
· Efter vort Besog i Ynglen og i en nf Papcitis Coll'cer,
begave vi os henimod m. 8 pna vor Vand1:ing, og ener fnn
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Oieblikkc vare vi udenfor de franske Forposter, og inde paa
fjendtligt Gcbeet. En fra sin Recognosering tilbagevendencle
,P alrouillc af fransksindede Indfodte modle os kort efter;
derpaa blev Alt fredeligt, ligesom Naturen selv. Et Par
pragtfulde Sommerfugle, - de eneste Arter, Tahili har at
opvise, - sværmede om os i en utrolig Mængde; Skovenvar taus og stille, naar ikke dens eneste lille Sangfugl af
og til udsenØte sine beskedne, tungsindige Toner. Vegetationen, baade Træer og Buske, bestod næsten udeluklrnnde
af Guava, kun enkeltviis sLod herimellem Rosa chinensis,
prangende med sin hibiskusaglige rode Blomst, Tobaks-,
Bomulds- og· Oleum ricini-Planten, Citron- og Orange-Træer.
Ogsaa disse sidste voxede vildt og tiltoge i Hyppighed,
ertersom vi kom længere frem. Veien blev stedse snevrere
og mere tilvoxet; de enkelte Hyller, som havde slaaet her,
vare brændte ned til Grunden, og do indhegnede Sukker-,
Caffe- og Taro-Plantninger vare, efterat man havde maatlet
overlade dem til deres Skjæbne, allerede næsten qvalte af
Gnaven. Mindre Lavastykker fandtes spredte over Jorden,
og snart kom vi, - bestandig endnu paa venstre Side af
Houtouafloden, - til en sort, nogen Basallklippe, opad hvis
Rand vi maatte klavre lilveirs, for senere at stige ned igjen
paa det flade Land. Bjergene, der Iane paa hver sin Side
af Dalen, havde en temmelig fattig Vegetation. Efter næslen
halvanden Times Forlob maatlc vi for forste Gang ove1·
Floden; senere gjentoge vi denne l\fanoeuvre endnu over
en halv Snees Gange, inden vi naaede vort Beslemmelssted;
vi vadede da i Vandet lige til Knæerne, og Stromningen
var stundom saa stærk, at vi havde al vor Balance behov,
for ikke, den lange Stang uagtet som vi slotlede os til, at
blive kastede om og revne bort med Floden. Efter at værn
gaaet saa meget som et halvhundrede Skridt frem paa den
anden Side af Vandet, fik vi Oie paa den fjendllige Forpost,
en ti, tolv kjække, imposante Skikkelser, bevæbnede med
Bosser og Oxer; de havde Jeiret sig under et stort Træ,
og et Fruentimmer stod i deres Midle. Flere af dem lagde
16*
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allerede Bossen Lil Hoften*), for at oppebie, hvad del næste
Oieblik vilde bringe; da tilraable vor Missionair dem en
vei)lig Hilsen i deres eget Sprog, og deres Mi_stillid forsvandt fuldkommen, sansnart de l!orte, at han var en Englænder og vi Danske "Englændernes Brodre !" Da vi ovenil,jobet forærede Fmentimmeret et Par Ringe og andet Smaanips, var Venslrnbspnglen sluttet imellem os, og to af dem
lilbode sig som Veivisere for at folge os op i deres Bjergleir.
.Ile viste os snart den ene Forhugning efter den anden,
og hvor der saaledes var opfo1•t Barricader af 'fræstammer og Steen, fortalte de os gjerne om en og anden fransk
Troppeafdeling, som her havde holdt sin natlige Bivounk
eller hestanet Smaasl,jærmydsler med dem. Her havde de
Indfodte staaet paa Hoiden af Bjergene og rullet Klippestykkerne ned over deres fremrykkende Fjender, eller man
havde, skjult bag Skovens Træer, kæmpet l\fand mod Mand,
og de ældgamle Stammer bare endnu mangt et l\lærke uf
~jendtlige Kugler, der senere vare skaarne ud af indianerne,
og saaledes for en kort Tid havde bodet paa deres store
Mangel paa Ammunition. Det var nemlig kommet saa vidt
med dem, at Steen var næsten det Eneste, de endnu havde
at lade deres Bosser med, og disse, der fra Begyndelsen af vare
gode gamle engelske Regimenlsgeværer**), bleve saaledes
mere og mere fordærvede. Hovedkrigen fra fransk .Side
bestod nu i at afskjæ1·0 Fjenden saavel Ammunition som
Levnetsmidler, og l{ysteme bevogtedes derfor paa det Strængesle. Ofte greb man En eller Anden, der om Natten havde
listet sig ned til Strandbredden, for at fange Fisk eller hente
Saltvand, og det var sanledes kun et Par Maaneder siden,
at man paa denne Mande havde bemægtiget sig Hovdingen
'fumufau, som man derpaa havde sendt til DeportationsOen Tubuei, en af "austral islands", hvorhen hans Kone og
Bi:irn vare fulgte ham i Landflygtigheden. Hadet mellem de

•1 Det er diss.e Folks lllnnde at sigte og skyde pnn.
i>*) Mærlrnrne ,·are ikke engang !agne ud nf dem.
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frie og de fransksindede Indfodte var iovrigt meget ulige
paa de to modsalle Sider. De Forstc nedskjode uden Barmhjertighed enhver af deres Landsmænd fra Papeiti, som
Leiligheden gav i deres Vold, men sneg derimod en af
lnsurgenterne sig ned lil Hovedstaden, da havde han kun
meget lidt at befrygte af de derværende Kanakker, og det
hændte ikke sjelden, at han opholdt sig flere Dage i Byen
og vendte derpaa uskadt tilbage til sine Brodre i Bjergene.
Nogle Fruentimmer, der fiskede i Floden, og i Begyndelsen forskrækkede gave sig paa Flugten, i den Tro at vi
vare Franskmænd, vare de eneste levende Væsener, vi modte
paa liele vor lange Vandring·. Endelig 1mm vi over det
sidste Vadested, og et herligt Slme aabnede sig for os, idet
vi nu traadte ud af Skoven. Tætbevoxede, mægtige Bjerge
saae vi her at indeslutte os fra alle Sider" men ligefor
hævede sig i flere tusind Fods Hoide en kegleformig Klippe,
og, som det syntes ikke langt under dens nogne Top, viste
en af vore Veivisere os sin lille Hytte, et Udkigssted, hvorfra del tahitiske Flag heistes som Tegn til den fjernere
Landsby, i det samme Nu vi traadtc frem bag Skovens
'fræer. Ogsaa Signnlraab oppe fra Hoiderne udbredte til
alle Sider Rygtet om Ankomsten af de fremmede Gjæster.
Over en uhyre Træstamme vare vi passeret for
sidste Gang over Floden. Det gik nu opad Bjerget, vi
klavrede og greb fat i Rodder og Buske; Fjeldstien var
meget steil, og syntes ved stærlrn Regnskyl at mnatte blive
ufremkommelig. Kl, f2 vare vi naaede op &il det 7-800'
over Dalen hævede Bjergplateau;. her sloge vi os til Ro,
omgivne af en 30-40 Mænd, Qvinder og Born, der i storste
Venskab og Fortrolighed stimlede om os. Efterat haYe
bænket os i Skyggen af et ældgammelt Træ, i hvis Stamme
man havde udhugget Carricaturen af en fransk Officeer, der
næsten forsvandt under sin .umaadelige trekantede Hat, bragte
man os snart nogle Bjergbananer, som vi, i Mangel af den
egentlig derlil horende Sauce af Saltvand og Cocusmelk,
spiste med paadryppet Citronsaft, og til Desert fik vi en
Ananas, saa god som vore gjæstfrie Venner vare island til ··
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nl byde os den. Deres Savn af Fiidemidler var lwn altfor
oiensynligt, og de fon Luser, der cnd11u hang pna dem, fortjente knap Navn af l{læder; nlligevel vare de fo sl lwslultede paa ikke at ville underlrnste sig: en Skjælme, der dog,
som vi strax skulle see, rammede dem meget snart, ja vel
snarere, end Nogen af os kunde have anet.
Pastor Hansen og jeg skulde være ombord igjcn somme
Aften, og maatte derfor Li!træde Tillrngcveien tilligemed den
engelske l\lissionair. De Herrer Reinhardt og Kjellel'Up d<!rimod klavrede senere paa Dagen hiiiere op Lil Udldgshuset,
og derfra til den af over 30 Hytter bestanende Leir, der
Iane et Styldrn længrre inde imellem Bjergenr. l\Jun overlod dem strax den bedste Hylle til Natteleie, laanle dem
sine Kisteklæder, for at de kunde foae lorret deres egne,
og slagtede, al Indsigelse ungtet, en ar de to eneste Hons,
der endnu vare tilbage i deres lille By. Da vi lrnn havde
Penge hos os, som intet Værd kunde have for vore Venner
under de nærværende Forhold, varn vi ude af Stnnd lil at
Jonne deres Gjæslfrihed imod os. Efl.erat være vendte tilbage til vort Skil?, forsomle vi imidlertid ikke, gjennem en
dem meget hengiven engelsk Missionair, Mr. Thomson, at
tilstille dem nogle J{lædningstykker, Pynt og andre Smaaling, hvormeil vi troede at kunne gjii1·e dem en Glæde og
vise dem vor Taknemlighed."
Saavel fra denne befæstede Bjm:glcir, som frn den anden,
Vesten for Punavin, var det al Indianern e gjorde deres Udfultl, som især fandt Sted, naar de manglc1le Levnetsmidler,
og delle var ikke sjclden Tilfældet, thi det· indre Land af
Tnhili, som hestaner i de hoi'e, næsten ulilgængelign Bjerge,
er mrget lidet beboet og slet iklrn opdyrket; det er kun den
Strimmel Land, der ligger mellem Bjergenes Fod og Strnnde11,
som var og hidtil ·er den beboede og heplnntede Dee! af
Oens Jordsmon.
Det lykl1edes endelig de Franske nogle Doge efter min
Afreise fra Tahiti, den 17 December, at overrumple Indh1nernes befæstede Leir pna Bjerget 'J'ahnvai, i det en Afd eling paa 30 Mand, veiletlede af en forra-tlcrsl1 Indianer, gik
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od en hidtil ukjendt Sti op imellem Bjergene, og kom bng
paa dem, medens Capl. Bonnard, benyttende sig af den
derved i Leiren opstaacde Forvirring, stormede op ad den
almindelige Vei, der forrcsten, som vi alt have seet, ligeledes var en meget utilgængelig Fodsti. Saasnart Indianerne
saae, at det vilt.le komme til Haandgcmæng og aaben Kamp,
tal.Jle de Modet og overgave sig paa Naadc og Unaade. Kun
to Indianere foret1·ak Dåden for O\'ergivelsc, og kastede sig
i Afgrunden. De Franske marcherede nu over Bjergene
til Leiren ved Punavia, som de ligeledes overrnskcde og
bragte Lil Lydighed. Indianerne svore derpaa Troskab til
Protectoralels Fnne, udleverede 1000 Geværer, og bleve saa
sendte hjem hver til Sit.
Jeg kan ikke nægte, al det glædede mig meget, da jeg
i Valparaiso erfarede denne Begivenhed, der gjorde Ende
paa al Modstand, og hvorved den brave Capt. Bruat havde
faaet den Tilfredstillelse at bringe en saadan Ende paa den
falske og ubehagelige Stilling, hvori han ved Begivenhedernes Gang nodtvungen yar kommen, forinden han forlod Tnhiti; thi allerede medens jeg Yar der, erholdt han Underretning om, al han var udnævnt til Con tre-Admiral og skulde
alloscs af Capitaine de vaisseau Lavaud. Det blev almindcli,g anlngct, at Captain Bruals Personlighed var Hovedanstodstenen for Dronningens Tilbagekomst, fordi denne
l\Iand havde \'æret nodsaget til ot optræde saa fjendtlig
imod hende. !\fan antog ogsao, at Lavaud vilde komme
ud, forsynet med nye lnstructioncr. Hun vendte virkelig
tilbage, saasnart hun crfa1·ede Bruats Afrcise, og siden
den Tid har, saavidt jeg veed, Protectoralet over Tahiti
været uanfægtet.
Jeg besogte en Formiddag de lndfodle, som vare
de Franskes Sag hengivne, deriblandt omtrent 200 Mand
fra Oen Borrnborra. Man vil maaskee erindre, at de
Franskes Besiddelseslagclse af Tahili, bragte en ahnindelig Revolution tilveie paa Selskabsoerne. Rajatea erklærede l)ig · for Dronning Pomare, og de Franske foretoge en Expedition imod denne 0, som mislykkedes. En
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Lnndgang paa Huahine, for nt inddrive en Ocn idomt Pengemulet uf 600 Piastrc, mnatle ligeledes opgives igje11, eftcrat
de Frnnske, som Missionnirernc paastodc, havde liidt et
Tab af hundrede Mand. Pan Borraborra udbrud en formelig Borgerkrig, idet endeel af Befolkningen, med Hi:ivdingcrne
Tafaora og Mei i Spidsen, erklærede sig for de Franske og
forlangte deres Protectorat,. medens den slorste Deel erklærede sig imod dem. De der vare den frnnslrn Sag hengivne,
vandrede da ud og gik til Tahili, hvor de toge Tjeneste i
den franske Armec. J<'g fandt dem huende i nogle temmelig
store Hytter i den ostlige Deel af Byen, som man havde
givet dem til Caserner. Her saddc de udenfor, som ægte
Soldater i Feldten, naar de ikke slunes og ildrn crc pnn Post;
de Joe og ljnsede, sov eller spiste Poi', pudsede deres Geværer eller bestille Ingenting. Det var smuklrn, velvoxne
Folk; en couleurt Bomulds-Shjorle og et Par hvide Beenklæder var deres eneste Pnaklædning. Da de erfltrede, at
jeg vilde besoge Borraborrn, tilbod Tufaora at give mig et
Brev med til ~n god Ven af ham, som kunde være mig til
Nvtte. Jeg modtog delte Tilbud, men senere erfarede jeg
f Chefen for den engelske Fregat Grnmpus, Capt. Martin,
at det lrnn vilde være mig til Skade, en l\lening, som jeg
ved min Ankomst til Borraborra fandt fuldkommen bekræftet, og jeg holdt derfor Brevet tilbage, hvorved jeg har
vundet, at jeg vedlagt kun meddele mine Læsere det i Facsimile, hvorved de du S<'IV lrnnne bedommc en Borraborrallovdings calligrnphiske Færdighed, og lillige fane en Idcc
om disse Folks Sprog.
De1· var stor l\fongel pan forske Provisioner i Papcil.i.
Det var fast ikke muligt at vei·e en Hone op med Penge,
Æg kostede en Frank Stykket, Oxekjod var ikke at litae.
Franskmændene opgive imidlertid ikke sna let deres Smag
for at leve godt, og jeg kan forsikkre, at jeg fon Steder
bar gjort bedre Dinecr, end paa Tnhiti ved Gouverneurcns
Uonl, takket være de franske henkogte Sager, som fandtes
i uhyre l\tasser, ja jeg tor sige i hele Skibsladninger, pna
denne Plads. Dagen for yor Afreise var der almindeligt
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· Gjæstclmd for Galathrn over hele Papeiti, afdeelt efter det
militaire Hicrarchies forskjellige Grnder. Jeg spiste med
nogle Officerer hos Gouverneuren i Land; ombord i Dampskibet Phaeton tracte.rede de franske Officerer den ovrigc
Deel af Galatheas l\Iesse-Persom1le; vom Regnskabsforere
spiste i Land hos deres franske I{ammerater paa eet Sled,
anden Classes Underofficerer hos "les scconds maitres" paa cl
andet Sted, og vore Soldater-Underofficerer hos de franske
Sergeanter i deres Cascrner. Alle kom ombord, fornoiedo
med den Artighed og Opmærksomhed , der var udvist
imod dem.
Det var Gouverneurens Modtagclsesa ftcn. Musiken
fra l'Uranie var kommen i Land og spille paa Esplanaden
udenfor Gouvernementshusct, hvilket havde Jokket en stor
llængde Folk sammen af alle Slags, baade Europæere og
I{anakker, baado l\]andfolk og Fruentimmer. Der blev <lnndset adskillige ganske besynderlige Dandse, men da jeg saao
den samme Slags Dands igjen paa Borraborra, og der havde
bedre Leilighed at iagttage den end her, hvor jeg mnalle
dele min Opmærksomhed mellem det europæiske Dameselsknb inde i Huset og del Kanakske udenfor, saa vil jeg opsælle at omtule denne Gjenstand, til jeg kommer til hiin oflnævnte 0.
Forresten kunde jeg den Aften antage mig forsat til
en Salon i Paris. Pyntede franske Dame,·, franske Herrer,
som gjorde Cour til dem, Ecarle-Bordet omringet af en
stor l\fængde Spillende og Tilskuere, franske Forfriskninger
ombaarne paa franske Porcelains Servicer, kort alt indenfor
Husets Mure bidrog til at gjore Illusionen fuldkommen.
Men med et Blik ud af Vinduet var ogsaa det hele Bedrag
i denne Retning forsvundet. Her saae man de hoie Cocuspalmer at omgive Esplanaden, hist Dronning Pomares Palais, overskygget af Brodfrugt- og Ornngelræer; i det hoie
Græs, midt paa Pladsen, væltede sig den lrnnakske Ungdom
med Raab og Skrig, indtil en fransk Skildvagt med n·ogle
temmelig ublide, men meget tydelige Fodbevægelser, ledsagede af nogle I{rartudtryk, forjog den stofende Ungdom.
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Snuledcs som det var, var det hele en inlercssant Scene. ·
!\len Kl. 9 slog Tapio, og dermed var alt forbi. Enhver
skyndte sig hjem og ombord, thi Gouverneuren var en
slræng Disciplinair.
Jeg saae meget ofte og navnlig hiin Aften den stakkels Cupt. Malmanche, som jeg ovenfor har omtalt som
Stabschef hos Gouvcrneurcn, ·og som havde maaltet lade sit
Becn tilbage paa 'l'ahili. llun havde sin Familie hos sig.
Den Uvished, hvori alle de europæiske Damer levede unde1·
de beslaaende Forhold, maalle være dem i hoieste Grad
piinlig. De vidste jo dog ikke, hvad Oieblik deres Mænd
kunde falde for Fjendens Kugler, og 0111 ildrn Byen endnu
Dngen efter ved O\'errumpling blev indtaget nf de Indfodlc,
og hvor rædselsful<l havde ikke da deres Skjæbne værcl?
Det vur ved engelske Missionairer, at Christendommen
var bleven indfort paa Tahili. Disse Mænd, forsaavi<lt de
varn blevne paa Oen under den franske Occupation, vare i
en meget van skelig Stilling. Det var en Selvfolge, at de
Franslrn behandlede dem med Mistillid, og de vare, skjondt
tilsynclndende frie, dog i et Slags Fangenslrnb eller i al
Fald under slrængt Tilsyn. Man forlangte af dem, at de
skulde afholde sig fra al Doeltngelse i de politiske Forhold,
og udrlukkende beskjæfligc sig med deres Embede som Religionens Forkyndere og Lærere. Jeg saae flere •af dem,
men det var oiensynligt, at de helst undgik enhver Beroring med Frem111dc • . Jeg havde saaledes meget Ii<let Leilighcd at ingUngc noget af deres Virksomhed og dennes Folger. En Undtagelse heri gjorde Missionniren: pnu '. Ost-Tahili, der, som en tro Hyrde, havde foretrukket at 1.Jlivc Ycd
sin Hjord, og at virke for den paa bedste nIRade, til hvilken
Ende han havde anerkjendt Prolectoratets Herredomme. Han
var derfor strax .bleven afslrn<liget af det engelske MissionsSelskabs, og ligesaa oieblikkelig optaget i frnnsk Tjeneste,
samt ansat som den franske Regjerings Præst paa Ost-'fahili.
• De Franske havde forkyndt en fuldkommen fri Religionsovelse , og folgelig arbeidede de Lcatholslrn Missionairer,
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som vare ankomne til Ocn, af al Magt til deres Formaals
Opnanelsc. Eflcr Englændernes Udsagn skulde disse Besti-æhelser være totalt mislyl,kede, og deres eneste Prosely,t være en for nogle Maaneder siden afdod flovding-Kone,
om hvem man paastod, at hun til den Ende var blcven paa
det Frygteligste plaget paa hendes Dodsleie. Denne Helution
maa imidlertid ingenlunde tages bogstavelig; den var kun
et Udtryk af det bi lire Fjendskab, som Forholdene her
havde fremkaldt mellem de to rivaliserenrle europæiske Nationer, og som gjorde sig gjældende allevegne.
De i Havnen liggende rngelske og franske Soofficerm·
havde ikke engang gjort hinanden den forste ceremonielle
Visit, og Fregallen Grampus betragtedes af de Franske med
de sl,jæveste Oine. Da derfor en Dag nogle af de111ws
Officeersbesætning varo til et Besog ombord i Galathea, bleve
vi Vidner til, at Franskmændene, der allerede vare paa Veien
til os, drciede af igjen, blot fordi de saae det engelske Orlogsfartoi ligge paa Siden af Corvetten, og roede omkring
i Havnen, lige til de havde seet delle sætte fraborde. De
franske Officerer vare derpua kn11p trandte ned i Messen,
da ligesom ved en Skjælrnens Ironie to engelske Missionairer kom, ligeledes for at gjore os en Visit, og nu vare
disse ikke ut formane til at folge ned mecj, fordi de, som
de sagde, ikke onskede at gjore Selskab med Folk, som de
aldrig talte til eller hilste paa. Ja ved Dincen pan Phaeton
tog en fransk Officeer Pastor Hansen lilside og forsikkrede
ham, at de engelske Missionairer vare lutter Skurke og Forforere, og at de a!Lid toge de smukkeste unge Piger i deres Tjeneste; ,,det bedriivede ham uendeligt at mnalle saarc
vor Præst ved en saadan Skildring af Embedsbrodre, men
Sandheden kunde han ikke fordolge !"
Jeg havde den Fornoielse Dagen f1ir min Afrcise, at
see et smukt, stort dansk Skib at komme ind til PapciLi.
Del var Skibet "Napoleon" fra Apenrnde, fort af Capt. Benclixen, kommende senest fra Nulrnhiva (Marquesas-Oernc),
hvorfra han blandt Andet medbragte en Præst som de
Franskes Fange, m~n ellers fra Valparaiso. Han var med
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Frngtgods for den frnnsko Rl•gjcrings Regning. Det var
tredie Rcise, Capt. Bcndixen gjorde i denne Fart, og det
var rnig en sand Glæde at hore den Roes, som de franske
Autoriteter eenstcmmig udtalte over denne Mand, og over hans
Skib. Det vnr nu hans Hensigt at soge hjemeller, men paa
Veien vilde han anlobe China, hvorved jeg var istund til
at meddele ham cndeel Oplysninger, som jeg har det
Haab, ere komne ham til Nytte.
At der iovrigt kun var liden eller ingen Handel og
Skibsfart paa Tahiti, var en Selvfolgc under de forhaandenværende Omstændigheder. Papeiti's Havn var, fiirend Urolighedernes Udbru'd, el Tilholdssted for Hvalfangere, ligesom at Hralfnngsten drevcs derfra, i det herboende Europæere gik ud med mindre Fartoier, Skonnerter og Culterc
f. Ex., og broglc L1ulning hjem, som da oplogdes og tilberededes færdig til Udskibning i saadanne slorre Hvalfangere~ som kom herind og kun manglede lidt i at have deres Ladninger complette. Denne lndustrie, sagde man mig,
betalte sig meget godt. Man viste mig en Skonnert liggende
i Havnen, som i een Jagttid havde bragt tre fulde Ladninger
i Havn fra Farvandet Nord og Vest for Selskabsoerne.
Og hermed skal jeg tage Afsked med Tahili og tlcns
Beboere. Jeg foler bedre end nogen Anden, hvor mager
og lidet tilfredsstillende min Beretning har været over denne
0, der af alle Reisende beskrives som den sl,jonneste og
interessanteste af alle Ocme i Sydhavet, og derfor har erhvervet sig Navnet af Oceanets Dronning; men det har kun
været den uundganelige F9lge af vort korte Ophold og Forholdenes Natur.
Fredagen den 1 i Decbr. tog jeg Afsked saavel i Land,
som paa Rheden, lettede saa m. 10i Formiddag med en
frisk ostlig Brise, som snart bragte mig udenfor Revene og
i aaben So, hvor Lodsen gik fraborde. Styrede saa NV.
t. V. hen, passerede Nord om Eimeo, og fik Huahine i Sigte
ved Solnedgang. Styrede NV. hen til l{l. i og derpaa
VNV. til Dagen. Havde da Hunhinc i S. ,} O. ·og den nord-
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ligs le af Rajatea Oerne, Taha *) kaldet, i SVt.V. Kl. 7 fik
vi Sigt,c af Borrahorra i V. i S., 10 Miles Afstand. :Men nu
faldt den ostlige Brise af til heelt Stille og Omlobende med
Regn. m. 3 Eftermiddag kom den igjen, men laber; styrede Cours for Bol'raborra, og var inde under det nordostlige Land Kl. 7 Aften , da havde vi Borraborras hoie
Pik i SSO., saae ogsaa Atollen Motu-Hi, som var det egentlige l\1aal for min Reise. Men da jeg ikke havde Lyst at seile
ind imellem Oerne i Morket, og maaskee falde i Læ, dreiedc
jeg til og holdt gaaende med smaa Slag, Ost for Cana len
mellem Borraborra og Molu-lli,. til det blev Dag.
Sanvel Rnjaten som Huahine og Borraborra havde taget
Parti for Dronning Pomare, men siden det mislykkede Fors og mod Rajatea, have de Franske aldeles ikke gjort noget
Angreb paa disse Oer. De Engelske anerkjendle ikke, at
det franske Proteclorat straldc sig længere, end netop til
Tahili og Eimeo, hvorimod de andre Oer skulde være uafhængige. Eimeo var a,ldeles i fransk Vold; der var ingen
Garnison; men Indvaanerne kom daglig i deres Fal'liiier til
'fahiti, og det var fra denne O, at Papeili forsynedes med
Levnetsmidler, navnlig med Fisk.
Næste Morgen holdt jeg Cours igjennem det 2 Mile
brnde Lob, mellem Borraborra mod Syd og Molu-Jti mod
Nord, og derpan Syd efter tæt Vesten om Cornl-Hevene,
som omgive hele Oen Borraborra; til tvæl's for Jndliibet til
Havnen. Dette lndlob ganer ret Ost og Vest ind imellem
Coral-Revene, og er ikke mere end 600 Alen bredt mellem
begge Revene. Coursen ind er allsaa ret Ost, og da Vinden i Almindelighed er ostlig, er Lobet meget vanskeligt at
komme ind ad. Jeg dreiede til udenfor, heiste Lodsflag og
sl,jiid et Skud, men der kom ingen Lods ud. Da nu Vinden var falden temmelig nordlig, Leiligheden altsaa var taalelig til at komme ind med, og jeg havde Duperreys Kaart
ombord, som hidtil havde viist sig sa~ særdeles tilfredsstil*) 'f nhn og det egentlige Rnjaten kaldes tilsammen Rajalea-Oerne, fordi
de ligge indenfor eet og del samme Rev.
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lcn<lc, og hvori <ler fin<les et specicll I{aart over denne
Havn, snu bestemte jeg mig til at hol<le ind paa egen Haantl,
og var ogsaa snart inde mellem Corul-Revcnc. Jeg havde
givet Underseilene op, for at ,·ære klar til at ankre, men jeg
mærkede snart, at Slrommen salLe haardt inrl paa det sydlige Rev, salte derpaa Underseilene paa igjen og forcerede ind
forbi Revene. Loddet gik stadig. I Duperreys Ifoart findes
ingensteds i Lobet mindre end iO Fv. Vand, og midt i Ulbel 20 til 25 Fv. Jeg blev derfor meget ubehagelig overrasket, ved pludselig at fane 4 Fv. Vand, men herved vnr
intet at gjore. Vi maatte ind, og da Underseilcne kom paa,
vare vi snart igjen paa 20 å 24 Fv. Vand. Just som vi
vare Lobcl inde, sl{rallede Vinden til heel osLlig, saa at vi
iklrn kunde lægge cl Coral-Rev fra os, som stak ud paa
Sydsiden fra en 0, som Iane paa Corel-Revene. Lod derfor Anlrnret falde paa i5 Fv. Vand. Loddede rundt om
Skibet: paa halvanden Cabellængde agten f01· os var der
kun 3 Fv. Vand, og paa J{anlen af det Rev, som jP-g var
ankret for, afiog Dybden i eet Kast fra i5 til 2 Fv. Nu
fik vi Lodser nok ombord, blandt andre en gammel Engelskmand, som var bosiddende her. De havde taget os for en
fransk Fregat, og derfor havde de ikke villet lodse os ind.
Paa den Ankerplads vi laae, kunde vi ikke blive liggende. Forte derfor et Varp ud i ONO., varpede os to
Cabellængder op, snllQ saa Scil; men da Varpet ved Sveining var kommet over vor Bolelur, maatle vi lrnppe det fra
os, faldt af og seilede os nu ind i Havnens sydlige Deel,
J1vor vi ankrede tværs ud for den, med en l\1issionair-Kirkc
forsynede Landsby Vaetapi, som laae ved Strandbredden,
venlig omgivet af den herligste Skov af alle mulige lropislrn Træer og Væxlcr. Paa denne Ankerplads peilte vi
Borraborra SV. Huk i • . . • • S. 4° O.
Tubu lti SO. Huk i
. • . . . S. 4° V.
- Nord Huk i . • . • . N. 87° V.
Vnetapis Missionair-l{irke . . . N. 77° 0.
Snaledcs som vi her laae, havde vi det hoie Bjerg Pahia, med sin enkellstnacnde pyramidalske Pik, ligefor os; og
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tilsyneladende lige over Hovedet paa os. Det varede flere
D11ge, for jeg kunde vænne mig til at sec dette l\Ionslrum, paa hvis Top, der altid hvilede nogle mere eller mindre tunge
Skyrr, - ligesom at see ned paa Dækket til os. Saalængc
disse Skyer hang fust paa Pahia, saalæn ge, sagde lndvaa11ernc os, havde man godt Veir i Dalen og Havnen, men
saasnart de losnede sig og kastede sig ned ad, kunde man
være vis paa, at faae ondt Veir.
Oen Borraborra kan betrngtes som et eneste Bjerg, der
sky1ler op af Havets Skjiid. Dets hiiiesle Punkt Pahia danner en meget steil Spidse, som rager hiiil op over de iivrige Dele af Oen, der i forskjellige Retninger, snart som
langstrakte Hoidegrupper, snart i mere skarpe Dannelser, gane
ud fra hiin Pik og strække sig, aftagende i Hoide, men stedse
stærkt bevoxede med Skov, ned mod Strandbredden. Denne
er lav, og danner, ligesom del er Tilfældet paa Tahiti, et
frugtbart Belte omkring hele Bjerget. ·
Rundt omkring Borraborra og flere mindre Oer gaaer
· en Ring af Coral-Rev, som, hvor do hist og her staac over
den hoieste Vandstand, ere begroede mod Cocusp11lmer. Det
Hele har Udseende af en stor Atol, i hvis Midte Borrabona
og de omliggende Smaaoer forst i en senere Tid have hævet sig af Havets Skjiid. Coral-Ringen har kun en eneste
Aabning, den oven beskrevne Indseiling. Herved dannes
altsaa en Havn heelt rundt om Oen, som imidlertid kun kan
benyttes af storre Skibe paa Vestsiden, hvor Dybden er afvexlende fra i 5 til 20 Fv. Lige for Indlobet ligger en temmelig fremspringenrle Pynt, der, saa at sige, deler Havnen
i en nordlig og en sydlig Decl, møn begge erc omtrentlig
lullkede, den Forsle for Nord- og den Sidst<' for Syd-Enden, idet Corel-Revene her saa godt som slulte sig fast til
Landet, eller idetmindste ere saa hoit opgroede, at der ingen Fart kan være om til Ostsiden af Oen med andet, end
!)lindre Fartoier og Baade.
Da jeg under Jndseilingcn havde fattet Mistanke til
Duperreys l{aarls Paalidelighed, benyttede j_~g vort Ophold
her til at lade oplodde en Dee] af Havnen og naYnlig Ind-
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lo bet. Det vis le sig da, at der midt i delle vnr en Bnrre
lv-ærs over mellem Revene, hvor Dybden pludselig aftog
fnt i2 til 4 å 5 Fv., og derpaa slrax efte1· igjen steg Lil
9, i2 og 20 Favne Vand. Endvidere fandt vi, at der fra
N<>rdost-Spidsen af en lille Coral-0 , som Duperrey kaldet·
Tt1bu-lli, beliggende pan Coral-Revene selv, lober et Rev
ud, paa hvis Yderkant det pludselig grunder op fra 15 · til
2 Favne Vand. Alle disse Lodskud og nye Rev ere blevne
aflagte i det Exemplur af Dupeneys I{uart, som vi havde
oinbord, udlaant fra det store kongelige Bibliolhek. Mærket
for lndseilingen er at bringe Bjerget Pahia i 0.1.S., og da
styre denne Cours. Ilian vil da have Bjergets hiiiesle Spidse
overeet med den Ifam af Bjerget, som lober ned fra Piken
Vcst efter. Lobet er ikke mere end 2~ Cabellængde. Det
løgner sig skarpt med stærk Brænding paa begge Sider, dog
mest paa Nordsiden, medens der paa Sydsiden secs n!)gle
torre Plader, hvorpaa liggq nogle store Steen.
l\lin Hensigt med at nnliibe Borraborra's Havn var, at
give de Herrer Naturforskere Leilighcd til at undersoge Coral-Revene og navnlig at besoge Atolen Motu-lli. Jeg var
san heldig, ved Hjelp af den ovenomtalte Englænder, at fane
fat paa en lille Cutter med Dæk i, tilhorende en Amerilcaner, og med delle Fartoi afgik Naturforskerne Behn, Reinhardt og Thornam den 14 Decbr., for at gjoro denne
Excursion.
For de seneste Uroligheder havde Bonaborra 800 lndvaanere, deraf hnvde de 200 taget fransk Partie og vare
udvandrede til Tahiti. De 600 tilbageblevne Landsmænd
havde svoret at dræbe dem alle, hvis de kom tilbage, og
vare, saa sagde de idetmindste , bestemte paa at forsvåre
deres O og sig selv til sidste Mand, hellere end lade den
komme under fransk Herredomme. De havde til den Ende
anskaffet sig adskillige Canoner, dem de arme Folk havde
betalt engelske Speculanlcr i dyre Domme, en ar dem alene
med 90 Sviin. Disse Canone•· havde de transporteret op
paa Bjerget Pahia, hvor de havde udvalgt et fast utilgængeligt Punkt og der dannet en befæstet Leir, hvorhen de da
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vare tilsinds at trække sig tilbage med hele Befolkningen,
dersom de skulde blive angrebne af de Franske. Den Dag,
vi ankom, vare allerede alle Fruentimmer og Born sendte
derop, da de troede, vi vare en fransk Fregat. Men da de
saae, at de havde at bestille med venskabeligsindede Folk,
fattede de snart Tillid igjen, og da jeg kom frem med et
Brev fra Chefen af Gram pus, Capt. Martin, til de forste Hovdinger paa Oen, sno var vor Modtagelse saa venskabelig
som mulig. Det her fru gamle Tider herskende Taio-Forhold, hvorved To deelle Eiendom og skiftede Navn med l1inanden, syntes fuldkommen at være forsvundet fra disse Ocr;
men hvad der dog endnu mindede derom, var mange af de
,lndfodtes Hang til ganske særdeles at slutte sig til en Enkelt iblandt os, og da at stadfæste denne Venskabspagt ved
gjensidige Tjenester og Foræringer.
Vi Iane med Corvellen. omtrent 1000 Alen fra Land,
tværs for den lille Landsby Vaetapi, som vel kan betragtes
som Borraborras Hovedstad. En lille Landingsbro er anlagt ud over Corel-Revene, og fra denne kommer man strax
ind paa en meget kjon lille Vei, som slynger sig langs Strandbredden, og ved hvis Inderside de smaa Hytter ligge adspredt
i Skyggen af en Skov, ved hvilken man, naar den var noget mere tilgroet, og naar ikke ogsaa Brodfrugttræet her
var fiiiet Lil Naturens ovrige Rigdom, kunde troe sig henflyttet til Pulo Milu-Havn paa de nicohariske Oer; selv
Barringtonia'en hæver sig her stolt med sin kæmpeaglige
Lovhvælving, og sine hvide korsformige Pragtblomster.
Guaven begynder al.lerede, ligesom paa Tahiti, at gribe foruroligende om sig i hele den Dal, der trækker sig som et
Belle omkring Foden af Bjergene. Alle Huse vare nedbrændte og endeel Cocuspalmer omhuggede under den franske Occupation; de midlertidig opforte lave Hytter vare aabne
til alle Sider og kun tækkede med Cocusblade. Nogle smaa
Vandlob risle herigjennem, og soge ud imellem Stenene paa
Strandbredden. Det indvendige Rum var tomt, Matten, som
laae paa Gulvet, tjente til Leie, og af Huusgeraad saaes
lidet eller Intet. En Indhegning omgav hver Hytte og dens
Billes Jordomselllnf{, 111,
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Cocusiræer, for at beskylle dem mod de omlobcndc Sviin.
Gjedcr havde der været nede paa Lavlandet, men dn de
anrettede fo1· megen Skade, havde de lndfodte sluppet dem
los, og de levede nu i vild Tilsland mellem Bjergene. Sviin
og Fjærkræ var her i temmelig Overfloclighed, derimod havde
Fransl<mæncJene laget alt Hornqvæg med sig, paa l\'lissionairens
l{o og Tyr nær. Frugter, Cocusnoclder, Oranger, Yams,
Bnnanas, Rodder og Roer fandtes i storsle i\1ængde.
'fæt ved Stranden Iane l{irken og tæt ved den Skolen.
Dm1 sidste var et simpelt Skuur, uden mindste Ydre og
med anbne Vægge, . cgenllig kun et Tag baaret pan Piller;
ICirken var heller ikke uden af Træ, men i al sin Simpelhed ganske net, og bygget pna clc lndfodles egen Bekostning.
Der fandt hverken Gudstjeneste eller Skoleundervisning
Sted i de Dage vi vare her. Derimod forsamlede Befolkningen sig pna Pladsen udenfor. og under disse Bygningers
'l'age, hver Eftermiddag naar mine Folk fik Landlov, og nu
tilbragtes Tiden til Solnedgang med Leg og Dands, Sang og
Lystighed.
Ikke langt fra mrken ligger Missionairboligen, en noget anseeligere Bygning, med et Vænge foran, hvorpaa der
græssede den ovennævnte l{o, den eneste i sit Slags paa
hele Oen. Missionairen ~Ir. Richardson havde boet her i
8 Aar og havde i den Tid foroget sin Familie med 8 Dorn.
Han var til min Forundring en, idelmindsle lilsynelatlcnde,
ligegyldig Tilskuer ved alt hvad her gik for sig.
Strnx ved vor Ankomst og senere hver Dag, og ,5aagodlsom hele Dagen, havde vi talrige Besog af åens mandlige Befolkning. Det var, ligesom deres Brodre pan Tahili,
· store, smukke, velvoxne Folk, med · ~t godmodigt, · men som
oftest morltt, melancholsk Udtryk. l\fauge iblandt dem vare
kronragede. De ,·are næslen alle paaklædte i et Par tynde
Beenldæder og en Sl<jorle, og flere af dem forte et braaget,
stribet Styld<e Toi 001 Livet, aldeles som Malaiernes Sarong. Tapoa, lfongen paa Borraborra, var. frnværende,
man sagde os, han var laget til Rnjntca for al besiige sin
gamle Ægtefælle, Dronning Pomarc, fra hvem lian var ble-
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ven sldlt, fordi Ægteskabet -var barnelost. I hans Stccl regjcrede en Hovding Maleha, som slrnx kom ombord og
gjorde sin Opvartning. Der var imidlertid, hvad det Ydre
angik, intet der tydede paa denne hans Værdighed. Han
havde til sin ovrige Pynt foiet en bruun Slolfes Frakke, og
en rund Filthat efter almindelig europæisk Dannelse, der
klædte ham saarc ilde, og gav ham !igere Udseende af en
couleurt Lcictjener paa et Hotel, end en mægtig Hovding
pan en O i Sydhavet. Han stod i saa Henseende lnngt
lilbage for Hovdingen Tevivi eller Papåoa, en gammel Mantl,
men en Kjæmpeskikkelse, der havde ifort sig et hvidt, næsten osterlandsk Costume, og udmærkede sig ved et overordentlig ædelt Udtryk. Benævnte Frakke var formodenllig
en fælleds Eiendom mellem de gode Folk , idetmindste var
det Tilfældet, at da nogle Oage efter Harriau, en anden
Hovding, som vaslrnde for os, kom ombord for at hente
sine Penge, saa havde han Frakken paa, som generede ham
betydelig, da han var et godt Stykke storre end Vice-Kongen. Til denne sin Stads var han barbenet, og blev uendelig lyklrnlig, da en af Officererne forærede ham et Par
lodne Stovler.
Dagen efter min Ankomst underrettede Vire-Kongen
mig om, at han ifolge Landets gamle Skik havde samlet en Foræring til Skibet, og bad om, at jeg vilde lade
den afhente, da Alt laae samlet ved Landingsbroen. Jeg
sendte da ind og fandt en ikke ringe Mængde af levende
J{ræ, deriblandt fire Sviin; endvidere Oranger, Cocusnodder, Bananas, Yams, Roer og flere andrn Slags Gront, som
alt blev taget ombord og forskaffede mine Folk et forfriskende
l\1aaltid. For efter Evne at gjore Gjengjæld for denne Hoflighed, indbod jeg Vice-Kongen og de ovrige Hovdinger
med deres Damer til at besec Skibet og spise Fro½ost hos
mig næste Dag. De kom da ombord, vel omtrent i2-14
Mandfolk, men kun eel Fruentimmer, som var Vice-Kongens
Frue, en ret kjon, ualmindelig lille Person, paaklædt paa
europæisk, det vil sige, at hun ha Yde en Kjole paa, som
slutLedc om Livet, et Torklædc om Halsen og 11n Straahat
17*
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paa Hovedet. Efter at de havde seet ·sig om i Skibet, kom
de ind i Kahytten til Frokost. Jeg traclerede dem merl
Svinesteg, Brod og Viin, men da jeg saae, hvorledes de
brave Folk toge til Flasken, lod jeg Vinen blande med
Vand, da det ingenlunde var mig ligegyldigt, at have hele
Borraborras adelige Befolkning liggende drukken i min Ifahyt. Her var i Sandhed ingen Tale om Teatotalisme eller
nogensomhelst Frygt for, hvad Missionairen vilde sige• til
det, thi den gode Hr. Richardson med Frue vare ogsaa
mine Gjæster, og saae pna den hele Scene uden mindste
Anfægtelse. Efter endt Frokost bragte jeg dem alle hen
til et Bord, som jeg havde opdækket med en ikke ubetydelig Mængde Foræringer. Det vil nemlig erindres, at der
var medgivet Expeditioncn en stor Mængde Isenkram- og
Bomuldsvarer til Foræring og Omtuskning med de lndfoate ,
paa de forskjellige Steder, vi maalle anlobe. Da nu Borraborra var det sidste Sted, hvor der kunde blive Sporgsmaal om Sligt, lod jeg alle disse Sager pakke u<l, og ud- ,
deelle nu til hoire og venstre Oxer, . Knive, Saxe, Sauge,
Glasperler, Bomuldstorklæder, Flitterstads af Orenringe,
Fingerringe, Halsbaand, brogede Billeder, Speile, og mange
andrn Rariteter af samme Art.
Den gode 1\lissionnir
med samt Kone og Ilorn, vare ikke Kostforagtere ved denne
Leilighed, men toge deres Part af hvad der blev uddeelt.
Nogle Uhre, som virkelig kunde gaae, vare i Særdeleshed
Gjensland for Beundring, Ølg bleve forærede til Vice-Kongens Frue, men han selv fik et Gevær med Bajonet, hvorover hans Glæde var oiensynlig, ihvorvel jeg maa tilfoie,
at den ingenlunde yllrede sig pna nogen barnagtig Maade.
Denne Fest varede meget længere, end jeg skjoltede om;
længe efter at jeg havde faaet Missionairfamilien vel fraborde, tumlede de Indfodte sig omkring i Skibet, snart oppe,
snart nede, dandsedc efter Musiken, som spillede paa
Sknndsen, og vare i det lykkeligste Lune. Jeg tor sige, at
Galatheas Nærværelse forskaffede dem en af de gladeste
Dage i deres Liv.
Fra Landsbyen Vaetapi og op til den befæstede Leir
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paa Bjel'get Pahia forte to forskjellige Veie, den ene, der
strax dreicde ind imod Oen, gaaende gjennem et meget
skovgroet, dog ingenlunde ufremkommeligt Terrain; den anden der fulgte et langt Stykke langs med Stranden og forst
fra den paa Nordsiden liggende Landsby Fa<anui vendte sig
ind mod Bjerget. Hver Dag foretoges disse Vandringer af
Corvettens lille Reiseselskab, og jeg forsomte heller ikke
en Morgen at begi'\:'e mig · paa denne Udflugt i den gode
Mr. Richardsons Folge.
Vi gik ud Nord efter langs med Vandet, gjennem venlige Vænger og mere eller mindre aabne Skovpartier. Det
Eneste, der i Begyndelsen tildrog sig vor Opmærksomhed,
rnre de smaa Ansamlinger af fuldkommen fersk Vand, der
flere Steder fandtes ikke mere end nogle enkelte Alen indenfor Strandbredden. En dybt indskjærende Bugt nodte os
til at vade igjenncm denne over paa den anden Side af
Vandet; her fortsattes F.odstien igjcn, og tæt ved dens ene
Side modte vort Oie snart nogle lodret opreisle Coralfliser:
det ·var en hedensk Hovdings Grav. Et Stykke længere hen
stode de faa Levninger af et gammelt Offersted, en "rtlorai", for Guden Ra'a, en ond Aand, der kun lod sig forsone ved Menneskeblod. Det har engang været en meget
betydelig fiirkantet Steensætning, og den gik dengang næsten lige ud til Vandet; nu er den for storste Delen revet
ned af Menneskehænder eller bortskyllet af det stormoprorte
Hav. En underjordisk Gang Uiber herfra op til en lille
Saltvandssmnp i en Dal længere inde paa Oen. Træ-Gudebilleder pyntede med Blade, Cocusnodder o. a, dsl. fandtes forhen paa .l\foraierne, saavelsom i de Indfodtes Boliger,
paa disse Oer; nu ere de tilintetgjorte af de Christne, tilligemed de fleste ovrige Minder om den forbigangne Tid.
Da vi igjen nærmede os Hytterne, bleve vi nogle
Canoer vaer, der stode paa Land, tildækkede med Matter,
og fyldte med en stinkende, bruun, grodet Masse. Det var
den raspede Cocusnod, der, efter at have henligget nogen
Tid, havde undergaaet en Forraadnelsesproces, under hvilken storste Delen af Olien allerede havde udskilt sig paa
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Bunden af Fartoiet \ medens Resten med Lethed Iod sig
presse ud af denne Vælling. I Mangel af Moller maa delle
vistnok indrommes at være en ret sindrig Oliefubrication, og
der synes ikke at gaae synderlig tilspilde ved den.
En uafbrudt Spectalrnl, som vi i nogen Frastand havde
anlaget for den samme evindelige Trommen, vi havde godt
af hele Dagen i Vaetapi, valde imidlertid vor Nysgjerrighe<l
og forte os ind i den Hytte, hvorfra Larmen udgik. Vi
saae da her 5-6 Fruentimmer sidde paa Hug paa Jorden
og fabrikere Tapa. Foran dem Alle Iaae en meget lang
Bjelke, og ovenpaa denne igjen havde Enhver udbredt for sig
et Stykke Bark, som hun uafladelig bankede med en 'fræknippel fra venstre til hoire og fra hoire til venstre, medens
hun af og til flyttede Styldrnt nærmere eller længere fra
sig, for at det kunde blive ligelig gjennemarbeidet paa alle
Steder. Barken til denne 'fapa var taget af Brodfrugttræet,
da Papiirmorbærlræet, hvis Bark fortrinviis egner sig til Fabricationen af dette Toi, ikke findes paa Borraborra. Det, som
disse Fruentimmer her forfærdigede, var bestemt til en Present for deres Konge Tapoa, saasnart han korn tilbage fra
sit Besog hos Dronningen paa Rajatea. - Hytterne indeholdt saare lidet Seeværdigt, i en af dem hang en Krigshue, der ikke uden Smag var sammensat af Fregatfuglens
Fjær. Ret mærkeligt var det at see de lndfiidte fange Fisk,
cleels ved at kaste Spydet efter dem, decls ved at mede
dem med en Perlemoerslm>g, hvilken de Iode hoppe som
en Flyvefisk i Overfladen af Vandet,
·
Landsbyen Fa•anui ligger ved en dyb Bugt, som er
stærkt overgroet af Coralier. Veien slynger sig herfra
gjennem en aaben l\1ark af Taro, Mais og forskjellige
Havevæxter, derpaa stiger den opad det skovklædte
Bjerg, indtil man paa 7-800' Hoide kommer op pan
den frit fremragende nogne Steen : det saakaldte Pari.
Den paa Ostsiden af Oen liggende Landsby Anau konr her
tilsyne paa Sletten under vore Fodder, det solbelyste Hav
mellem den og Coralrevet var sna speilblankt, saa !dart og
saa forunderlig Iyseblaat, at det i sit Slags var noget af
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det Deiligste, jeg veed at have seet, og _længere borte i
det Fjerne fortonede sig Oerne Rajalea og Tnha, Tupai
og l\foupili. Over den stenede Klippe forte ligesom en
natur1ig Trappe endnu et kort Stykke lilveirs; derpoa krob
vi gjennem en lille Dor ind i den med et betydeligt Brystværn omgivne Bjerglandsby", Oboernes Tilflugtsted under
den franske Occupalion. I August 1844 havde forst Dampskibet Phaelon indfundet sig ved Oen, senere var det blevet fulgt af Fregatten l'Uranie eg Skonnerten Sultane. De
havde opfort et Blokhuus pøa Borraborra og lagt franske
1'ropper i Land, men havde endelig opgivet Besiddelsen
igjen og forladt Oen tilligemed dem af de Ind fod le, der
hqvde sluttet sig til deres Parti. De lndfodte flyttede nu
ned til Kysten igjen, men endnu under vort Ophold her
befandt sig Alt i et Slags Oplosningstilsland, og endeel af
de Gamle havde man ladet blive oppe i Bjerglandsbyen.
Brystværnet, som om~"jerdcde den, var gjennemboret med Skydehuller, og i nogle aabne Skure stodc deres Canoner, efter
l\lr. Richardson's Opgivelse tolv i Tallet, medi!ns jeg dog
ikke fik Oie paa flere end fire, der alle bestrog Landsbyen Anau og det derom liggende Termin. Et maaskec
nok saa farligt Vaaben, som disse Canoner\ dannede de
· store Dynger af Steen, der Iane opstablede hist og her indenfor Brystværnet, bestemte til at væltes ned over Fjenden, saasnart han skulde gjore Forsog paa at storme BjergBycn. Denne bestaaer af 30-40 HyUer med et storLBedehuus i deres Midte; omkring og imellem dem laae de rigeste Plnnlninger af Bananas, Batater, Brodfrugt, 1'obak, Guaver, Popeier, Oranger, ja endog enkelte Cocuspalmer, og
en Udsultning af Leiren var saaledes neppe tænkelig. Hvorvidt den skulde kunne tages ved Storm, maaUe naturligYiis beroe paa den Styrke, man vilde anvende, og det Offer, man agtede at bringe for delle {Herned; dog var Stedet nf Naturen meget godt befæstet, og navnlig den Skovvei, ad hvilken jeg vendte tilbage til vor Ankerplads, var
overordentlig sleil. Veiret var i disse Dage meget ustadig,
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og de heftigste Regnbyger skyllede under vor Vandring ned
over os den ene Gang cfier den anden.
Jeg har allerede omtalt, hvorledes Eftermiddagen tilbragtes med Dands og Lystighed inde paa Pladsen ved mrken
og Skolehuset. Her stod en ældgammel Hibiskus, hvis mægtige Bladkrone skyggede, vidt og bredt omkring paa Engen,
mod den nedgaaende Sols brændende Straaler. Men naur
Solen var gaaet til Hvile, og Natten indhyllede All i sit Morke,
da samledes de torre Palmeblade her til et uhyre Blus, og
dn hvirvlede de Dandsende rundt om det lysende Bual; men
over vore Hoveder stod Pahinbjerget som en truende Kæmpe,
der hvert Oieblik syntes at ville styrte sig over os og knuse
os alle ved sit qvælende Favntag.
Det var en Sclvfolge, at Modet af 60 til 70 flinke unge
Matroser, med en Befolkning, som den herboende, hvis Hovcd-Characteerlræk var munter Godmodighed, og hvoriblandt
i!(ke faa ret kionne Fruentimmer, maalle give Anledning til
megen Lystighed og Glæde. Jeg lod en Aften min Musik gaae
i Lana og spille for dem til Dands, men dette havde nær
forstyrret Alling, thi de Indfodte stimlede om Musiken i
~tum Beundring og vare ikke at formane til at vige fra Pletten, saa at mine Folk maatle dandse alene. Derimod ·gik
det heelt lystigt efter deres egen Musik, men saa vare jo
rigtignok vi Andre igjen b1ot Tilskuere. Denne deres Musik bestod hverken mere eller mindre end i en sex, otle
ganslrn almindelige europæiske Trommer. Om de havde
bavl dem længe, eller havde anskaffet sig dem under de
seneste lu-igerske Tilberedelser mod de Franske, lmnde jeg
iklte rigtig komme under Veir med, men det er vist, at
de forstode at behandle disse Instrumenter med en Færdighed, der kunde have erhvervet dem en Regiments-Tambours
Post ved hvilkelsomhelst Regim,ent i Europa. Disse Trommeslagere modte nu hver Eftermiddag, og efter de Hvirvler
og Appeller, som de udforte, snart i Chor, snart i Solo,
dandsede Befolkningen en Dands, som fortjener nærmere 11t
beskrives. Et Par stillede op ligeoverfor hinanden, Trommen slog un, og slrax begyndte de at figurere, bevæg-ende
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Fodderne:_kun lidet, men Kroppen destomere, avancerende
tæt ind paa Livet af hinanden og derpna tilbage igjen, snart
i rette, snart i krumme, altid i temmelig lascive Stillinger,
indtil endelig Trommeslag~rens Spil gik over i en rullende
Hvirvel, ved hvis Begyndelse de Dandsende kom i en voldsom Bevægelse, foer los paa hinanden, dreiede rundt og
endte pludselig med at falde ned i Knæ, givende med det
.samme et lille Spark bagud med den ene Fod, i det
samme Nu at Trommen endte sin H\'irvel. Derpaa flygtede de ud afl{redsen, vi havde slaact om dem, medens et
nyt Par lob til for at gjentage den samme Tour. Alt delle
varede meget kort, knap en Minut, og vnr et Sidestykke
til den Dnnds, vi havde seet paa Sandwichsoerne af Capt.
William. Uagtet denne Dands var alt for hurtig til at være
egenllig gracieus , vare dog deres Bevægelser livlige 1 udtryksfulde og aldrig uskjonne, og Fruentimmerne havde
navnlig en ,·is Blodhed og Afrundethed i deres Former,
som klædte dem meget godt.
Det var overalt en smuk Race Mennesker, der boede
pna denne 0. Naar vi om Aftenen spadserede langs Stranden, og saae disse Fruentimmer staae i deres Havedore,
eller sidde i deres Canoer, som vuggedes let af den svagt
bevægede So, da kunde vi ikke andet end beundre disse
Natur-Horns skjonne Former, som de, for at blive Sandheden lroe, ingenlunde lagde synderlig Vind paa at skjule.
Et tyndt Skjort, ligt det der ogsaa brugtes af en stor Deel
af Mandfolkene, tilhyllede dem kun svagt fra Hofterne nedefter. En couleurt, mest stribet Blouse var forneden slukket indenfor delte Skjorl, og naar Blousen manglede, trnadlc
gjerne en let Troie eller et om ' Skuldrene kastet lost Draperi i den& Sted. Men nitid havde de friske Blomster*)

*) Det nr isærdeles hed Gardenia og Rosa chinensis, som de mest yndede.
Det syntes efter Lugten at domme ogsaa at ,·ære en Gardenia, som
de indfildte Frnentimmer benytlede til Tillnvningcn af en Hanrolic,
de stundom bare om med sig i Kalabasser af et Æbles· Stilrrelse.

,.
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indflæltede i det sorte Hanr, som de forslode at sætte
paa en saare klædsom Mande, og i alle deres Stillinger
havde de en vis Ynde, som i Forening med den sl(jonne
Natur, man levede i, med det faldende Tusmorke, med den
mystiske Taushed, som herskede over Skov og So, kort med
deres hele Omgivelse, udbredte - jeg kunde )mide det - et
Slor af Skjonhed over dem, som de noppe vilde have kunnet
undvære, for med Rette at hævde den Berammelse, de erholtlt
blandt en slo1· Deel af Galatheas Reisefæller som virkelig
smukke Fruentimmer. Jeg er i del mindste af den Mening,
at bcrovede denne Omgivelse, bragte frem for Dagens klare
Lys, vilde de ikke have holdt Proven ud.
Vare vi ikke i Overeensstemmelse med Hensyn paa ·
disse Damers Sl,jonhed, saa vare vi det derimod destomere,
hvad angik deres Dyd. Den var saa los som mulig. Og dog
var det et Land, hvori engelske Missionairer, Chrisli Læres
Tjenere, havde arbeidet i over 30 - 40 Aar. Det er bedroveligt at maatte tilstaae det, men det er den nogne Sandhed: den christne Religions Forplantelse paa denne Jordbund bærer kun golde Grene og Blade, men ingen Frugter.
Naar man har sagt, at lndvaanerne ikke mere myrde deres
Dorn eller offre Mennesker, at de have ophort at lallovere
sig og have tildeels faaet mæder paa, at de have lært at
læse og lildeels at skrive, at de fremsige Bonner som de
il,ke forslaae, og at de gaae i Kirke og hore paa en Prædiken som de ikke opfatte, , saa har man omtrent opregnet,
.hvad l\iissionairerne have udvirket. Men ere deres moralske Begreber mere udviklede? ere deres Qvinder mere
kydske? er det af Tvang eller af Sædelighedsfolelse, at de
tage Klæder paa? er det • ikke Forfængelighed, som bringer
dem til at klæde sig i Sloffer, som det koster dem betydelig Opoffrelse at anskaffe? ere de bragte til at begribe, at
kun ved egen Flid kunne de erhverve sig Formue? og er
deres naturlige Ladhed og Magelighed paa nogen Maadc
overvunden? er deres Jord bedre dyrket? ere deres Fartoier bedre skikkede til Handel og Skibsfart? Nei ! Nei ! og
aller Nci I er det stadige Svar: man ruaa give paa alle disse
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og tusinde andre Sporgsmaal nf samme Art, som kunne
opstilles, og som alle kunne op folies i dette Ene: ,,Har
Christendommens fndforelse hnvt den velgjorende Indflydelse,
soavel i moralsk, som i physisk Henseende, som den har fort
med sig blnndt Jordklodens ovrige civiliserede Folkeslag?"
- og naar nu Svoret herpaa bliver el bestemt "Neil" san
kan der alter sporges med Billighed: Hvem bærer dn
Skylden? er det Lærernes Uformuenhed, eller er del
Folkets Uimodtngelighed? eller er det den beklagelige Strid
og Skinsyge mellem den protestantiske og cntholske Læres
Forkyndere? At svare herpaa, ligger udenfor delle Værks
Hensigt, og vilde kræve en langt dybern: Umlersogelsc,
end den, jeg har været island til nt foretage enten ved min
personlige Nærværelse, eller ved hvad jeg har kunnet læse
derover. Jeg har kun villet fremsætte min Mening, den jeg
for storre 'l'ydeligheds -Skyld gjentager her: at Christen. dommens lndfi.irelse kun har baaret slette Frugter, i det den
har bragt Folk, der for syndede uden at vide det, til at
synde med fuld Bevidsthed, har bragt dem til at soge at
skjule dere~ Synd, og folgelig undfanget Hykleri; og at
den iovrigt aldeles ingen Velsignelse har bragt over
disse Oers Befolkning. Denne min .Mening er grundet paa
hvad jeg har seet og været Vidne til; - at soge Aarsagerne, bi.ir være deres Sag, der hnve pnataget sig det ansvarsfulde Hverv at forplante den christne Lære paa denne
fremmede Jordbund, og dertil have irnvendt de Former,
som passede paa dem selv, og som borte hjemme i det
kolde Europa med sin sekelgamle Civilisation, paa en vild
afgudsdyrkende Befolkning, levende under den tropiske Solstraales brændende Indflydelse. Ansvaret maa hvile paa
dem, som, overbeviste om deres egen Læres Ufeilbarlighed, have med puritansk Intolerance villet hævde Eneret
fo1• denne til at være den Skikkelse, under hvilken Chrisli Læres Velsignelser skulde udbredes blondt disse Follrnslag.
Borraborra's Clima er behageligt og sundt. Den eneste
Sygdom, Oen opviser i sti.irre Mængde, er den alt paa Ni-
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cobarerne omtalte Elephantiasis, der endog havde angrebet
en af de her bosiddende Englændere. Fiidslerne veie il,ke
op mod Dodsfaldene paa denne O; i fire Aar vnr der, paa
8-900 Mennesker, 100 fodte og 120 dode. Paa Tahiti havde
Forholdet mellem Fodte og Dode derimod udjevnel sig, inden
Krigen begyndte med de Franslie, nu lrnnde der paa Grund
af Ifrigsforholdene iklrn optages niiiaglige statistiske Lister.
Onsdag d. 16de Decbr. om Aften kom vore Naturforskere tilbage fra deres Excursion til l\fotu-lli; · de havde
havt en overmaade besværlig og a11strængende Tour. De
vare ankomne Mandag Middag til Coral-Ilevene paa Vestsiden af Atollen, men Ilrændingen havde været saa voldsom,
at de efter flere forgjæves Forsiig, som vare forbundne
med stor Fåre baade for deres Fartoi og for dem selv, havde
maallet opgive at lande den Dag. Dagen efter lykkedes
det dem paa et andet Sted. De fandt Alollen at bcstaae af
en langagtig Ring, omtrent 2 Fjerdingvei bred, og med en
Lngune i Midten. Til denne Lagune vare to Indgange fra
Soen, men saa smalle, at intet slorre Farloi kunde komme
derigjennem. Lagunens Vand var overmande klart, lyseblaal og gjennemsigtigt. Bunden paa Lagunen bestod af
Coralsand, med enkelle morke Pletter. Atollens længste
Diameter kunde. vel være ¾Miil. Paa de faste Coral-Formationer var der en temmelig frodig Vegetation. Delle
er, hvad jeg har optegnet efter de Herrers mundllige Udsagn, og jeg maa overlade til dem, naar de engang offentliggjore deres Iagttagelser, hvorvidt de maalle finde Anledning til at opstille nogen Hypothese om Coralformationerne efter de Erfaringer, de her have gjort, saavel paa
denne Atol, som paa selve Borraborras Coral-Rev, der
ligeledes var Maalet for deres Excursioner, hele Torsdagen
d. 17de Decbr. Da de Herrer meldte mig, at de vare færdige med disse TJndersogelser, var ogsaa Galatheas Hensigt
med at arilobe Borraborra opfyldt, og jeg besluttede derfor
at seile næste Morgen, Fredag d. 18de Decbr. *)

-----*) Efter Borrnborrn's Tidsregning den 19dc December.
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SkjondL vort Ophold her kun var kort, blev det dog benyttet til at anstille Observationer for Mngnetnaalens Intensitet og lnclination. Ogsaa Misvisningen blev observeret.
Disse Observationer bleve tagne paa samme Sted, hvor Duperrcy havde havt sit Observatorium i 1823. Misvisningen
bestemtes til 4° 481' N.Ostrings. Dupency angiver den til
6° 21 · 22" N.Ostrings.
Kl. 5 Formiddag purrede ud , lettede og stod Lobet
ud, med en let Brise af 6stlig Vind. Saasnart vi vare udenfor Revene, gik Lodsen fraborde. Veiret var særdeles skjont,
der var iltke en Sky paa Himlen, kun oppe paa PahiaBjergets Spids hang en tyk Sky, men den havde vi scet
der næsten hver Dag, og rundt omkring i Horizonten saac
alting iovrigt ganske smilende ud. Denne Slty var imidlertid bestemt til at give os en hoist uselskabelig Hilsen til Afsked fra Selskabsoerne. Just tværs for Sydspidsen af Borrnborra kom den med Lynfart ned fra Fjeldet, og kastede sig
over Galathea, som gik stille og rolig for fulde Seil sin
Cours bi de vindt hen Syd efter. Stodet var saa voldsomt,
at vi i et Nu ltrængede over til midt paa Batteriportene, som
lykkeligviis vare lukkede, og det kostede naturligviis senmeget mere Anslrængelse at faae Seilene ned. Dog det
lykkedes, og vi slap med at skjore el Forrebramseil. I Almindelighed luver man i Vinden ved en saadan pludselig
Byge, men da denne kom noget rum"t, saa turde jeg ikke
luve op af Frygt for at seile mig op mod Corel-Revene,
som jeg havde til Luvart pau li Miils Afstand, men som vi
ikke kunde sce, thi Bygen kom med det samme med tyk
og svær Regn; den varede omtrent 20 Minuter, og derefter
var itlt forbi, og vi fortsatte vor Cours bidevindt Syd efter,
med godt fulde Seil.
Vor Reise gjaldt nu Valparaiso i Chili paa Sydamerikas Vestkyst, beliggende paa 33° S. B. Jeg havde altsaa

havde Datoen stemt med vores, men, snavidt jeg veed, iflllge en Tids- forand1·ing, der f61·st var foretaget nogle Ugei· fiil' \'Or Ankomst hertil.

270
al seile mig ud II r SO.-Passaten~ Omrancle, ned til paa 35
å 4ff> S. B., og derpa& ved Hjælp af de variable Vinde at
gaae tværs over Oceanet, en Afstand ar 1000 .Mile, til min
Bestemmelse.
Vi saae Rajatea hele Dagen d. 18de og tallte den af
Sigte om Aftenen i N. 37° 0.
Enrleel Torden, Lynild
og Regn gav os tillige Still~ og omlobende Vinde, medens
Sll·ommen salte os stadig NV. hen.
Da jeg d. 22dc formedelst overtrukken Luft ingen Observationer havde, og vi nærmede os Tubuai-Archipelet,
hvis Beliggenhed jeg havde Grund til at antag·e ei var sikker i I{aartet, i det Duperreys Kaart gav en anden Beliggenhed, end det nyeste franske Overseilingskaart, vendte
jeg, om Aftenen efter at Morkel var faldet paa, Nord over til
Kl. 2, og holdt sna over Styrbord igjen Syd efter. Ved
Dagen havde vi Land i SV. t. S. Det var Oen Rurutu. Vi
passerede den Osten om paa 2 l\files Afstand; den har en
noget hoiere Banke pan Nordenden, iovrigt er dens Overflade jcvn, og I{ysten her paa Ostsiden, samt Nord og Syd
for Oen, seer aldeles reen ud. Holge de af os tagne Observationer er dens Beliggenhed 22° 29' 7'' S. B., 151° 15'
4 11 Vest Grw. (153° 35' 28" Vest Paris) Længde. Delle
stemte med hvad det franske Overseilingskaart for 1840
angiver, og folgelig maa Duperreys l(aart være Ul'igligt;
thi i delle ligger den· pna 22° 27' 50" S. B., 153° 6' Vest
Paris Længde, altsan omtrent 30' for ostlig. Havde delle
l{aart været rigtigt, skulde vi have gaaet Vesten om Oen.
De ovrige Oer af Archipelet Tubuai saae vi ikke. Ved
at sammenligne det ovennævnte franske Overseilingskaart,
som er taget efter Dumont D'Urvilles sidste Reise, sees at
Rimotea, den vestligste i Archipelet, er· aflagt just 1° for
ostlig i Duperreys Kanrt, endvidere at den i delte l(oarl .
aflagte Broughton - Island slet ikke findes i hiint. Denne 0
er sandsynligviis den somme som Tubuai, hvillrnn i det
franske l(anrt af 1840 ligger paa 23° 32' S. B., 150° 38'
V. Paris Længde. Endelig er Oen Vavilu i Duperreys Knart
aflagt fO' ostligere, end i tiet franske Overseilingskanrt. I
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Dupotit Thonars Reiso med In Venus, foretagen 1838, paa
hvilken han gjennemseilede hele Tubuai - Archipelcl, er
Broughlon-Oen aldeles ikke nævnl. Derimod omtaler han
Rurulu som tvivlsom, og mener at den mulig kan være
den samme som Rimotea, hvilleen han sigct· er senere
opdaget af en engelsk Capitain Henry. Denne Mand
boede pna Tahiti, da jeg var der, og han gav mig flere
Oplysninger angaaende delte Archipel. Hurutus og Rimoteas Tilværelse som to forskjellige Ocr er aulhenlisk
oplyst, og de ere derefter aflagte i det nyeste franske
Overscilingskaart af 1840*). 'fubuai har en god Havn, er
temmelig hoi, og er ret vel forsynet med Levnetsmidler.
lndvaanernes Antal er siden Samqvemmet med Europæerne,
aftaget i en forbausende Grad. Medens jeg var pan Tal)ili,
blev Tubuai, som allerede omtalt, brugt til Opbevaringssted
for Franskmændenes Krigsfanger, for hvis Bevogtning de
havde sluttet Accord med Hovdingerne paa denne 0.
Dette Archipel ligger under den sydlige Vendekreds.
Ved at komme Synden for det, er man ollsan ovcrgaoet i
den tempererede Zone, og er Passaten qvit. Vinden halode
sig ogsaa snart nordostligere, og gav os smukt Veir og
smult Vande.
Juledagene stodc for Doren, men for os var Julen kun
eensom og lovede kun liden Glæde. lkke engang nreve
fro Hjemmet havde Nogen af os at troste sig med. Vore
sidste Eflerretninger vare modtagne i Juni l\1aaned i China
og gik til April. Det var allsaa i ni Maaneder, vi savnede
Efterretninger. Hvad kunde ikke være hændet i den Tid!
Dog, disse bedrovelige Tanker, som naturligviis ved den
forestaaende Juul bleve mere levende og trængte sig mægtigere ind paa Sind og Sjæl, sogte vi at fjerne saa godt vi
kunde, og troslede os med Haabet om gode Tidender fra
deL kjære Fædreland, som ufeilbarlig skulde mode os i Valparaiso. Vi gjorde os tilgode mellem os selv, saa godt vi

•) Oupetit Thonnrs Reisc. 2dct Bind 457.
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kunde; Folkene fik Punsch og holdt Dands og Sang til heelt
ud paa Aftenen; jeg spiste til Middag hos Officererne, og
de spiste igjen til Arten hos mig, og dermed gik Julen
over, og alle vemodige Tanker bleve tvungne ned igjen i
Hjertets dybeste Lonkammer. Nytaarsaften havde vi en
formelig lille Aftenunderholdning. l\1in forreste Kahyt var
indreilet til Theater, og her blev forevist et Voxcabinet af
alle mulige Figurer, endvidere adskillige hoist comiske
Tableauer. Foruden nogle Intermezzoer som "London i
Taoge", ,,Berlin ved Nattetid" og lignende Narrestreger, og
foruden Fremstilling af foi·skjellige Personligheder, der
vare os Alle bekjendte fra de seneste Opholdsteder pna vor
Reise, vistes her saaledes: Cleopah·a i sin Dodsstund, en
Tagalerinde, Susanna i Badet, Holophernes og Judilh, en
spisende Chineser o. a. dsl. Til Slutningen fremvistes en
foregiven Automat, - i Virkeligheden hverken '. mere eller
mindre, end selve Skibets lille Hornblæser, - der blev trukket op og derpaa blæste Officerernes sædvanlige Madsignal.
Foreviseren Hr. Nopilsch var fortræffelig maskeret, og gav
med stort Lune den oplysende Text til alle disse Billeder,
der var holdt i ægte Fjælebodscharacteer. Hr. Plum havde
med sit sædvanlige Talent arrangeret Coslumer og Grupperinger.
Forestillingen endte med, at hele Selskabet
blev fremkaldt, og modtog Tilskuernes stormende Bifaldsyttringer. Vi drak det nye Aar ind med et Glas Punsch,
og taklrnde Gud for, at det var i delle Aar, vi skulde see
vort Fædreland igjen.
Vor Rcise over Oceanet tilbod intet synderlig mærkeligt. Jeg skal ikke trætte Læseren med de lidet interessante Beretninger om Vindens Foranderlighed med Tilbehor af
Regn og Solskin, Torden og Lynild, hoi So eller smult
Vande, men skal henvise dem, hvem Sligt manlle interessere
i videnskabelig Henseende, til nedenstaaende Uddrag af Corvettens physiske Journal, hvoraf da ogsaa vil sees Resultqtet af vore Lodnings- og Temperaturforsog paa stor Dybde.
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Ved at efiersee denne Journal, vil man nemlig finde
folgende Bemærkninger over Vand og Slrom paa Seiladsen
fra Selskabsoerne til Valparaiso :
"Den 18 December 1846 forlade vi Borraborra, den 25
Januar 1847 ankom vi til Valparoiso, altsna ener 38 Doges
Reise. Denne Seilads deler sig folgeligen i lo Afsnit:
igjennem SO.-Passatens Belte, igjennem det variable Belte.
December, Januar og Februar Manneder ere Regntiden
i Pomulu-Archipelet, under hvilken -Passaten antages at bimse
mindre frisk, og ofte at variere til N. og NV., til S. og SV. Vi
folie ogsaa Virkningen herar, idet vi IJ&a Seiladsen Syd efter
gjennem Possat-Beltet havde jevnlig labert og Slille, og
flere Gange omlobende Vinde fra SO. til NV., og tilbage om
til Syd.
Den 27 December, poa 29° S. B., slap Passaten os. Vi
havde derertrr variable Vinde med meget labert og Stille i
flere Dage. NV. og vestlig vore dog de herskende. Poa
36° S. B., 127° Vest Gr. Lgd., tog den nordlige Vind fat med
nogenlunde Stadighed, og bragte os over Oceanet i Sigte af
Sydamerikas Kyster. Dog havde vi paa denne Overfart den
14 og 15 Jon., paa 35° Br. og :100° Lgd, sydlig og sydosllig
Vind, som den 16de og :l 7de gik igjennem NO. om Lil Nord.
Ligeledes aller den :l 9de, paa 36° Br. og 89° Lgd., gik
Vinden fra NV. igjennem Vest og Syd om til SO., hvor den
da holrlt sig stadig til den 23de paa 78 11 V. Gr. Lgd., saa at jeg
begyndte at antage, at del Yar den paa Chiles og Perus
Kyster om Sommeren stedse herskende Srd- og SSO.-Vind,
der havde fnaet fat. Men den 24de gik Vinden alter vestlig og ·nordlig pao 75° Lgcl., og denne bragte os lige ind
under Landet, saa at vi maalle Yende ud efter, havendo Cop
Caramilla i N. t.O. Jeg an forer dette for ol vise, ol denne
sydlige Passat langs Kysten af Sydamerika dog ogsaa kan
slaae feil. Ifort efter filt vi imidlerlid Stille og derefter
sydlig, som bragte os samme Aften til Ankers paa Vnlparaiso Rhed. Her havde del l~ele Dagen vært>t Havblillslille,
merlcns den nordlige Vind udenfor blæste en stiv Bromseilsl{uling indtil m. 1 Eftermiddag.
DIiies Jordomseilini:. llf,
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Paa den hele Overfart havde vi stadig sydvestlig Dynning, ofte temmelig stærk, men ikke to Timers SV.-Vind.
Dersom Berghaus's Theorie er rigtig, at der paa delte
Belte, imellem 25 og 60° Brede, skal herske nordnordvestlige
Vinde, som Resultat af SO. Passatens Kamp mod de sydlige
Polar-Storme, saa al)tager jeg ogsaa, at jo mindre stærkt
Passaten blæser, jo mindre lffaflig kan den nordvesllige og
nordlige Vind vise sig. Delle troer jeg lildeels har bekræftet sig paa denne Ove1·fart. Det var forst paa i 27° V. Gr.
Lgd., at den nordlige Vind tog- fat med nogen Kraft; men
det var ogsaa forst her, at vi befandt os Ost for Pomotu Archipclets osllige Meridian, hvor altsaa Indvfrkningen af Regntiden pna Passaten formeentlig ophorer.
Under vor Seilods gjennem Passat-Bcltet, altsaa indtil
poo 29° S. Br., satte Strommen os i 7 Dage 63' Vest hen.
Forsæluingen Nord og Syd hen vor ubetydelig og balancerede paa det allernærmeste. Her fru, og indtil pna i 23°
Lgd. (den 9 Januar) salte SI rommen os afvexlende Nord og
Syd, Ost og Vest hen, saaledcs:
Nord hen 37', Ost hen 85'
Syd hen 45', Vest hen 33' .
altsaa Syd hen 8' og Ost hen 52'
Vi havde i denne Tid forandret fra 29° til 36° S. Br.,
og skal jeg hertil bemærke, at den stærlrnsle Forsætning
Ost hen var fra 30 til 33° Br. Fra 9 til 25 Januar, eller
fra 36° S. Br. 123° V. Gr. Lgd. indtil Valparaiso, satte Strommcn os stadig Vest hen, i Alt 24i' i Længde, altsaa med
en Middelfort af k Miil i Vagten.
Forsætningen Nord hen var 36'
do.
Syd
do.
59'
altsaa - 23'Syd hen
Strommens Fart var iiivrigt meget ureg·elmæssig, og var
oiensynlig paavirket af Vinden, idet den stærkeste Forsætning Vest hen var med SO. (lg NO.-Vind.
I en Instruction, jeg hor sect fra den franske Admiral
Hnmelin til en af h1rns underhavenclr. Chefer, der skulde
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tilbagelægge samme Vei, som her er omhandlet, anbefaler
han at holde sig imellem den 30 og 33° Parallel. Delle
troer jeg rigtigt med Hensyn paa Strommen. Det var det
meget Stille, vi her maatte doic, der bragte mig til at soge
sydligere.
Mr. Laplace gik i Octbr. og Novbr. Maaned med la
Favorite fra Port Jackson til Valparaiso, holdende sig stadig
mellem 33° og 37° Br., og blev paa denne Overfort fol'sal
279 Qvml. Nord og 104 Qvml. Ost hen.
Berghaus's Slromknarl antager en Slromning kommnnde
fra Sydpolen, lobcnde Nord hen til paa 50° Br., hvor den
lager en nordosllig Retning, og senere, pna omtrent 32° Br.,
en heel iistlig Retning til ind mod Kysten af Sydumerilrn.
Her lader han den dele sig, og medens den nordlige Colonne boier sig vestlig, og liiber over hele den sydlige
varme Zone, forenende sig med Æqvl\torial-Strornmen, bryder den sydlige Dee! sig mod Kysten af Sydamerika omtrent paa 40° S. Br., og liiber deels Nord efter ganske tæt
langs Kysten, deels Syd efter omkring Cap Horn op igjennem l\1agellan-Slrædet.
Ifolge denne Theorie skulde vi
have bayt Strommen med os fra 130° V. L. og Ost efter
lige til Valpal'aiso, hvilket ikke var Tilfældet.
Vandets Temperatur aftog strax efter at vi forlode Passat-Beltct fra
19° å 1811 C. til
16° å 15° og vedblev at aftage, alt som vi nærmede os Kysten af Sydamerika,
hvor Thermomctrel ikke viste hoiere, end
H O å 12° og
om Natten ikkun
9° å 10°.
Under vort tre Ugers Ophold paa Valparaiso Rhed var
Vandets Temperatur Nnt og Dag imellem
9 og 11° C."

+

+

+

+

+

"1846 den 31 Decbr. Formiddag m. 8!- 9!, paa 3t 0
24' S. Br., 140° 10"V. Gr. Lgd., blev der anstillet el Forsiig·
med at finde Vandets Temperatur paa 500 Favnes Dybde med
Index-Thcrmomctcr Nr. 2 i Ilylslcr Nr. i. Ne<lfiringen medtog 11 '. Thermometl'et forblev 17' i Dybden, og Indhalingen medtog 19&'.
18*
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Forend Thermometret blev indsat i Hylstret, viste lndexernc . . . . . . • • . • . • . . • . . max. 23;l 0 , min. 2q.o.
Qviksolvcolonnerne . . . . . . • • • . • - 23;! 0 ,
24å O •
0
Efter Ophalingen viste Jndexerne paa • - 23ll: ,
8& 0 •
l)viksolvcolonnerne • . . . . . . . . . . - 20°,
20¾ 0 •
11
Vandets Temperatur i Overfladen var - :161 ,
Luftens Temperatur paa Psychrometret Nr. 6 • • • • • • • • • • • • • • - 22°.
111inimum-lndexen var ei til at neddrive lige til Qviksolvet forcnd Forsoget, men stod som ovenanfort.
:1847 den 5 Januar Eftermiddag m. 41-5¼, paa 33°
44' S. Br. 132° 7' V. Gr. L., hlev nnslillet et lignende Forsog med at finde Vandets Temperatur paa 500 Favnes Dybde
med Index-Thermomcler Nr. 2 i Hylster Nr. 2. Nedfiringcn
medtog 1 tf, Thermometret forblev :14' i Dybden, og lil
Indhalingen medgik 16'.
Forend Thcrmometrct blev indsnt i Hylstret, viste Jndexerne
max. 27°, min. 27jo.
Erter Ophalingen viste Indexerne ••.
26°, 5°.
:t8o, - 18!0,
Colonnerne. . .
16~0.
Vandets Temperatur i Overfladen var .
Luftens Temperatur paa Psychrometret. - 24° 8."
Under slige daglige Observationer af Sol, Manne og Stjerner, af Vind, Strom og Vcir, Lurtens og Vandets Temperatur,
Barometer og Sympicsomeler, gik Tiden uformærkt hen i en
vclgjorcndc Eensformighcd, som gav mig Tid til et ordne
en Mængde Beretninger, der skulde afsendes med forslc
Lcilighed fra Valpnraiso. De Herrer Naturforskere havde
ogsae meget travlt med Indpakning af de indsamlede Snger,
med Aftegning af hvad de havde medbragt fra Landet, sauvclsom af de daglig med Fongcnetter af Vom.let opfangede
mikroscopiske og andre Sodyr, hvoraf dt!r stundom fandtes
do allerbesynderligste Skil,kelser. Ruffet lnac fuldt nf Cehiers
med torrede Planter; pnn Rundholterne laac lange Rader af
brogede udstoppede Fugle, og paa Spillet store Plader af
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Planlemarv, spækkede med spraglede Sommerfugle, eller andre glimrende Insecter, som vare spiddede paa Entomologens spidse Naale. Saaledes gik -den ene Dag efler den
anden. De Herrer Naturforskere havde den Godhed, ogsaa
paa denne Overfart at holde Foredrag i deres respective
Videnskaber, hvorved de lange Eftermiddagstimer paa en
hoist interessa_nt Maade forkortedes for os. Skibets Skole
for Lærlingerne g•k sin vante Gang, tak~et være Hr. Pastor
Hansens Utrætlelighed. ,Der var heri ingen, anden Afbrydelse, end den, som Ophold i Havn nalurligviis maalte foryolde.
Mandskabets Sundhedstilstand var siden vort Ophold
paa Sandwichsoerne i det Hele hoist tilfrcdstil!ende. r de
sidste Dage, vi endnu lnae til Anke.rs ved llonolulu, havde
der blandt 6-7 Tilfælde af Diarrhoe viist sig eet med
dysenteriske Symptomer; i Slutningen af November viste
sig et andet, 'midt i December et tredie Tilfælde. Men forresten var Helbredstilstanden upaak.lagelig, og det Eneste
der vel kunde være værd at omtale, var den forsl paa
denne Overfart begyndende Natteblindhed (Hæmeralopia),
der angreb den Forsle ombord hos os den 8 Decbr., en
Anden den 20 Januar, en Tredie og Fjerde den 25 Januar;
disse to Sidste vare alt svækkede ved forudgaaet Feber med
Skjorbug og Blodgang. Senere bleve de Nntteblinde hyppigere hos os, og da de helst vilde skjule deres Sygdom
saalænge som muligt, opdagedes den gjerne forst ved at
!\fanden en skjon maanelys Aften rendte lige mod Stormasien, mod Spillet eller mod den vagthavende Officeer, hvorpaa
han da, som greben paa fersk Gjerning, bragtes under Doctorens Cuur og Pleie, fra hvilken han temmelig snart ud:gik helbredet igjen . .
En Provision, der uddeeltes blandt Mandskabet som Folge
af den Erklæring, jeg havde indhentet hos Skibets Læger kort
fo1• vor Ankomst til Honolulu, var det paa Hvalfangerne temmelig almindelige, skjondt vel de Fleste af mine Læsere
ubekjendte Sprucebeer: en gjærende Drik, til hvis Brygning
vi anskaffede to Kar, hvert paa et Pur hundrede Potter, og
hvert af dem fyldt paa sin Dag, saa at der blev en Pot
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dnglig pr. Mand, medens der dog ikke sattes Ration, men
dot lillodes Folkene at soge til Fadet, sna længe der var
noget i det. Den hele Udgift herfor var beregnet pnn 5
Mk. maanedlig pr. l\land og maalte ultsaa ansees for meget
ringe i Betragtning af den anerkjcndte heldige Virkning1
denne Drik har til under længere Soreiser at bevare l\1andslrnbet for Skjorbug, og saale<les ve<lligchol<le dets Helbred.
Til 200 Potter Sprucebeer anven<lte vi, foruden noget Gjær,
15 Potter l\1olnsse og t"rr Pot Spruceessents (Essents af Lærkekno.pper); efterat have heldet Vandet paa, stod denne
l\1asse og gjærede i I{arrct i to Gange 24 Timer. Den
danske Colfardicaptain Sodring, der i denne Henseende skylder sine to Hvalfangerreiscr en værdifuld Erfaring, har efter min Hjemkomst meddeelt mig Opskriften paa hans fra
vor Drik noget forskjellige to Sorter ar Sprucebeer. Til
den kraftigste af disse bruger han paa 200 Potter 10 Potter J\Iolasse, 5 Pund Humle og 11ll' Pot Spruceessents; naar
det har slaaet tre Dage paa Fad, paaslaaer han at det endog
egner sig til at aftappes paa Flasker. Han lader Bundfaldet i læn~ere Tid samle sig i !{arret, helder Humleafkoget
varmt paa, blander ligeledes Molnssen med kogende Vand
og stikker en Stok gjennem Spundshullet, for endnu et
Qvarleers Tid at rore Vædsken dygtig om, inden Karret
fyldes til Randen, hvorpaa det staner roligt hen. Ved disse
Forholdsreg-Jer opnaaer han nt fane en sna meget stærkere
gjærende Drik, der, da drn rimeligviis tillige holder sig
bedre, og bliver mere mavestyrkende, end den af os brugte,
ved sin Tilsætning af Humle, endnu synes at maatte foretrækkes for den Sort, vi bryggede ombord i Gal!tlhea •
. Alligevel fandt ogsaa vi os meget tilfredsstillede ved -Virkningen af vort Sprucebeer, og det afgav tillige en behaga. lig Drik, der vandt Folkenes fuldeste Yndest.
Del meget Stille vi havde at stride med, navnlig i Ugen
mellem Juul og Nytaar, gjorde at jeg blev l~dt betænkelig
med Hensyn paa, hvorledes de to vigtige Provisioner Vand
og Brod skulde holde ud. Endecl af det Brod, som var
indtaget i China, viste sig at være bedærvet, og jeg maatte
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saaledes være betænkt paa at faae det paa Sandwichsoerne
indl(joble Brod, som var blevet foroget med et lille Qvantom paa Tahili, til at holde ud til Valparaiso. Jeg var derfor nodt til at gribe til det haarde Middel, at sætte 'Ration
paa Brodet, nemlig J Pund pr. Mnnd om Dngen, ligeledes
paa Vand å i Pot daglig. foruden hvad der brugtes i Mad
og The. Dog varede disse Indskrænkninger ikke længere,
end fra 6 til 23 Januar.
Efter at vi paa hele Reisen fra Bo rrahorra ikke havde
seet en eneste Seiler, passerede vi pludselig den 21de om
Aftenen paa forsle Vagten midt imellem lo Seilere, hvoraf
den ene viste et Fyr paa Siden. Det var imidlerlid saa
morkt, og vi lob dem saa hurtig forbi, at vi aldeles ingen
,·idere l{jending fik af dem.
Den 22de paa Dagvagten saae vi Oen Masafuero i
Nord 5 l\Jiil e. G., og om Aftenen saae vi Masatierra eller
Juan Fernandcz. Den forste danner foroven et fladt Plnteau,
den anden fortoner sig i forunderlig puklede Contourer.
Passerede denne paa forsle Vagten paa tre å fire Miles Afstand med meget smukt Veir. Næste l\forgen havde vi den
i NVtN., otte l\1iil efter udseilet Distnnce.
Disse Oer, der i sin Tid vare Ansons Redning, og hvor
Matrosen Alexander Selkirk virkelig har levet det Eremitliv, som har givet Anledning til Robinson Crusoes cl11ssiskc
Eventyr, ligge omtrent 100 Mile fra den sydamerikanske
Kyst. Enhver af mine Læsere, der har Bom, og har seet
dem glæde sig ved Robinsons vidunderlige Hændelser, vil
tilgive mig, at jeg her for nogle Oieblikke forlttder min
egen Reise, for at give en kort Skildring al Selkirl(s virkelige, og dog saa eventyrlige Ophold paa denne 0.
Det var den engelske Capt. Wood Rodgers, som i Aurel
1709 anlob Juan Fernandez og fandt der Matrosen Selkirk,
som i fire Aar havde levet paa denne 0, ganske alene.
Han var bleven efterladt der af Capt. Pauld ing, sandsynligviis som Straf. Man havde medgivet ham hans Klæder og
Koie, endvidere et Gevær, Krudt og Kugler, en Oxe, en
Kniv og andre Redskaber, en Bibel og nogle gudelige
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Boger. Efter at den forsle Fortvivlelses Udbrud havde lagt
sig hos Selkirk, besluttede han sig til at opholde Livet, og
begyndte med at· bygge sig lo Bylter, den ene lit Bolig,
den anden til l{jokken. Han levede af Fisk, især et Slags
Krebs, og af vilde Geder, hvoraf Oen vrimlede. I Begyndelsen skjod han· dem, men da hans Krudtforraad var tomt,
ovede hun sig i at fange Dyrene ved al lobe ener dem,
og opnaaede snart den vidunderligste Færdighed i at forfolge disse rapfodede Dyr, selv poa de steileste Klipper. Han
holdt denne Jagt ikke alene for sit Livs Ophold, men ogsaa som Tidsfordriv, og ofte slap han Gederne Ios igjen,
efter at have mærket dem i Oret. Da Anson kom til Juan
Fernandrz, hvor han maaUe opholde sig i længere Tid, for
at tilbagevinde sit Mandskabs af Scorbut odelagte Helbred,
fangede de en Ged, som bar .Selkirks Mærke. Sclkirk klædte
sig i Gedeskind, som han syede sammen ved Hjælp af.Plantetrevle1· og et Som. For dog at have nogle levende Væsener om sig, tæmmede han Geder og vilde Katte. Disse
Sidste hjalp ham imod hans værste Fjender, Rotterne, som
opsogte hans Bolig, fortærede hans Provisioner, ja endog
vovede at angribe ham selv, nnar han sov. Da Capt. Rogers ankom til Oen, havde Selkirk aldeles tabt Vanen lil at
tale, san at han sna at sige havde glemt sit Modersmaal,
uden at faac noget andet i Stedet. Dog, det varede kun
kort. Han gik hjem med Rogers som Baadsmandsmath.
Tredive Aar efter var det, at Anson besogte disse Oer.
Hans Reisehrskrivclse er nol1sorn bekjendt. Endnu dengang
var Juan Fcrnandez ubeboet. Da Spanierne mærkede, at
denne O var et ypperligt 'filholdsstcd for Bucaniererne, som
gjorde Oceanet usikkert for deres Galioner og andre rigtladtc Skibe, besluttede de at udrydde de vilde Geder, som
især bleve sagte af disse Evrntyrere. De landsatte derfor
et meget betydeligt Antal Hunde, som snart i vild Tilstand
formerede sig i en frygtelig Grad, og forte nu Ifrig paa
Liv og Dod med de vilde Geder. Men disse Dyr, hidtil saa
fredelige, lærte snart at smlle sig Lil l\lodværge. Anson
fortæller om en Fægtning, han . var Vidne til mellem en
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Flok Geder, som havde trukket sig tilbage paa en fast utilgængelig Fjeldspidse, og en Flok Hunde, som i fulde Fiirspring stormede derop. Men Gederne dannede en Række
Palisader med deres Horn. En gammel Buk stod som Leonidas i deres Midte, og Angrebet blev af91anet.
Efter at Chile havde afkastet det spanske Herredomme,
bleve disse Oer tagne i Besiddelse af den chilenske Regjering. Der er nu en Coloni anlagt, og de tjene ikke sjel. den til Deportationssled for politiske Forbrydere.
Juan Fernandez var ogsaa et af -de Punkter, som var
nævnt i mine Inslructioner, at kunne anliibes m_ed Galathea, men jeg havde maallet opgive dette, som san mange
Steder, deriblandt Ny-Holland, Ny-Zeeland og flere andre
hoist interessante Lande.
Mine Ordre, modtagne paa
Reisen, vare bestemte; jeg kunde seile, hvorhen og hvordan jeg vilde, men jeg skulde være rundt Cap Horn for
Udgangen 1_1f April. Min lange Reise fra China til Sandwichsoerne, og derved fremkaldte lange Ophold paa disse
Oer, havde spildt mig næsten to Maaneder. Men selv om
denne 'l'id havde været til min Raadighed, havde jeg dog
ikke kunnet foretage de ovennævnte Ophold. Valparaiso
maatte jeg absolut til for at proviantere og eftersee Sk-rog
og Reisning for Reisen omkring Cap Horn; og havde jeg
derefter nogen Tid lil min Rnadighed, saa vare Guaynquil
og Galopagos Oerne mig specielt anb.efalede som vigtige
Punkter at besoge, det forste i commerciel, det sidste i
videnskn!Jelig Henseende.
Jeg styrede allsaa forbi Juan Ferhnndez, og han!Jede
om faa Dage nt see Sydamerikas bjergrige Kyster i vor_
Horizont. Det var den 25de om Morgenen ved Daggry, at
vi saae Cordillernes sneebedækte Toppe al skinne skarpt paa
den morkeblaae Himmel. Vi vare da endnu fB Mile bortfjernede fra Kysten, og altsaa over 30 Mile fra Bjergene
selv. Del var tredie Gang jeg anduvede denne Kyst. Saavel min egen Erfaring fra de to foregaaende Gange, som
alle Beskrivelser slemme overeens deri, at Vinden altid og
navnlig, som nu, om Sommeren, falder sydlig langs denne
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Kyst, og at Slrommen ligeledes sætter langs Kysten Nord
efler. Jeg havde derfor sal min Cours saaledes, at jeg anduvede Landet nogle Mile Syd for Pynten Caromi1111, som
danner Valparaiso Rheds nordvestligste Pynt. l\fen Vinden
stod hele Dagen. nordlig, og Slrommen havde sat os Syd
for Bestikket. Her var intet andet at gjore, end at holde
pøa heelt ind under Landet og da vende ud efter. Vi
havde nu flere Seilere i Sigte, som alle sogte ind til Valparaiso, blandt andre den Hamborgcr Brig Helene, som jeg
har omtalt, der kom ind Lil Honolulu under vort Ophold
der, og som nu kom directe fra denne Plads. N1111r man
kommer Syd fra, kan man ikke lage feil af denne Pynt,
da det er det vestligste fremspringende Land, som maskerer den hele nordfor liggende Kyst. Der ligge1· en lille
0 tæt udenfor den. Naar man er tværs af Caromilla-Pyntcn vil man faae Valparaiso Fyrtaarn fri, og man kan da
dristig hoie omkring og op imod delle Taarn, da det er
saaledes beliggende, at man ikke kan see det, for man er
passeret de smaa Skjær, som ligge ud for Caromilla-Pynten. l\Ian kan Iobe Fyrtaarnspynten temmelig nær, paa !
Qvml. f. Ex., paa dens nordostlige Side ligge nogle skjulte
Klipper, Laxas kaldet, paa hvilke det bryder, men forinden
man har noget med dcrR at gjore, vil man allerede have
seet Byen og Skibene paa Rheden frie af Fyrtaarnspynten.
Saasnart jeg var vendt ud efter og var kommen lidt ud
fra Landet, dode den nordlige Brise af, .og de morke Skyer,
som jeg havde sect den hele Formiddag at slaae i Syd,
brode endelig Ios og nærmede sig op imod os. Veircl var
trist og koldt, og Cordillererne indhyllede sig i en tyk
Taage. Vi salte strax alting kant til al modtage den kjærkomne Vind, der skulde bringe os til vor Ankerplads, og
snart efter bugnede sig Galatheas hvide Seil for den sydlige Brise, men den var langtfra saa heftig, som den truede
med. 'fvcrtimod, den kom blid og rolig, hvert Oieblik var
det, som om vi seilede os ud af den, og saaledes naaede
vi lidt efter lidt Kl. 5 Eftermiddag Pynten Caromilla.
Her tæt inde under Kysten passerede vi en over-
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maade stor Slime Kaschelottcr, som satte Havet i saadant
Opror med deres Tumlen og Sproiten af Vand, at man
kunde lroe, man seiledc i en stærk Brænding. Paa samme
Tid var Soens Overflade næsten aldeles bedækket med en
lyserod Materie, som sandsynligviis var Fiskerogn.
Efter at være passeret Pynten Caromilla Kl. 5 Eftermiddag, kom jeg op under Fyrtaarnspynten Kl. 5h og idet
vi boiede omkring den, saae vi Valparaiso Rhed for os med
dens mange Skibe, store og smaa, Krigsskibe og Coffardimænd, Dampskibe og Transportfartoier, og bag dem den
amphitheatralsk anlagte By med dens Kirker og Fæstningsværker langs ød de steile Klipper. Ved Fyrtaarnspynten
modte os c!1 Mængde Fartoier fra de her paa Rheden Jig.gende engelske og franske Orlogsmænd, hvilke alle toge
Buxcertoug, og bragte os inden en halv Time ind paa vor
Ankerplads, paa 26 Favne Vand, tæt foran det engelske
Admiralskib Collingwood. Efter at have fortoict Skibet,
pciltc ,·i her paa denne Anlrnrplads Nordvestpynten efRheden i N. 47° V., Flagstangen paa Fortet i S. 70° V., 'og
Taarnet paa Toldbod-Bygningen i S. 70° Ost.
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IV.
Ophold paa Sydamerikas Vestkyst.
VaJparaiso. - Cobija. - Chincha.-0.crne.
Callao. - Lima.
25 Januar til 14 Marts 1847,

.Vor

Ankomst til Valparaiso var atter et af de glade
Oieblikke paa en lang Reise, ·da Breve fra Hjemmet kom
ombord i stor Mængde. Vi erholdt Efterretninger fra Fædrelandet indtil 15 Septbr, 1846, og jeg havde den Glæde,
at Jngei;i ombord af vort hele Reiseselskab modtog noget
Budskab, som gjorde et sorgeligt Skaar i den almindelige Tilfredshed.
Foruden det ovennævnte 80 Canons Liniesldb Collingwood, Capt. Smart, paa hvilket den i Sydhavet commanderende engelske Contre-Admiral Sir George Seymour havde
sit Flag, laae endnu paa Valparaiso's Rhrd af engelske Orlogsmænd, Fregatten Carysforth paa 26 Canoa cr, Cnptain
Seymour (en Son af Admiralen), og Dampskibet Samson
paa 500 Hestes Ifraft, Capt. Henderson. Af franske Orlogsmænd Iaae paa Rheden Fregatten Virginie, 60 Canoner,
Capl. Clery, hvorpaa den commanderende franske Admiral
Hamelin havde sin Commando veiende, samt et Par Gabarrer, som skulde gaae med Tropper til Tahiti. Undei· mit
Ophold indkom cndvidei:c en engelsk Orlogsbrig Frolic,
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Capt. Hamilton, fra San Fransisco, et engelsk Dampskib
Cormorant, Capt. Gordon, (senere C11pt. Seymour, Admiralens Neveu) fra Callao, en fransk Corvet la Brillante, Capt.
Bouzet, fra Mazatlan, vor gamle Bekjendt la Lamproie, Capt.
la l\lolte Piquet., fra Tahili, og et fra1isk Dampskib Gassendi,
Capt. Faucon, fra l\fonlevideo gjennem Magellan-Slrædet, efter 54 Dages Reise. En amerikansk Corvet Preble, Capt.
Shields, laae ligeledes her, men seilede faa Dage efter til
Callao. Endelig fandt jeg her en gammel Bekjendt i en
ret smuk, 44 Canons Fregat Chile, Capt. Simpson, som
_ laae paa det samme Sted, hvor jeg havde seet den, da jeg
i 1841 var her med Fregalten Bellona. Den laae dengang,
som nu, fuldtaklet , tilsyneladende seilklar, men havde i
al den Tid ikke været til Soes, eller blot hav! sit
Anker let.
En ganske særegen Omstændighed bevirkede imidlertid,
at denne Fregat just under vort Ophold blev gjort seilklar
for Alvor tilligemed nogle.Skonnerter, som med den udgjorde
Chiles Marine. Der var nemlig kommen Efterretning om den
Expedilion, som udrustedes i England afEx-P.ræsidenten i Republiken Ecuador, General Florez, bestaaende af endeel Transport- og to Dampskibe, havende, som det sagdes, 3000
hvervede Eventyrere ombord og, efter Forlydende, bestemt
til at lande paa et eller andet Punkt af Sydamerikas
Vestkyst, og da atter at indsætte den spanske Krone i dens
Rettigheder. Disse Efterretninger vakte megen Uro hos
alle Regjeringer i de forskjellige sydamerikanske Rcpubhker, og der blev indganet en of- og defensiv Alliånce
mellem dem for at modsætte sig et snadant Angreb. General Florez sagi:les at have henvendt sig til Præsidenten i
Chile, Don Manuel Bulnes, med Begjæring om at maatte
anlobe og indtage Forfriskninger i en af denne Republiks
Havne. Da dette, som en Folge af hiin Alliance var blevet ham ufslaaet, rustede nu Chile sig og sendte, tilligemed
sine Krigsskibe, 6000 Mand Tropper til Chiloe-Oernc, hvor
man nærmest troe~e, at han kunde forsoge paa at gjore
Lnndgnng. Gisningrrnc om Formaalet for General Florez's
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Expedition vare Dagens Æmne i Valparaiso. Medens de
. Fleste antoge, al Expedilionen skele til Gunst for Dronning
Christines Son af andet Ægteskab, meenle And1·c, at den ene
og alene var en Colonisalionsplan i stor l\laalestok, og alter
Andre, at den tilsigtede af Ny-Granada, Peru, Bolivia og
Chile at danne et stort Kongerige for - Hertugen ar
Monlpensier. !\fan erindrer Expeditionens bedrovelige Endeligt, i det den engelslrn Regjering lagde Beslag paa Skibene og adsplittede de hvervede Tropper*).
Valparaiso er ingen Havn; det er en Rhed, aaben for
Vinden fra Nord om til Vest. Bugten har meget liden
Dybde, saa at Skibene , som ville have Læ af det vestlige
Land, hvorpaa Fyrtaarnet ligger, maa lægge sig nær op til
Land. Der er meget dybt Vand heclt ind under Kysten,
og kommer man længer ud, end til al have Fyrlaurnet i
Vest, faacr man strax 30 å 40 Fv. Men Holdebunden er
overordentlig god, og da Vinden slarlig er sydlig og blæser ud fra Landet, saa frembyder. denne iovrigt saa daarlige Ankerplads ingen Fare, naar ikke de enkelte Vinterstorme af nord Ug Vind sætte ind, som rigtignok i Juli og
August Maaned siges at kunne udrelle stor Skade. En uund•) I sit Budskab lil den lovgirnnde Fol'snmling, Januar 1847, udtaler
Gom•e1·neur Rosas i Uuenos Ayres sig snaledes i denne Anledning:
nDen argentinsl.c Confoederations Regjering har nylig erholdt
officiel Underretning fra Europa om, ni den forhenYærende Præsident
i Repuhliken Ecundor, Gene1·al l<lol'Cz, udvandret til Spamen og bosat i Mndricl, havde udtænkt og beslultel et væbnet Angreb paa sin
'Republik i Forbindelse med den spanske Regjering, for at gjcnoprelle
det spanske llcrredilmme i et ftlonnrchi hestanende af Repuhlikerne
Ny-Grnnndn, Ecuador, Peru og Bolivia, som skulde tilfalde en Son
af Dronning Christine med Heriugen af Rinnzares, hendes ~land i
andet Ægteskab, og at delle Barns unge Alde1· endnu lovede flere
Anrs Regenlsknb for General Florez."
Rosas nærncr endvidere, ni Ex- Præsidenten i Peru, General
Snntn Cruz, som dengnng opholdt sig i Pai·is, ogsaa var r.n al' HondnnfOrerne i den pantænkle Ex11edition. lian omtaler derefter udtryl,kclig clen imellem de forsl1je llige Hcpublikcr, i denne Anierining,
11d\'exlede Gnranlic fo1· hinandens Uafnængighed, og gjensidig !onde
Bistand.
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gaaelig Folge af den store Vanddybde og ringe Udstrækning af Bugten er, at alle Skibene ligge tæt pakkede sammen oppe under Landet, og man maa sorge for, at forltiie .
sig saaledes, at man ikke har for stort Rum at sveie pas,
for ikke at udsætte ~ig for Ombordregning. Valparaiso By
har vel omtrent 40,000 lndvaanere. Den er beliggende
nærmer.e eller fjernere Strandbredden lll'le Bugten rundl,
og amphitheatralsk op ad Bjerget, der hæver sig tæt bag den
ene lange Gade, som danner den nedre Dee! af Byen.
Jeg har ved at omtale l\lanila fortalt, at alle spanske Byer
i Colonierne ere meget eensformigt og regelmæssig anlagte,
gjennemskaarne paa lige Afstand af parallellobende Gader,
som afdele Byen i lige store Qvarterer, Cuadras. Valparaiso gjor heri en afgjort Undtagelse; Beliggenheden har
gjort en saadan Regelmæssighed umulig. Klipperne lobc
nemlig paa sine Steder saa tæt ned mod Stranden, at man
har maaltet sprænge hver Fodsbred bort, som skulde indvindes. Jeg erindrer saalcdes meget godt, at da jeg var i
Valparaiso i f821 med en fransk Orlogsmand, var der et
Sted, som man kaldte det lille Cap Horn, hvor Klipperne
endnu dengang gik heelt ud i Vandet, såa at man maatte springe
over Stenene fo1· at komme fra den egentlige By til Forstaden Almendral. Nu ere disse Klipper vel bortsprængtc,
og en temmelig bred Gade er anlagt der forbi med Huse
ud imod Soen; men den lodret staaende Klippe begrændser
dog Gaden, og hoit oppe paa Bjerget ligge Huse, til hvilke
man ikke kan komme anderledes, end ad de \'eie, som
slynge sig op i Slugten af Bjerget.
En af Aarsagerne til de store Forandringer, Valparaiso
selv i den seneste Tid har undergaaet, er de betydelige,
tildeels ved Jordskjælv foranledigede Hævninger, som have
fundet Sted her fra Tid til anden. Et Exempel derpaa afgav den Grund, vor Landsmand, Hr. Sliiven, havde kjobt sig
i Udkanten af Almendral for i2-i3 Aar tilbage med den
Betingelse i Kjobc - Contracten, at Jorden tilhorte ham,
"indtil .hvor Bolgerne skylle op imod Slranden". Han havde
begyndt med at bygge sit Vaaningshuus tæt op til Vandet,
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og det, uagtet man bebreidcde ham det som en stor Letsindighed, at han dertil valgte sig en Plads, der var san
lidt sikkret mod Soens Magt. Men Tiden viste, at han
havde gjorL Ret, thi ved at fylde op, bygge Jordmure og
tage hiin skjult, men mægtigt virkende Naturkraft til Indtægt, vandL han ikke blot Beskyttelse for den Eiendom, han
havde bygget, men inddrog endog lidt efter lidt et saa betydeligt Stykke nyt Jordsmon, at han nu allerede havde opfort Bryggerie, Bagerie, Stalde og Udhuse, hvor endnu for
lrnap en halv Snees Aar siden Soen rullede op over Sandet.
Saasnart man er det ovennævnte snævre Sted, det for
saakaldle Cap Horn forbi, udvider Terrainet sig, og her er opstaaet, siden jeg saae Valparaiso anden Gang i 1841, et
hcell nyt og meget smukt Qvarleer. Siden den Gang har
nemlig en fryg-telig Ildebrand herjet denne By, og lagt den
storste Deel af Almendral i Aske, men der behovedes kun
faa Aar, saa reisle denne kraftige Stad sig igjen udvidet og
forskjonnet. Der staaer nu Bygninger saavel i den lange
Gade, som i Almendral selv, der kunne taale at sammenlignes med europæiske Hovedstæders Pragtbygninger. Jeg
skal deriblandt fremhæve det vel indrettede og smukt udstyrede Theater, en meget anseelig Bygning, der ligger paa
Victoria- eller Orego-Pladsen. Paa den modsatte Side af delle
store Torv stod en Kirke, som endnu vnr ufuldendt, pan den
tredie Side laae en Ræl(ke Spillehuse, den fjerde optoges
af 'l'ugthuset og en lang, skummel Muur, hvor de til Doden
domle Forbrydere blcve skudte eller hængte. Det er vel
saaledes vanskeligt nt opvise nogen Plads, som de forskjellige Mennesker betræde i mere forsl,jellige Stemninger.
Ligefor Landingstedet lig-ger Toldbodbygningen, som er
en langagtig lo Etagers Bygning med et Taorn pao Midten.
Den indsluller en Gaard, og her findes betydllligc TransitOplag af næsten alle til Valparaiso indforle Varer. Tilvenstre for Toldboden ligget Biirsen, der har en Læsesal, som
dog i Forhold lil sin Storrrlse, kun har el temmelig ringe
Udvalg af chilenske, fransl,e og- engelske Bh1tle. Enhver
Fremmed faaer ud~n Vanskelighed Adgang dertil. Gnaer ·
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man forbi Barsen, er det man kommer ind i den lange
Gade, som forer til Forstaden Almendral og gjennem den
igjrn til den eneste Vei, som forer ind i Landet nd Hovedsladen St. Jago til, saavelsom til den, der forer Nord
ud og ganer til Quillola. Gaaer man derimod til hoire fra
Toldbodbygningen, kommer man til den ældste Deel afByen,
og her sloder man paa et lille Torv, som, da jeg var her
i 1821, var Byens slarste og eneste regelmæssig byggede
Plads, hvor Gouverneurens Palads fandtes. Det ligger der
endnu og er tillige Provindsial-Regjeringens Sæde, hvor alle
Contoirer o. a. m. findes samlede. Men paa denne Plads
begynder all~rede Terrainet at blive bakket, og slrnx udenfor denne, hvad enten man vil gaae til venstre, og da op ad
Bjei·gct i det temmelig obscure Francisco- Qvartecr, eller
man vil gaae ligefrem og folge Strandbreddens Retning,
maa man i hvert Fald til at bestige temmelig steile Bakker,
hvor Heste og Vogne .have ondt ved, eller slet ikke kunne
komme frem. Stiger man op ad Bjerget tilvenstre, fores
man gjennem "Magellanstrædet" til tre Bjergtoppe - af
Samanden opkaldte For-, Stor- og Krydstoppen - hvis
ildeberygtede Huse Liebhaverne kun kunne klavre op til paa
alle fire. Sager man ad Veien ligefrem, maa man snart
boie Nord efter igjen, og man finder sig da udenfor Byens
egentlige Grændse, og paa en ophoiet Klippeflade, hvor
man har nogle Skibsværfter og et Castel under sig ·nede
ved Strandbredden, og fortsætter man Veien lidt ud efter,
faaer man snart en herlig Udsigt ud over Caramilla Bugten
med dens skarpe, klippeformede Pynt til venstre, over Valparaiso's Rhed med dens talrige Skib~ til haire, ligefor
sig har man det smukke Fyrtaarn ude pna Pynten, og bag
dette det hele Ocean, som ingen anden Begrændsning har,
end den klare, skyfrie Horizont, indtil man vender sig mod
NO., hvor man da moder den lange, steile, marke" golde
Bjergkyst, der strækker sig ret Nord i, saalangt Oiet kan
naae. Men ind i Landet, bag denne l(ystbjergkjæde, seer
man de. sneedækte Cordillerasbjerge, som strække deres
luftige, hvide Spidser hoit op mod den lyseblaae Hvælving,
Olllu Jordomøclllni:, III,
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medens de gyldne Skyer stundom lage dem heell i deres
sl(julende Favn, stundom rulle sig ned om deres Lænder,
saa nl de sneehvide Pyramider slaae over dem i jomfruelig Reenhed, snnledes som de fra umindelige Tider have
stanet, ubesmillede af menneskelig Beroring.
Vender mnn sig om og seer "ind mod Byen , da har
man virkelig ogsaa her et sjelden smukt Panorama for sig.
Pam lrc fremspringende l(lippemasser, og i de derimellem
liggende dybe Dnle, seer man hele Stadens Masse af VaaningsHuse og andre Bygninger ligge udbredt. I Bjcrgslugterne
( quebradas) boer mest den fallig-e Deel af Byens Befolkning.
Oppe pua Hoiderne ligge derimod, paa de gradviis stigende
Terrassrr, smukke Villaer, med Allan er foran, og med
siirlige Balustrader, der tegne sig net paa den rode J{lippebaggrund. Brede, macadamiserede Veie, og stundom meget
lange, i Zigzag gaaende Trappetrin fore fra den ene Te1·rasse til den anden. Midt paa en af disse Hoie, paa "cerro
alegre", havde ogsaa vor Consul Poulsen sin landlige Bolig; her node vi fra den af Passionsblomster tæt omslyngede Veranda den herligste Udsigt over Stad og Rhed, og
naar Mnanen kastede sit Lys over det herlige 'Landskab,
gjorde vi stundom endnu en Spadseretour, der gjerne endte
ved det ikke langt borteliggende Canella-Krat. Bjergets
overstc Flade ligger ingenlunde meget hoit over Vandspeilet;
man naaer derop ad de ovenantydede Veie med Lethed
pna et Qvartcerslid, og man befinder sig nu paa en Hoislette, der egentlig man betragtes som I{ ysllandels Overflade, og der omtrent vedligcholder sig pao denne Hoide
flere Mile ind i Landet. Ogsan paa denne Flade har man
begyndt nt bygge, ligesom man her har anlagt den almindelige
Begravelsesplads (Panthcon), og mange Aar vil det ikke
vare, inden der vil staae en stor By heroppe pna Bjerget;
thi Valparaiso er en of de Handelspladser, som er i stærk
Opkomst, og naar Veiene til al komme op pna Hoiderne
forst ere tilstede, vil man foretrække al bygge heroppe,
hvor Grunden er je~n og meget lettere nt erholde, frem-
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for nt opfore Husene nede i Byen, hvor hver en Fodsbred
skel sprænges ud af den heerde Klippe.
Hvad , der er charecleristisk ved et betragte Valparaiso
By, som den ligger der op ad Bjerget, er dens næsten totale Mangel paa Vegetation. Ikke en Have, ikke et Træ
lader sig tilsyne nede i Stnden. Kun hist og her enkelte
Buskvæxter i J{)ipperevnerne paa Siden af Veien, som slynger sig op ad Fjeldvæggen. Inde i det Dybe af Dalene,
som adskille de ovennævnte fremspringende Klipper, seer
man en tæt, lav Underskov, men ogsae den vil lidt ener
lidt forsvinde for Bygninger, som op fores. her, thi overalt
hvor der er Plads eller kan skaffes Grund, seer man strax
Huse at reise sig. Forst ude i Almendralens yderste Qvarterer kan man finde adskillige, og det ofie ret smukt anlagte Haver, men de ere mere Kjokken- og Blomsterhaver,
end egentlige Lyst-Haver eller Skove. I al Fald ere de anlagte ved Kunst, og selv Jorden er i læsviis fort hertil.
Fra Palenco og flere andre offentlige Haver, som her findes, haves ypperlige Viindruer Lil Salg. I en af en Englænder
bortforpagtet Blomsterhnve seae man den sydchilenske Areuce,
den ny hollandske Pinus og andre Sjeldenheder et trives i den
frodigste Væxt; men hvad der gav den storst Værd for
dens Leier, - vare dens pragtfulde Camellias, Georginer og
dsl., hvoraf den enkelte afskaerne Blomst afValperaisos Lover
ofte betaltes ham med 4 - 6 Piestre, ja i den sjeldneste
Aerstid med indtil en Unze Guld. Denne Fattigdom pea
Blomster er det mest talende Beviis for Stedets golde Natur. I det ~-Icle er det ganske besynderligt og ufRlleligt,
hvorledes Velparaiso er kommet til det smukke Navn, den
praler med, som oversat paa Dansk betyder »Paradisdalen".
Her er aldeles inge~ • Dal, og Egnrn er saa langt fra et
være paradisisk, at den, hvis dens Beliggenhed skulde give
den Nnvn, snarere burde hedde en Orken, end et Paradis.
Noget mere ode, udyrket', goldt og stygt, end de stdle,
nogne Klipper, som omslutte denne By, kan neppe tænkes,
men det er ikke andet, end den samme Characleer, som
'l9it
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betegner hele Kysten af Sydamerika paa denne Side, ligefra
Concepcion paa 36° Brede til forbi Callao op imod Æqvator.
Sandsynligviis har Valparaiso faaet sit Navn af den
skjonne, frugtbare Dal, som gjennemstrommes af QuillotaFloden, der har sit Udfob nogle Mile Nord for Byen, og
i sydvestlig Retning strommer ud fra Cordilleras- Bjergene. Denne Dal, hvori Byen Quillota er beliggende, omtrent 10 Mile ind i Landet fra Valparaiso, er virkelig meget smuk, og især overordentlig frugtbar, ligesom den maa
siges at være vel_ dyrket i Forhold til Landet, hvori
den ligger.
Ogsaa inde mellem Bjergene, i Nærheden af Valparaiso
By, findes adskillige Punkter, som ikke mangle en vis storartet Skjonhed og frembyde pittoreske Udsigter; men det
er her, som i alle nogne l(lippeegne, de kunne forb~use og
blive beundrede ved forste Oiekasl, men i Længden trælle de
Oiet, og indgyde et uhyggeligt og bedroveligt Indtryk ved
deres Mangel paa Liv, ved den Tomhed, det Ode, som rr
udbredt over dem, og ved den Eensformighed i Farve, som
herslrnr over Landskabet.
Hvad der ogsaa bidrager til
at gjore Egnen styg er, at Oiet . overalt savner Vand,
det vil sige fersk Vand. Udenfor Palanco, paa St. JagoVeien, findes et næsten udtorret Flodleie, -- engang tjente det
til Guldvaskning, nu laae Byens Vaskerpiger her og skyllede deres Toi reent, - ogsaa i en af Kloflerne mellem
Valparaiso's Boie slyngede sig i Smug en lille Bæk, men
forreslen saaes intet rindende Vand, ingen Ind.so, ikke saa
meget som et Gadeltjær i hele Valparaiso's Omegn, for man
man lrnmmer til Q4illota-Floden, og selv denne er dog ikke
andet end en Bjergstrom, der har banet sig Vei over Dalens
stenede Bund, og som er saa lav, at den kan vades over
overalt, h wrfor der da heller ikke findes en eneste Bro
over den paa hele Veien fra Valparaiso til Quillota.
Folgen af denrle Vandmangel er, at man, saasnart man
sætter Foden udenfor Dyen, lider af del allerforfærdeligste
Stov, som sat i Bevægelse ved den friske Sydvind, der bestryger Hoislelten, hvirvler sig over hele Låndct i en eneste
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Sky. Selv inde i Byen, hvor dog Gaderne, idetmindste tildeels,
ere brolagte, lider man af denne Plage, som virkelig er baade
aands- og legemsfortærende i et saa varmt Climat, og under saa besvæl'lige Vandringer, som dem, man er nådl til
at foretage, naar man skal færdes i Valparaiso Bys forskjellige hoiere og lavere Qvarterer. Om Vinteren er Solet her ligesaa utaaleligt, som Stovet var det nu, og man
maa da gaae paa Træskoc, for nogenledes at bane sig Vei
gjennem det bundlåse Snavs. Luften skal paa den Tid af
Aaret være overordentlig gjennemsigtig, nu var den, navnlig om Morgenen, graa og overlrukken, og selv eflerat
Solen opad Formiddagen var brudt igjennem, altfor disig
til i Reglen at see de inderst liggende Cordilleras. Kun en
enkelt Gang saae vi om Dagen det fjerne Aconcagua *)
strække sin sneedækte Top op i Luften, medens vi hver Nat
saae den blusse som en ziltrende lid. Et Par Timer i Middagsstunden blæste det, især tre og tre Dage i Rad, en
sliv J{uling, men henimod K. 5 dode Vinden pludselig af,
og Aftenerne vare stille, men kjolige.
De Fremmede vare i Valparaiso stærkt disponerede til
Catarrher; de lilskreve det Luftens overordentlige Torhed.
Af andre Sygdomme var især Syphilis baade ondartet og
meget udbredt, ligesom dens Forqvakling ved uforsigtige
Mercurialcure visL ikke var uden Indflydelse paa de blandt
Stedets Beboere saa hyppige Hjertesygdomme. Dysenterier
vare ikke sjeldne. Chavalonga-Febren var langtfra farlig,
og havde Intet tilfælleds med den peruanske Feber.
Her er ingenlunde egentlig Vandmangel i Valparaiso.
*) Aconcagua-Vulcanen ligger 20-30 l\liil i ONO. af Valpnrniso og
angives nf Berghaus at være 3628 Tqiser hiii, ultsna lavere end
bande Sornta og Ilimani. Efter hvad man panstod i Valparaiso, er
det imidlertid usikkert, om den nogensinde er maalt, og det fordi den
manskee endnu aldrig er - funden, Saasnn1·t man nemlig kommer i
dens umiddelbare Nærhed, rager den ikke længere kjendelig op over
de ganske lignende l{egler, der rundt omgive den, man veed ikke
mere, hvilken de1· er Aconcngun, og mnatte nltsaa mnale dem alle,
for ut være ,·is paa, at man ikke havde taget fcil.

294

.

Tvertimod I det findes rigeligt" og meget godt, fra de udborede Brondc, som haves i Mængde , saavelsom fra midevæld i Klipperne selv, og Skibene forsynes ved Hjelp af
flydende Cisterner, som bringes paa Siden af Skibet. Det
er et til en privat l\1and overladt :Monopol, der betaler sig
meget godt, en Tonde Vand kommer Skibene omtrent paa
3 Mk. dansk (nemlig i2 Realer pr. ton).
Alle Skibsprovisioner og Fornodenheder findes her i
stor Overflodighed og af de forskjelligste Qvaliteter. Jeg
var saare glad ved her at kunne forsyne mit Skib med Ol
og Smor, begge D1>le Proviantsorter, som ere vore danske
Matroser saa inderlig kjære, men som vi havde maattet
savne den storste Dee! af Reisen. Oliet erholdtes her hos
en Slesviger, den allerede nævnte Hr. Stiiven, som havde
anlagt et Bryggerie og Bagerie i en meget storartet Stiil,
hvilket han sagde mig betalte sig meget godt. Denne Mand
havde giftet sig med en Chilenerinde , men kunde iovrigt
saa lidt finde sig i Landets Levemaade, at han med stor
Bekostning havde ladet komme holsteenske Tjenestepiger og
Ifarle til sit Huses Drift.
I den nederste Dcel af Byen, og navnlig i den Deel af
den store Gade, som ligger nærmest Toldboden, til hoire
og venstre af denne Bygning, seer man Boutikcr, som rivalisere med de mest veludstyrede Udsalgssteder af alle
Slags i Europa. Det er fornemmelig Fransk.:iiænd, som
have anlagt Modehandler, Friseurstuer, Parfumerier, Conditorier etc. etc. Men de egentlige store Boder ere i Almindelighed tillige l{jobmændenes Contoirer, hvor der fremlægges Provcr af de Varer, som de cre i Besiddelse af,
men som de have oplagte paa Toldboden paa Transit. Der
er nemlig en saa betydelig Told paa alle udenlandske Varer i Chile, og paa samme Tid er her en sua betydelig
Transithandel, idet Vulparaisos Marked forsyner de fleste af
Ha\'Oene langs Vestkysten af Syd- og Nord-Amerika, saavelsom Oerne i Sydhavet, at Kjobmændene foretrække at oplægge alle deres Varer paa Transit, og kun at indfåre dem,
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naar de afkjobes dem til indenlandsk 'Forbrug, ifolge de
Provevarer, som de have opstillet i deres Contoirer.
Det er virkelig en stor Ubeqvemmelighed for Kjtiberne,
og navnlig for Skibenes Forsyning. Man har nemlig 11.lde- les ingen Garantie for, at de Varer, man- faaer udleveret
og bragt ombord imod Transittoldens Erlæggelse, svare li!
de Prover, man har kjobt efter, og finder man noget at udsætte herpaa, kan man ikke levere Varerne til I.Jage, uden
at betale lndforselstold deraf. Vilde jeg kj obe henkogte
Supper eller Flode, saa maatte jeg kjobe en eller flere
hele J{asser med mange andre Sorter henkogte Sager i,
fordi de fandtes saale1les assorterede fra Afsenderen i Frankrig, beregnr.de paa en Uges Proviant i hver Kasse. Saae·
jeg en Sl(jorte, som gefaldt mig, og jeg vilde have et Dusin, saa svarte man mig, at jeg ikke kunde fuae ringere
end 4 Dusin, med mindre jeg vilde gaae til Detailhandleren,
og kom jeg til ham, saa skulde han forsl til at hente
Skjorten hjem fra l{johmanden, og var endda meget betæn• kelig ved at tage et saa stort Qvantum ud, for kun at
sælge et Dusin. Jeg kunde aldrig komme til at prove det
Oxehoved Viin, jeg vilde kjobe, men maalte lade mig noie
med at smage paa en Slump, som l{j obmanden havde i en
Flaske, og sendte man mig et Fad Viin ombord, som jeg·
onskede ombyttet, var dette forbundet med de urimeligste
Vanskeligheder og Omkostninger.
Jeg beklagede mig ofte over disse, for mig idetmindste,
hoist ubeqvemme, og for Alle tilsyneladen-de urimelige
Handelsforhold. Man sagde mig, at det laae for en Dee) i,
at Byggegrunden, da Valparaiso begyndte at komme op som
Handelsplads, havde været saa kostbar, at man havde altfor svært ved at bekoste Pakhuse opbygget, og havde derfor benyttet Regjeringens Told-Oplagsteder, og nu var engang hele Handelens Gang, og alle Toldforretninger indretrettede herpaa. Imidlertid havde det givet Anledning til
megen Mislighed, og der havde for nylig været hoist alvorlige Unde_rsogelser mod vedkommende Told-Embedsmænd,
ligesom der i det Hele i de chilenske lovgivende Kamre
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var reist Klager mod det af Regjeringen fulgte illiberale
Handelssystem, saa at der var Grund til at haabe, at der
vilde indtræde Forandringer heri.
Circulationen i den nederste Deel af Byen er meget
levende. Der gaaer Omnibusser hvert Qvarteer fra Almendralens yderste Deel til det lille ovenfor omtalte Torv forbi
Toldboden, og for en Real befordres man saaledes fra den
ene Ende af Byen til den anden. Det er imidlertid ikke
andet, end almindelige Karet her og Wienervogne, som ere
tagne i Brug hertil, forspændte med 2 eller 3 Heste, alt efter Omstændighederne. EIiers er Vognfærdselen kun ringe.
Af og til moder man en enkelt Arbeidsvogn, sædvanlig ladet med l{obberkics eller J{obberbnrrer; de 5-7 Oxer,
hvormed den er forspændt, styres og drives kun langsomt
frem med den lange Knippel, og den snævre Gade er nærved at spærres af det tunge, ubehjelpelige Kjoretoi. Den meste
Bagage transporteres derimod pan Æsler og Muler, der, i en
stor Kuffert paa hver sin Side af Sadlen, belæsses med deres 3-•400 Pd., !l)edens Æslets Rytter gjerne sidder heelt •
ude ved Haten af Dyret, med Benene hængende ned foran
de to [{asser*). I det Hele spores en meget betydelig
Handelsbedrift, hvorved da Toldboden og den derudenfor
liggende Plads spiller Hovedrollen.
Befolkningen, som færdes i Gaderne, frembyder aldeles intet Eiendommcligt. Den er ganske europæisk i Udseende, i Klæder, i Lnder, i Sprog, kort i Alt; her er Intet
at bemærke for den Reiscndc, uden just denne fuldkomne
Forplantning af Europas Sæder og Skikke pan Sydamerikas
Jordbund.

*) Passerer man poo Landeveien st!irre ftluuldyr-'frains , &l'er man nitid

Spidsen for Toget en nl\lndrinu" eller Gudmod er, et Dyr med en Klokke
om Helsen, der ogsaa, efter afholdt R;1st, rin ger de til Grrosning rundtom spredte llluler sammen igjen, uden mindste Uleilighed for Driveren. Disse hronge med sand Hengivenhed ved deres i\lndrina og fOlge
ethvert af dens Skridt, og selv hvor fle ro 'fra ins stOde sammen pna
eet Sted, tager dog ingen af dem feil af sin Madrinn's ){lokke.
1

...

I

297

-

Da jeg forste Gang gik i Land ved Valparaiso, traf
jeg paa en lille Savoyard, der stod og dreiede paa sin
Lirekasse for at samle sig en Nodskilling. Saa have disse
smaa Udvandrere da ogsaa fundet Veien omkring Cap Horn,
og jeg skulde her finde et af disse stakkels Born, saa vidt
forslaaet fra sin Fædrene-Arne I
Dog - noget Originalt kan man mode paa Valparaisos Gader, - hist henne paa Hjornet staae et Par
Heste, toirede til en Steen pille, dem ville vi betragte lidt
noiere. Det er herlige, kraftige Dyr, deres smukke Skabning, deres fine Been, deres fyrige Oie robe deres castiJ.:.
lanske Herkomst. Ridetoiet er aldeles originalt. Under og
over Træsadlen ligge en Mængde, stundom 10-12 Dækkener (pillones), de simplere af et langhaaret, blaasort, uldent
Toi, de finere derimod Skind af en Bastard af Geden og Faaret,
og . hos den ægte Dandy alleryderst endnu et Dækken, flettet af Hestehaar. En stærk, broget Gjord spænder fast om
den, ved Hjælp af alle disse "pillones" hqit optaarnede Saddel. Fra denne- hænge Stigboilerne ned. De ere af massivt Solv, eller hyppigere endnu af Træ, og ere da dal)nede
af en eneste fiirkantet Klods, som er udhulet for Rytterens
Fod, men lukket fortil, og paa Ydersiden udskaarne ofte i
de ziirligste Arabesker. Bidslet er af Jern, meget svært
og skarpt; Stængerne af Solv, massivt udarbeidet1 og hele
Hovedtoiet udstyret med den Masse Spænder og Beslag af
massivt Solv, som det lod sig vente i et Land, hvor Hesten er
Eierens storste Stolthed. Nu komme Rytterne selv ud fra
Kjobmandens Bod. De slentre tungt hen ad Gaden, trækkende deres Heste efter sig; ogsaa de have et fremmed Udseende. Det er hoie, kraftfulde Folk med mork, næsten
morkebrun Hudf11rve, •ædle Træk, sort, kort afsknaret Haar,
sorte Knebelsbarter og Underskjæg. De bære paa Hovedet
en hoi, spids, næsten sukkertopformet, graa Hat, eller vel
og en bredskygget Straahat, af en meget fiin Fabricntion,
som man her paa J{ysten begynder al mode meget almindelig, og som har sin Hjemstavn endeel nordligere i Gµayaquil og Omegn. Over Skuldren hænger en Poncho; dette
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er oprindeligen ikke andet, end_~ et stort, aflangt, uldent
Sengetæppe, i hvis Midte der er skaaret et Hul, hvorigjennem Rytteren slil1ker Hovedet, og lader saa Tæppet hænge
lost ned, med de lwrle Ender over Skuldrene, med de lange
over Ryg og Bryst. l\fen en saadan Poncho er lidt efter
lidt bleven til en Luxusartikel, til et meget kostbart Stykke,
i det man forfærdiger den af de fineste Toier , uldne eller
Bomulds eller linnede, og udsyer dem med en Uendelighed
af Silkebaand, Snorer, Broderier og Kvaster, som give dem
et meget hraaget og pynteligt Udseende. Paa Benene bærer
·den sydamerikanske Rytter et Par svære Stovler eller Skoe,
men over dem har han trukket et Pur Futteraler af brauget
Toi, mest morkegront med sorte Striber, og disse "Botinos"
naae ham til op under Knæet, hvor de spændes med en
Rem og et Solvspænde, medens de holdes fast ned under
Fodsaalen med en bred Rem. Paa Hælene bærer han endelig et Par Sporer, som oftest af massivt Solv, der ere af en
Længde og Sværhed, som man i Em·opa forgjæves vil lede
om Mage til. Denne Længde er nodvendig, for at lmnne
naae ind til Hestens Side fra den Afstand, Benet er holdt
ude ved den store Mængde Dækkener, Sadlen er belagt
med, ikke al tale om at Sydamerikaneren næsten udelukkende regjerer sin Hei;t ved Sporerne og derimod rider for
ganske lqse Toiler, hvorfor den ogsatt pleier at være overordentlig skjormundet. Jeg har seet Hjul i disse Sporer, ·som
holdt 6 Tommer i Diameter. Den sydamerikanske Rytter,
der i Dygtighed sikkert kan maale sig med Araberen, adskiller sig fra denne ved den Haardhed, hvormed han behandler sin Hest. Over den ophoiede Saddelknap forer han
en Lazo, dette for Sydamerikas Beboere eiendonimelige
Vaaben; det er en ved en Ring til Sadlen befæstet, otte å tolv
Alen lang Lædurslynge, med et Lobeslik i den frie Ende. Med
denne Lazo fanger han det Bytte, han vil have fat paa, i
det han slynger den ud med den mest forbausende Sikkerhed, saaledes at Lobestikket falder ligeover Hovedet paa
den Hest eller Tyr, eller vel og det Menneske, han vil bemægtige sig, og i det samme Lazoen er sluppet hans ovede
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Hannd, dreier han kort af, og farer afsted i flyvende Carriere, slæbende med sig sit indfangede Bytte.
Den her beskrevne Person er den ægte sydamerikanske
Gaucho, saaledes som han findes i Chile*), i Peru, i Buenos-Ayres, kort i alle de forrige spanske Provindser i
Sydamerika. Der kan være Afvexlinger i Klædedragten,
men Hovedmomenterne, Hestens Opsadling, Ponchoen, Sporerne og Luzoen ere de samme overalt. Gauchoen er
uadskill<'Iig fra sin Hest. Skal han bevæge sig mere end
hah·hundrede Skridt, saa sidder ban op. Hans Gang er
kluntet og s]æntrende, men paa Hesten seer han ud som en
Centaur, han sidder urokkelig i sin Saddel, han falder aldrig af, selv .om han har besteget den vildeste Ganger.
Har han forst faaet Bidslet anlngt, og Foden i sine Stigboilcr, va han snart tæmme dens Raseri. Gauchoen gjor store
Reiser, og altid til Hest. I disse endnu saa !ubeboede
Lande, hvor der orte findes milebnge Strækninger 1Jden
Boliger, endsige Værtshuse, rider Gauchoen sin Cours fort,
og naar Aftenen kommer, strækker han sig i Skyggen af
et Træ; ved Siden af sit Dyr, i det bio de Græs, med sine
Saddeldækkener deels under Hovedet , deels som et lille
Telt reis l' over sig, og sin Poncho til Overdyne, og sover
saaledes sto~t til den kommende l\lorgen.
Man reiser allsaa almindeligviis til Hest i disse Lande.
Dog maa man ikke troe, at man ihke ogsaa kan kjore. Fra
Valparaiso til SI. Jago, som ligger 25 Mile ind i Landet,
gaaer der nu Diligencer, og jeg har selv gjort Veien i 1841
i en saakaldet Birlocho, et Slags Gig med to Heste, hvoraf
den ene er spændt mellem Stængerne, den anden ved Siden, og tjener I{udsken til at ride paa. En Skare af 8 å
10 Jose Heste fulgte m~d; de vare drevne ud et Stykke i
Forveien, og vi saae dem jevnlig gallopcre afsted, snart paa
Siden af Veien, snart forud. Naar der skulde andet For*) I Chile kaldes han egentlig Gunso eller Pion, hvilket dug, ligesom

Gaucho, ikke blot er Benreyn·efsen for Rytteren, men i det Hele for
Bonden eller den simple .Mand,
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spænd for vort Kjoretoi, red Kudsken ud med Lazoen og tog
den Hest ind, han , vilde have; naar vi skulde op ad et steilt
Bjerg, holdt Drengen der med en Ios Hest, som blev
spændt for paa den anden Side, og naar vi skulde ned ad
Bjerget, blev den samme Hest spændt bagved for at holde
igjen istedetfor en Hæmsko.
Jeg talte om en Vei, - ja en Vei var der unegtelig,
idetmindste op og ned ad Bjergene, og i de opdyrkede Dale,
vi kom igjennem. Men paa den hele Hoislette, de forsle
3 å 4 l\tiil fra Valparaiso, og paa mange andre Steder, var
der ingen Vei; 'der stod den hele· store, udyrkede Irnppeslelte os aaben, og Kudsken benyttede dette ogsaa aldeles efter
sin Phantasi til 11l l{jore os paa kryds og paa tværs, blot
hans Heste og Vogn undgik Stene og Huller, som fandtes
overalt i storre eller mindre Format.
Der arbeidedes allerede dengang paa en ordenllig Vei
mellem Valparaiso og ~I. Jago, men den var endnu ikke
færdig i 1847. Arbeidet udfores af Forbrydere, som til
den Ende spærres ind i Celler eller Skur , der bevæge sig paa Hjul*). Et saadant bevægeligt Fængsel ligner cl Hyrdehus, sat paa Hjul. Hvert af dem rummer 20
Fanger, foruden Provisionskamre. Et Skilderhus staaer for
hver Ende. Det kjores under behorig Eslrn;te ud til det
Sled, hvor der skal arbeides; her gjores Holdt, Vagten
slaaer Kreds om Vognen og om Veien, der skal laves,
lader med skarpt, og saa slippes Forbryderne ud. Der
slaacs Telt op for Vagten, et Marketende_ri sættes ignng, og
en saadan flyttelig Forbryder-Coloni camperer paa denne
Mande, snart hist snart her, alt som deres Arbeidc gjores
fornodtlnt. Det hændtes, medens vi vare i Valparaiso sidste
Gang, al Fangerne gjorde Opror, og leverede en lille Balaille med Vagten, hvis Udfald var, at adskillige af dem
bleve skudte, nogle tagne til Fange, men flere undslap, og
*)

Naturligviis afgive disse bevægelige Fængsler kun et midlertidigt Opholdsted for Forbryderne; af andre Fænglei· var et meget stort, anlagt efter Philndelphinsystcmct, under Bygning i St. Jogo.
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antoges at være flygtede ind til Valparaiso, hvor ogsaa to
af dem bleve paagrebne, medens vi vare der. De havde
sogt Skjul i Bjergslugtcrne og det der staaende Krat, og
man var meget ængstelig for, at de skulda gjore Veiene
usikkre op åd Bjerget. Det skulde netop hænde, at en af
disse Slaver en Dag i Valparaisos Gader doende blev kjort
mig forbi paa en Kærre. Han var under et Forsog paa at
flygte fra den Soldat, der havde opdaget hans Skjulested,
bleven skudt gjennem Ryg og Bryst, havde endnu havt
Kraft til med sin l{niv at rende imod ham, men var segnet
for et Bajonetstik og saaledes paagreben u1!tm videre
Modstand.
Politiet i Valparaiso er særdeles vel organiseret. Tiggerne ere faa og bære et bestemt Skilt paa Brystet som
Tegn · paa deres Tiggerprivilegium. Ridende Gensdarmer
gallopere jevnlig frem og tilbage, de ere gode at kjende,
thi Ingen uden de og Lægerne tor ride dette hurtige Ridt
gjennem Valparaiso By. Man kan gaae med stor Sikkerhed
paa Gaden om Aftenen. Mnn horer uafladelig Nattevagtens
Signaler, og man kan være vis paa at blive fulgt af en
Vægter i en ærbiidig Afstand, alt som man ganer langs ad
en Gade, indtil man moder en anden ~ægter, til hvem man
da bliver overleveret af den fiirste ved et imellem dem forstaaeligt Tegn. Vægteren er i Besiddelse af alle Gadedorsnogler. Det var meget ualmindeligt, al der blev stjaalet i
Valparaiso, og Forbrydelser bleve hurtig opdagede og kraftig straffede. Men strax udenfor Byen horer ogsaa Sikkerheden op, og skjondt Stratenroveriet il,ke her er bragt saalcdes i System, som i Peru, rider dog ingen Chilener pan
Landet, uden fiirst at sælte Pistolerne i Saddelhylstret. Over
Skuldren bærer Banditen gjerne sin Musketon eller "blunderbuss", men hans Hovcdvaaben er Lazoen og Kniven, og
disse anvender han med en saadan Færdighed, at man helst
maa opgive all Forsvar og hurtigst lnuligt soge Flugten.
Den chilenske Gaucho angives i del Hele at være lumsk og
ondskabsfuld. En af mine Officerer var en Dag nær ved
at blive reden overende af en Gaucho, der uden mirrdsle
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Anledning red lige ind paa Livet ar ham, og en engelsk
l\1idshipman blev styrtet af Hesten og kom ikke ubetydelig
til Skade, fordi en ar disse Slyngler, medens han jog afsted i fuld Fart, lazocde Dyrets Baghcen.
Hiint gode Politi var imidlertid ikke istand til at skaffe
mig tre Deserteurer tilbage, som jeg havde den Ærgrelse,
lob bort fra Skibet under vort Ophold her. Naar man betænker, at Hyren for Matroser hertillands var indtil tolv
Piastre om l\1aaneden, og at en Arbeidsmand i Land kun.de
tjene tre å fem Piaslre om Dagen, naar han forstod et
Haandværk, saa er det ikke at undres over, at Folk, som
ikke nære nogen særdeles varm Folelse for Hjemmet, eller
som vide, at, saasnart de komme hjem, maae de dog soge
lilsoes igjen, for at tjene deres B~iid, at saadanne l\len-nesker, siger jeg, benytte Leiligheden til al slippe fri for Orlogstjeneslen, hvor en Matroses hoieste Fortjeneste er fire
Piastre om Maaneden.
Den gode Organisation af Politiet i Valparaiso sky.Ides
dr.n 1836 ardode General Porlales, Vicepræsident i Republiken og en af de mest udmærlrnde Mænd, dette Land har
havt at fremvise. Man vil finde hans Navn ved enhver god
og om Fremskridt vidnende Institution. I Geisllighedens
Indskrænkning, Domstolenes bedre Organisation, Opdragelscsvæsenet, Nationalgardens Stiftelse, Toldvæsenets Ordning,
kort i Alt, hvad der vedkom Landets indre Regjering, greb
Portales ind metl kraftig H11and og sagkyndigt Blik. Porteles endte sit daadrige Liv i sin kraftigste Alder for en
Snigmorders Haand. Han nævnes med .Ærefrygt ar Boie
og Lave, Fremmede og lndfodle i hele Chile.
De sydamerikanske Republiker befinde sig endnu alle i
en Gjærings- og Omvæltningsperiode; alligevel har Chile,
beguns•iget af indvortes Ro og en lang udvortes Fred, opnaaet en Ordning ar sine indre Forhold, der stiller det hoit
over alle dets Nabostater. Politiske Lykkeriddere have kun
undtagelsesviis valgt Chile til deres Tumleplads, og den lille
Strid, Republiken for Oieblikket havde med England om
Beliggenheden af Proviantskibet Nereus, syntes kun at være
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af en meget underordnet Betydning. Den chilenske Regjering, der ansaae sig faretruet ved at see en fremmed
Magts LiniesMb ligge lige under Murene af Valparaiso's
Fort, forlangte, at Englænderne, ligesom de Franske, skulde
ha"e deres Proviantmagazin i Land; Admiral Seymour truede
til Gjengjæld med aldeles at forlade Valparaiso og vælge
Callao - hvor det paa samme Tid hed sig, at der vilde
blive oprettet en Frihavn - til Station for sin SydhavsEskaJre. Den hele Strid er imidlertid vistnok ved en Nolevexling med det engelske Cabinet snart bleven bilagt til
Beroligelse og Tilfredshed for begge Parler.
Underviisningsvæsenet slaaer i Chile paa et, idetmindste
efter Omstændighederne, temmelig hoit Trin. Universitetet
i St. Jago - ,,instituto nacional" - har et juridisk, mathematisk og medicinsk Facultet; ved det sidste fungerede en
fransk Protomedicus, en engelsk, to spanske og en chilensk
Professor. Ingen Læge turde practisere hverken i Valparaiso eller St. Jago, uden fiirst ved delte Facullet at have
underkastet sig en Examen eller et Colloquium, der afholdtes i de_t spanske Sprog. Den forste Prove, han havde at
bestaae, var en omslændlig Examination i flere generelle
Sporgsmaal, som man havde opgivet ham lo Dage iforveien; derpaa forsvarede han mundtlig en af ham skreven
Dissertation, gjennemgik en theoretisk saavelsom practisk
Prove i Operationer og stilledes omsider til fire medicinske
og fire chirurgiske Cliniker. Anatomie og operativ Chirurgie Yare det, hvortil der gjordes de strængeste Fordringer,
men ogsaa i Physiologie, Chemie og andre Bidiscipliner
holdtes fuldkommen Skridt med Videnskabens· nyeste Udvikling. En dansk Læge var netop nogle Maaneder for
Galathea lwmmen til Chile og agtede at tage sin Examen i
St. Jago; da Fremmede imidlertid ikke tilstedes Adgang hertil,
uden at kunne fremvise et tidligere Doctor- eller ExamensDiplom, og de chilenske Autoriteter fandt Udseendet af hans
hje!11mefra medbragte Testimonium saa uanseligt, at de i
det Hoieste vilde antage det for at være en Legitimation
som Barbeer, sane jeg mig paa hans Anmodning foranle-
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diget til at bevidne, under Haand og Segl, det af Corvellens Læger for ham udstedte Vidnesbyrd om, at delte
virkelig var det Documcnt, ll\'orvcd der tilsiges de danske
Læger det mest udstrakte "jus practicandi."
Hvad det lavere Undcrviisningsvæsen angaaer, da staac
Communeskolerne i Reglen under Klostrenes Ledelse; alene
i Valparaiso oplærtes der i disse 588 Drenge og 150 Piger.
Men Valparaiso havde tillige adskillige betalende lnstiluter,
navnlig Watkins og Wheelwrighls engelske Skoler, Jesuitercollegiet,. Postemkins Handelsskole, et Soacademie (escuela
nautica) og flere Pigeinstituter, iblandt hvilke Miss Mitchells
ansaaes for at være det bedste. Ogsaa i Quillota paatænkte
man, ved Actier al oprette en ny Underviisnings- og Opdragelses-Anstalt. Walkins Seminarium, - det der, som
det syntes, havde Fortrinet for alle de andre, - var syv
Aar gammelt, det var i Hovedsagen en Handelsskole, og al
Underviisning skete udelukkenile paa Engelsk; det havde
"pupilos enteros", der betalte 300 Piastre aarlig, ,,pupilos
semanales", der betalte 250 Piastre, og "pupil os diarios":
de Sidste sendtes hjem om Natten og spiste ikke uden deres
Frokost og Middagsmad i Seminariet. Skolen varede fra
Kl. 8-i og fra 2-5; der var i All 70 Elever, af hvilke
de egentlige P~nsionairer Iaae fire og fire i Værelse sammen. Den samlede aarlige Betaling for at holde en Dreng
i Seminariet kunde ikke regnes · ringere, end henved 500
Piastre, da der, foruden den ovennævnte Sum, maa særskilt betales Vask, saavelsom Underviisning i Musik, Tegning, Dands og Fægtning. Religionsunderviisningen forestaaes af en -catholsk Padre.
Den chilenske Literatur er, som man kan tænke sig,
fattig; Skrivesygen har lykkeligviis i den storste Deel af
den nye Verden endnu ikke grebet synderlig om sig. Et
af de værdifuldeste originale Skrifter, der kom mig for
Oie, var en Statistik over Provindsen Maule, en Deel, som det
syntes, af et storre Værk over hele Republiken. Af oversat
belletristisk Litlerntur fandtes ikke blot ældre Sager, som
f, Ex. Schillers "Geisterscher" (el visionario), men selv de
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nyeste franske og engelske Boger, som Eugene Sues "evige
Jode" og "Paris's Mysterier", Francis Trollops "Londons Mysterier" o. s. v. saaes allerede omplantede paa chilensk Grund.
Ligeledes havde man, jeg formoder som Skolebog, oversat
en længere Afliandling om den tydske Litteraturs Indflydelse
paa den franske.
Som vi ovenfor suae, har Chile ingen Mangel paa Undervisningsanstalter; ligesaali,H mangler det milde Stiftelser. I St. Jago haves et Hospital de San Juan. de Dios
(for Mandfolk), et Hospital de San Francisco de Borja {for
Fruentimmer), et "hospicio", et Vaisenhuus og en "casa de
asilo del Salvador"; af hvilke alene det forste har 500, det
andet 200 - alle frit.liggende - Syge, ligesom der ved
hiint er ansat ikke mindre end fem Læger og fire Apolhekere, ved dette tre Læger og een Apotheker. Ogsaa Valp,lraiso har et Hospital de caridad for 80 Mandfolk og 50
Fruentimmer; det skulde saagodtsom altid være fuldt belagt,
.og kostede Staten 13-14,000 Piastre åarlig. Ogsaa af
Fremmede kunde Mandfolk indlægges her, dog la,\e der et
andet, især for Sofolk af fremmede Na-tioner oprettet, privat Hospital paa Cerro alegre, under Ledning af den engelske Læge Huston.
I Spidsen for Republiken Chile staaer en femaarig Præsident, - for Tiden Don Manuel Bulnes, der ved sit forslc
Valg havde havt ~n saa farlig Medbeiler i Tocurnal, men i
1845 var hleven valgt for anden Gang. Den udovende
Magt er i Hænderne paa Præsidenten og det af hans fire
Ministre - Inden- og Udenrigsministeren, Justitsministeren,
Finanlsminisleren, Krigs- og Marineministeren - og oltc
Andre sammensatte Stalsraåd. Den lovgivende Magt er hos
Senatet og Deputeretkamret. Senatet beslaaer af 20 l\led,lemmer, der vælges paa 9 Am:, saa at ¼ af dem (6-6 - 7)
gaaer af hvert tredie Aar; det andet [{ammer beslaacr ar
en Deputeret paa hver 20,000 Sjæle; - for Oieblikket saa'Iedes 56 Deputerede, - dets l\Jedlemmer vælges paa tre
Aar og Alle paa eengang. Baade Senatorer og Deputerede
kunne vælges paany. Den dommende Magt hviler hos
BIIIH Jurdom1clllng. III,
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Hoiesteretlen, Appellationsretten og Specialrellerne (Lundbo-,
Handels-, Mine- og Skibs - Retten). Chile har omtrent en
Million Indbyggere og en Statsindtægt af henved olte Millioner Piastre; Tolden er den betydeligste Tndtægtskilde for
Staten, derimod paalægges der faa eller ingen direcle Skalter, og i\1inerne, som jeg siden nærmere skal omtale, ere
fuldkommen overladte til private Speculanler.
Chile er et rigt Kornland, navnlig uf Hvede exporteres
en temmelig Mængde, i Særdeleshed som Meel og som
Skibsbiskoiter. Alle europæiske Frugter trives i den storste
Overllodighed. Kartoflen voxer vildt; den sendtes netop ·
under og kort for vort herværende Ophold i forsl,jellige
levende Exemplarer til Europa, der, som man vil huske,
netop i de Aar led af en meget udbredt Kartoffelsygdom.
Plantens oprindelige Hjem syntes, at være Oen Juan Fernandez eller Republikeh Peru; i den sidste findes henved
300 Arter af den. De tiirste (af Walter Raleigh) til Europa
bragte Kartofler vare fra Mellemamerika.
Med Hensyn til sin Dyreverden er Chile saa lyl,keligt,
at være fri for Muskiter, hvide Myrer og andre saadanne
byrdefulde lnsectcr, det har ingen giftige Slanger og ingen
glubende Rovdyr. Det eneste af dets Dyr, der angriber
Mennesket, er Puna'en, eller den chilenske Love, men selv
denne maa fikst i hoi Grad tirres og opægges dertil. Den
slorste Rolle i Landets Fauna spiller maaslrne Lamaen, der
forekommer i tre Varieteter: Guanucoen, Vicui'iaen og Alpacaen. Af disse synes den forsle at være den mærkeligste.
Darwin kalder den den amerikanske Cameel - noget der
dog, forsaavidt man betragter den som Lastdyr, ikke maa
forstenes for bogstavelig, da man efler l(yndiges Udsagn
ikke mon belæsse den med mere, end en fire Vandmeloners
Vægt; - han angiver den af Storrelse som et Æsel, men
med hiiierc ' Been og en meget lang Hals, den vrinsker hoit.
Den sætter ikke, som Vicui'iaen, Priis paa storre Bjerghoider, den er udbredt fra Ildlandet lige til de peruanske Cordilleras. Guanucoen er i vild Tilstand nysgjerrig, men
meget sky; tam bliver den modig, ja sætter sig endog til
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Modværge imod Mennesket. Den er meget skinsyg, den
gaaer helst i Hjorder, og den har sine Yndlingspladser,
hvor den vil doe; paa disse findes Masser øf Guanaco-Skelelle1· ansamlede, uden at der kan være Tale om, at de skulde
_v ære samlede af Rovdyr.
Og efter denne Digr~ssion ville vi nu da ogsaa nærmere omtale de Mennesker, der heboe dette Land, og de
Skildrn, der folges af dem. Der er i disse sidste, her som
allevegne, meget som er fornuftig begrundet i Forholdenes
Natur, men ogsaa meget som kun har sin Rod i Luner og
Tilboielighe<lel-. Hvor forskjelligt var saaledes ikke Livet
i Ostindien og her paa Vestkysten I I Ostindien sov Folk i
den kjoligste Trækvind, uden at Punkaen nogensinde kunde
• viftes for stærkt over deres Hoveder; derimod skyedes
Spise og Drikke for en stor Dee! som Gift, og skjondt
mange Retter sattes paa Bordet, nodes kun Lidet af dem.
I Valparaiso lukkede man sig ude fra Luften, som om den
gjemte Pesten i sig, Værelserne gik ud til Gange, der vendte
ind mod den i Husets l\Hdle liggende Ganrd, og selv denne
var stundom alter ved Glasruder lukket foroven; - derimod
forsamle Chileneren sjelden, idetmindste ecngang om Dagen
at gaae ind til en Conditor, og, medens han der rug sin
Cigarillo og spille sit Parti Domino, · at spise dybe Tallerkener fulde af lis eller dFikke den ene Portion deraf efter
den anden i Vand. Som Frokost kunde han sætte to, tre,
ja fire Vandmeloner (sandias) lillivs, og om Middagen proppede han sig med Cazuela og Puchero, lo Retter, begge sammenblandede afKjod, Riis, Kartofler, Peber, Pomkins, Tomater,
Gulcrodder, Kaal- og Maishoveder, og begge lige lidt holdtc
i Ære af Europæeren. Den simple Mund nyder Charqui,
et Slags torret l{jod, der, som det hænger i Boutikcrne
idelmindste, har et meget uappetitligt Udseende; og Alle,
fra Præsidenten til den fattigste Gaucho, drikke - her som
i Plntastaterne - den bekjendte Mate eller Paraguaythee,
et Infus af en Ilex, den saakaldte "Yerba buena". Mateen
suges op gjennem et Ror (bombille), Iigesaa glohed, som det er
muligt al faae den ned, og da den af de Fornemmere oflc
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nydes næsten samtidig med Isen, kan delle vist ansees for
en stor Dee! at væl'e Skyld i de hos Chilenerne saa paafoldende daarlige Tænder.
J)e simple Fruentimmer hcrlillnnds cre stygge. Saa
meget smul,kcre cre i Modsætning hertil de chilenske Damer, skjondl det vel han være, nt det for en Decl Cl' deres
naturlige Ynde, <ler skrives pna Skjonhedens Regning; deres
Gang og Dands er Jet , deres Hænder og Fadder smaa og
ziirlige, og det Sidste endnu fremhævet ved den smagfuldeste Chaussure. De have, om ikke fyrige, saa dog venlige,
levende C>ine og en gracios l\Iund, som gjernc omsvæves
af el flint Smiil. Europæeren, der er eller idetmindste gjældcr for al være mere ridderlig, end deres egne Landsmænd,
holdes hoit i Æl'e, og de ere m<'get "cariiiosas" imod ham;
de spoge og lee med ham som Born, og da de, skjondt
coquelle, cre frie og naturlige, forfciler deres Forekommenhed sjelden sin Virkning. De tale udelukkende Spansk, thi
selv om de kunde andre Sprog, vilde de hoist tilslaae at
de forstod dem, men aldrig mere, da de vide at Intet klæder dem at tale, saaledes som deres Modersmaal; til Gjengjæld har den Fremmede Lov ut radbrække del Spanske saa
galt han vil, de falle altid, hvad han mener, og bære over
med det storste Pluddervælsk. Conversalionen er da ogsae
snart lært, da den saagodtsom lrnn bestaaer i at overose dem
med Complimenter, af hvilke ingen er saa slor, at de ikke
skulde tage imod den, sfijondt det ikke skeer med Prætention, men snarere, som om det var ovcl'flodigt at , lægge
for megen Vægt paa Noget, der er sagt saa lost hen. De
lade sig Alle, lige til den 80-aarige Kone, kalde "seiioritas"
(Frokcncr), men delte kan vel anlages .at staac i Forbindelse med deres almindelige Forl,jærlighcd for at bruge
Diminutiver og gjiire Alt saa "chiquililo" (chico, lille) som
muligt. De sige hverken "ja" eller "nei", men alLid: ,,quien
sabe" (hvem ve ed ?) , ligesom Peruaneren: ,,como no"
(hvorfor ikke?). Man taler med Chilenerinden om Ting,
som man hos os bevarer som den dybeste Hemmelighed,
- den unge Herre, der lægger Mærke til, at en Kone er

345

~

han fort Skib og været bosat i Valparaiso. Nu var han
Skibsbygger og havde et Værft, Han kaldte sig Chef for
den peruanske Marines Etablissement, men her var virkelig
ikke andet, end en aaben Plads, med noget Tommer beliggende derpaa, Lil at godtgjiire denne Tilels Paalidelighed.
Det var forresten en meget brav og artig Mand, som ikke
vidste alt del Gode, han vilde gjiire os allesammen. Han
havde giftet sig med en Dame fra Chiloe-Oerne og havde
aldeles levet sig ind i Landets Sæder og Skikke.
Det Mærkeligste ved Callao er dens indre Havn, som
virkelig er et særdeles smukt Arbeide. Den bestaaer af to
ste"ensutte Moler, murede op af Granit, taget fra San Lorenzo. Den yderste og vestlige Molo, som har en gammel
Fregat og et Transportskib til Grundvold , er meget bred,
saa at store Fragtvogne kunne kjiire ud paa den og vende.
Kister og Kasser trækkes her ad Jernskinner frem og tilbage. I Nærheden af det lille Vagthuus, der ligger ude
paa Brohovedet, drive nogle orkesliise Indianere og enkelte
Negere om i graae, vadmeltykke Munderinger, der, l_igesom
deres slette umilitariske Holdning, mere give dem Udseende
af Slavesergeanter end af Soldater. Flere smukke Trapper
og Slæbesteder ere anlagte paa Indresiden, og en ypperlig
Vandfyldnings-Anstalt er indrettet, i det Vandel l~des i indmurede Cana ler lige til Quaien, hvor man ved at aabne en
Hane faner Vandet umiddelbar gjennem en Seildugsslange
ned i Fadeværket, son1 ligger i Fartiiiet. Slige Indretninger
rre en sund Velsignelse for de Siifarende, som man ikke
nok kan skjonne paa.
Vi saae paa denne Molo de forste Beviser paa den
urokkelige Tro, man har her tillands paa, at det aldrig
skal regne. Kornet, sqm var bragt ned til Udskibning laae
i store Dynger , udbredt paa Presenninger, aldeles under
aaben Himmel; de1· var aldrig Sporgsmaal om at bevare det
mod Regnen. Imidlertid mantle det ufeilbarlig blive paavirket af den daglige eller rettere natlige Taage, som jeg
alt har omtalt, regelmæssig indtræder hver Nat efter KL 12
og gjerne forbliver liggende over Kysten til Kl. 9-11 om
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Formiddagen. Den efterlader en saarlan Fugtighed, nt den
ansees tilstrækkelig til at nære Vegetationen. Men vist er
det, at denne virkelig er yderst kummerlig i hele Egnen,
og det Stiiv, man lider af, er i hoieste Grad ubehageligt.
Imellem Callao og Lima ganer en Landevei, som i sin
Tid for111odentlig ikke alene har været god, men har endog
været bygget med megen Luxus. Den har været anlagt med
clobbelt Kjiirevei, og med ophiiiet muret lnddigning paa
begge Sider og i Midten; murede Steenkister have været
salte over de enkelte smaa Vandliib, eller Fordybninger,
som findes i Terrainet. Men alt dette er nu i hoieste
Grad forfaldet, og Veien er virkrlig saa slet som mulig. Man kjiirer snart i det ene Spor, snart i det
andet, og disse Farter over Ruinerne af det i Midten
værende Muurdige ere ofte temmelig halsbrækkende. Ad
denne Vei ![jorer man, gjennem et fladt og eensformigt
Terrain, den hele Strækning op imod Lima. l\lan stiger
lidt efter lidt lil en Hiiide af 500' over Havet, men uden
at mærke det Ringeste dertil. El Par Kirker eller Capeiler, om muligt endnu mere forfaldne end Landeveien, og en
enkelt Piil, der huser en lille Skjænk i sin Skygge, er al
den Afve:xling, man maa vente sig under denne trællende
l{jiirsel. Til Siderne breder sig et ret smukt 'Griinsvær,
som boldes friskt ved den stadige Nattelange, og HirnacFloden, som kommer oppe fra Bjergene og liiber gjennem
Lima By, risler igjennem Sletten. D~t er dens Vande som,
optagne i en Cana!, levere Vandet til Skibenes Forsyning i
Havnen. En Fjerdingvei fra Lima kjorer man ind i en bred,
dobbelt Pile-Alice. Her er. Veien noget bedre vedligeholdt,
og de hoie Træer udbrede en velgjiirende Skygge. Indkjiirselen til Lima skeer igjennem en Slags Æresport, som
virkelig er af storartet Bygningskunst, men, som alt iivrigt
i dette Land, forfalden og uden Udsigt til at bli.vc udbedret.
En Fæstningsmuur omgiver endnu Staden.
Lirna-Veiens maadelige Tilstand er saa meget mere
paafaldende, og geraader Bestyrelsen sna meget mere til
Skam ~ som der er en evig Færdsel, idet ikke alene alt,
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hvad som ind- og udskibes i Callno, transporteres pr. Axel
eller pr. Muuldyr paa denne Vei, men der farer' daglig en
stor Mængde Omnibusser, bespt.endte med fire Heste, frem
og tilbage. Disse Vogne, SQm ere ganske lige vore europæiske Omnibusser, afgaae i Reglen hver anden Time fra
Callao og Lima, men Frequentsen er saa stor, at endog
delle ofte ikke er tilstrækkelig, hvorfor der da afgaåer·Extratog, eller der afsendes to Vogne istedetfor een.
Just den Dag vi anlwrn, var Færdselen ganske ualmindelig stor. Men dette havde da ogsaa en ualmindelig Aarsag. Den peruanske Regjerings Præsident General Castillo
havde hittet paa at more Folket med en Sorge-Hoitid å la
Napoleons Transport fra St. Helena til Paris. I den Anledning var en Orlogsbrig bleven sendt til Guayaquil, for derfra at afhente en forlængst afdod Præsident Lamars Lig
og bringe det til Lima. Denne Præsident Lamar var i
sin Tid, under en af de mangfoldige Revolutioner, som
Peru har været underkastet, og som regelmæssig have et.
Præsidentskifte til Folge, lileven fordrevet af en anden Præsident Garnarre, og levede derefter i Landflygtighed i Republiken Ecuador, indtil han dode 1825 *). Han nåd almindelig Agtelse, og hans Navn nævnedes især blandt Menigmand med stor Ærefrygt. Det var altsaa en velberegnet
Populariletshandling af Præsident Castillo, naar han foretog
denne hoilidelige Retfærdigheds-Aet mod hans fordrevne
Forgængers jordiske Levninger. Men det var uden al Tvivl
hovedsagelig, for at give dette sandselige og for enhver
ydre Paavirkning let modtagelige Folk en foronsket LEl.ilighed til Adspredelse, at denne Forestilling blev iværksat.

") Garnarre var Præsident i 1841 , da jeg var i Lima med Bellona.
!\len han blev kort efter fordrevet ar en Ohel'st Vivanco, og pnn
sømme Tid befandt sig ude mellem Bjergene Nord for Lima en tredie Prætendent, som havde en Bande hos sig, hvormed han overfaldt
og plyndrede, hvem han kunde faae fat paa. Det nr en meget af- '
gjort Sag, at man selv ikke ved Mi lys Dag turde vove sig en Fjerdingvei ud fra Byen,
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Hvorom Alting nu var, saa var J,arnars Lig blevet anrnntet og blev just den Dag vi ankom hoitidelig bisat i Limes
C11Lhedralkirke i Nærværelse af en saa stor Menneskernasse,
som I{irken kunde rumme. Allerede Dagen fo1· var Liget
blevet transporteret fra Callao til Lima i en stor Prncession
og he~sal i et dertil indrettet Capel ved Byens Indgang.
Lecfsaget af dens Garnison, Borgerskab og Geisllighed bragtes det nu under Sorgemusik gjenncm Byens Hovedgader
til l{irken. Idet Liget naaede Kirketrappen, affyredes det
fiirste l\linutskud, og Kisten mod toges her af Erkebispen,
Præsidenten, Ministrene, corps diplomatique og ovrige Honoratiores, hvorpaa den bragtes ind og sattes pua Sarcoph11gen i Choret. Iloialtret glimrede ar utallige Lys og ar
Guldet pua den talrige Geistligheds pragttulde Ornater; Messer læstes, Orglet istemte sine Sorgetoner, og mokkerne
ringede. Men hvad der gav Festen dens Eiendommelighed,
idetmindste for den Fremmede, var at hele den store I{irke
-var tæl opfyldt af en biilgcnde ~fosse af sorte Skil,kelscr,
Alle tilhyllede i "saya" og "manto". Disse Fruentimmer,
der, som en af dem selv udtrykte sig, kom "ikke for de
Do des, men for de Levendes Sky Id", der loc og spogte,
skjulle bag deres Maskedragt, paa den mest uforbeholdne
l'lfaade, der tiltalte deres Allernærmeste, uden at blive kjendte ·
af dem igjen, og pludselig vendte den, der troede at have
gjort en Erobring, Ryggen og forsvandt blandt den omgivende l\fængde, - disse Fruentimmer, siger jeg, gave det
Hele en forunderlig Blanding af en Maskerade og en Sorgehiiilid, de gjorde Ceremonien profan og kastede dog i det
Samme et mystisk og romantisk Slor over den.
Lima er grundlagt paa de hellige tre Kongers Dag og
forer derfor en Stjerne og tre l{roner i sit Vnaben. Den
er, efter det spanske Colonialbygningssystem, afslrnaren med
snorlige, perpendiculair paa hinanden Iiibendc Gader i en
stor Mængde Cundras, alle fuldkommen lige i Stiirrelse. .Men
da Byen for storste Delen bestaaer af eet, hoist to Stokværks hoie Bygninger, er det en Selvfolge, at den er meget
vidllofiig, eftersom den i ældre Tider har havt indtil
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1.50,000 Indvaanere. Dette Antal er nu betydelig formindsket. Her er neppe mere end 50 til 60,000 lndvaanere,
og disse have da trukket sig sammen ind mod Centrum af
Byen , saaledes at den yderste Omkreds saa godt som
er ubeboet.
Husenes Udvortes i Lima har intet Tiltrækkende. Der er
Intet i den ydre Archilectur, som tiltaler. Det er lut~er graac
Mure, hvis Stue-Vinduet cre lukkede ved tykke Jernstænger, og.
hvis fors te Sahl er en, allid morkegron, Bal con eller Træ-Udbygning, som omtrent indtil Brystets Hoide er af massivt Træ, og
derfra opefter er forsynet med Trægittre, der som Marquiser kunne trækkes op og ned. Her tilbringe Damerne gjerne
et Par kjolige Eftermiddagstimer, men iovrigt beboes Intet
af hvad man seer fra Gaden. l\lan maa gaae ind i Gaardene til disse ofte store, S\'ære, men , paa Grund af
de hyppige Jordskjælv, mest een Etages Bygninger, som
danne Massen af Lima By, for at overbevise sig om, at
der ogsaa her har hersket Lyst til ved udvortes Pragt at
forskjonne det daglige Livs ypperste Gode: et godt og hyggeligt Hjem. Ad en stor, bred Port, :5om altid er forsynet
med Fresco-Malerier paa begge Sider, kommer man ind i
en rummelig Gaard belagt med Fliser; ofte med et Springvand i Midten, omgivet af en lille Haveplantning eller idetmindste af Blomster i store Kasser. Rundt om disse Gnarde
ere Husene byggede, og Værelserne lohe da nundt om dem
med Udsigt til en Altan eller Veranda, den som et Galleri
ganer omkring den hele Gaard. Ikke sjelden har en snedan Vaaning flere Gaarde bag ved sig, stedse med det.
samme System af Beboelsesleiligheder rundt om. Den
bageste Side af Gaardsrummet er Husets egentlige FaQade.
Det er aabenbart: at denne Bygningsart er af maurisk Herkomst, forplantet af de forste Spaniere paa sydamerikansk
Jordbund. En Lighed endnu, som disse Bygninger have mrd
de \yrkiske Boliger, ere de flade Tage. Disse ere imidlert\d ikke beregnede til at spadsere paa. De ere som oftest
ikke andet, end et Lag Brædder, hvorpaa der er sammentrampet et Lag Leer, overstreget med Kalk; ja paa FatLig-
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boliger skulle de endog und~rliden ikke bestaae af andet, end
lorretKomog. Dette Slags Tage, som i ethvert andet Land vilde
i en enesteRegnsl,ylle være tilintetgjorde, ere alt hvad der behoves til at holde Sol og Lun ude foroven, og om andet Brug
for et Tag er der i delle Land ikke Sporgsmaal, thi, som
sagt, det regner aldrig. Det kan imidlertid hænde, at den
tykke Tange fortæller sig saa stærkt, at den falder n'ed i
enkelte Draaber, som ligne Regn. Naar delte Phænomen
indtræder, opstaaer der stor Ængstelighed i Byen, thi varer
det længe, saa modstaae Tagene del ikke, og det har været Tilfældet, at Vandet er trængt igjennem og har da odelagt Meubler etc., men man foretrækker delle lille Onde
for at belemre Bygningen med svære Bovenvægter af Sparreværk og Tagsleen, som ufeilbarlig vilde blive rystede nerl
ved de mange smaa Jordstod, der ere saa hyppige, at de
som oftest blive uændsede af Beboerne.
I{ommer man op i Værelserne, moder man ofte en Luxus,
som forbauser og minder om Perus fordums Rigdom, blandet
med engelsk og fransk, aldeles moderne Comfort. Her er
Vægge malede al fresco, pompejansk decorerede eller polerede i Stuk, Gulve indlagte i Mosaik, store brede Speile i
massive forgyldte Rummer, Gobelinsko Tnpeter, Brusseler eller tyrkiske Gulvtæpper af de kostbareste Sorter, store
Solv-Gueridoner, japanesiske Porcelains-Vascr, chinesiske
Damaskes-Betræk paa de gammeldags forgyldte l\foubler,
o. a. m. Vil man undersoge de mange smukke Sager, som
findes opstillede paa Marmor - Consolerne under de hoie
smukke Speile, da finder man som oftest derimellem nogle
meget smukt forarbeidcde Ting i Solvfilagran -Arbeide,
staaende under Glaskloldrnr. Det er Producter af indenlandsk Industrie fra Arnchucho , forarbeidet med de allersimpleste Instrumenter, og vilde, især hvis Fabrikanterne
beflittede sig paa at faae ædlere Former, blive meget
værdifulde Arbeider. Ligeledes finder man opstillet Sager
under det almindelig·e Navn "huaqueros", det er Leerknr
og andre Ting, udgrnvne af rle saakaldede "huacas" eller
gamle Gravhoie, af hvilke der findes en stor Mængde i Om-
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egnen afLima, og hvori man finder Legemerne som sammensnorede Mumier, indsatte i et Slags Celle, og omgivne af en
Mængde Sager, dcels Vaaben deels Huusgernad, hvilket ofte
find~s i fuldkommen velconservcret Tilstand. !lusæct i Lima
indeholder mange Kostbarheder og Curiosa, som ere samlede
i disse Huacas og afgive ligesaa mange Vidnesbyrd ror den
i visse Henseender temmelig hoitstaaende Cullur, der fandtes hos de gamle 1Peruanere. Kun nogle Mile borte fra
Lima ligge endqu to af Fortidens indianske Landsbyer: Cajamarquica i Rimacclnlen, og Pachacamac i Lurindalen. Den
sidste By har et Tempel, som er bygg-et allerede for Inenernes Tid, og som under disse blev viet til Solens Dyrkelse; det blev udplyndret af Fcrnandez Pizarro, men dets
Ruiner staae endnu. Desværre var det ikke os forundt,
under vort korte Ophold ved Callao, at naae ud og selv
see nogen af disse gamle Indianerbyer. En storre Tumulus ligger gjerne i en saadan Bys .Midte; rundtorn den findes Levninger af Huse, PalluJser, Indhegninger og Vandledninger, fremdeles de omtalte Huacas og i disse igjen de
ovennævnte Sjeldenheder, saasom Redskaher skaarne af
den haardeste Steen, l{obberværktoi, Guld- og ÆdelsteensSmykker, uldne Toier o. s. v.; paa Leerkarrene sees malet baade Frugter og forskjellige Afbildninger af Mennesker
og ~yr.
Efter hvad den nedenfor nævnte beromte Archæolog
Mariano de Rivera forsikkrede os, har Kobberslikkunsten
været kjendt allerede af de gamle Peruanere. Som skriftligt
Meddelelsesmiddel benyttede de sig af de saakaldte "quipus", Snorer omtrent ·ar en Alens Længde og sammenflettede af de • forskjelligst farvede Traade, der forneden hang
ud i Form af en Fryndse. Farverne havde en symbolsk
Betydning, Knuderne, der sloges paa Snoren, angave bestemte Tal, - og saaledes samledes ved 'Hjelp af disse "quipus" de noiagtigste Lister over Rigets Indtægter og Udgifter, industrielle og criminelle, Dodeligheds- og FodselsForhold o. s. v., og disse Lister sendtes aarlig fra Provind-
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serne ind til Cuzco, Rigets Hovedstad, og som ledes der i
formelige store Archiver.
Det Huus, jeg ovenfor har beskrevet, er nalurligviis
den rige l\fands Bolig, men jeg har derved dog tillige villet
antyde, for det Forste hvorledes Boligerne i AlmindclighJ!d
ere indrettede, for det Andet, at Limas lndvaanere i Reglen
have megen Sands for den indre Velvære i deres Hjem,
og synes at sætte stor Priis paa at gjore delte hyggeligt
og sm~kl.
Hvad nu angaaer Beboerne af disse pragtfulde Boliger,
da har jeg hos dem modt en godmodig, venlig Modtagelse,
en aldeles spansk, ubegrændset Gjæstfrihed, det vil sige,
Huset allitl aubent, men aldrig nogen egenllig Indbydelse;
men jeg seer mig ikke istand til al udtale nogen Mening
om dem anderledes, end om deres Udvortes, eflersom jeg
manglede en væsentlig Betingelse herfor, den nemlig, at
Imnnc gjore mig forstaaelig med dem. Det er kun undtagelsesviis, at man moder Folk, der tale Fransk eller Engelsk, og det Smule Spansk, jeg forstaaer, var ikke tilstrækkeligt til mere, end til Udvexling af de allernodvendigsle Hoflighedsyttringer.
Damerne finde vi i Almindelighed iforte den spanske
Dragt: Basciniaen, det er den sorte eller miirke Sillwl,jole,
og l\1anlillaen, et sort eller hvidt Stor, lrnslcl over del bare
llov(!d, frise1·et med friske Blomster i Haarel. Vifleri spiller ufladelig; i 'Jlnanden. Dog moder man ofle, især blandt
dem , som aflægge Besog, den almindelige europæiske
Dame-Panklædning med Hat og Shawl og meget smukke
Silkeklæder i brogede Farver. Herrernes Paaklædning er
aldeles lig den europæiske · l\fandfolkepaaklædning; Imn vil
man, ifald man kommer directe fra Europa, mnasl(Ce spore,
saavel i det ene som det andet l{jiins Paaklædning, at man
her er et l\fodecu11sus i Agterhaanden. Men man lcan være
vis paa, at med næste Paket, naar Pariser-Modejournalerne
ankomme, vil dette hlive rettet.
_ Paa Gaden er det en anden Sag. Man vil her mode
Mandfolkene, skjondt del er 1\1.idtsommcr, svolitc i rle store,
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brune Almaviva-Kapper, som ikkun Spanierne forstaae at
bære, hvormed de svobe sig ind til heelt op under Næsen,
medens Kappen hænger vid i Folder ned 0111 Legemet lige
ned til Fodderne. Med denne mystisk tilhyllede Skikkelse
forbinder man allid Begrebet om nogrt Forbudet eller noget llernmeligt, som bæres under Kappen, en Dolk bestemt
for en Medbeilcr, eller en Guitar til en Serenade, eller maaskee el i ))ofgsmnal fodt Fosler, s'om skal lrnstes i RimacFlodcn. Uvillrnarlig viger man lilside for en saadan Skikkelse, men jeg lrocr, man kan i Almindelighed spare sin
Phantasic Uleiligheden, - de gode Limeiiere ere i sau
Henseende iklrn at befrygte, og saavidt jeg kjender til
clem, gjore de sig ikke synderlig Umage for at skjule deres
Handlinger.
Indtil de nllernyesle Tider have Lirnas Damer baaret t>n
Costuine paa Gaden, som var i hoi este Grad eiendommelig.
Det var den saakaldle Saya. I min Dagbog for min Reise
med Fregallen Bellona, findnr jeg den saaledes beskrevrn:
Sayaen fortjener, at man rciser til Lima, alene for at see
den. Det lrnn ikke hjelpc, at man beskriver den, - det er
snart gjorl, - et Skjort af sort, brunt eller violet : altid
morkl Silketoi, lagt i uendelig mange fine Læg, slutter tæt,
mt>get tæt om Legemet foroven og ned over Lænderne, til
storste Diameter af Ryggens nedersle Deel, derfra biilger
det sig i uendelige Fplder ned om de vel chausserede, nydelige Been og Fodder, dog altid kort nok, for 11t disse, som
hos Limas Dnrner cre saa u11lmi11delig skjonne, lilborlig kunne
sees. Over Skuldrene bære de et broget Silkeshawl, i Almindelighed chinesisk broderet Jfrep, og over Hovedet et
Slor eller Torklæde, den saakaldtc l\fanlo, som de kaste op
med den ene Flig og holde tæt sammen for Ansigtet, saa
at, i Ordets egentlige Forsland, kun et eneste Oie sees.
Pua F/idderne bære de de fineste Silkestrornper med Svikler og
Broderier, og næsten altid seer man dem med hvide eller
sorte Aliaskes Sko. See hermed er en Lima-Dames Paaklædning beskreven, n11ar hun ganer paa Gaden. l\len dermed kan man dog intet Begreb gjore sig om dem. Det
nllles Jordomse ill ni:, III,
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knn heller iltke hjelpe at afmale dem, thi selv den bedste
Maler knn iltkc gjengive deres Bevægelser, og det er just
i Gangen, i Bevægelsen, al man maa see en Sayo, for at
paaskjiinne, h,·or yndefuld denne Panklædning er, vel at
mærke, naor den bæres af en Li menerinde. Forreslen er
Sayaen underlrnslet Modens Indflydelse. Da jeg var i Lima
i 1820, bare nlle Dn111er deres Sayaer meget snevre, ogsaa
forneden, det vil sige, at deres Læg vare sammensyede hrelt
ned til Underkanten, hvorved alle Legemets Former tegnedes
pna en l\1aade, som man i undre Lunde vilde kalde uanstændig.
Då jeg var der i 1841, havde de slnklrnt Reb ud i den nederste Dee! nf Sayaen, og det var un cgtelig, al drt \'ar
mere klædsoml, end al see dem slutte1le ind i de Fulleralcr, som de gamle Sayarr virlrnlig lignede. l\lan snne dengang endnu nogle af disse oprindelige Sayaer spadsere omkring, hvilket man kunde med temmelig Sikkerhed betragte
som et Signal for Fattigdom hos dem, der bnre dem, - ingenlunde paa Alderdom. Thi en snadnn Suya er el kostbnrt Stykke, den er altid forfærdiget af svært Silkeloi
eller chinesisk Krep, og der gnacr en umaadelig Mængde
Toi dertil. Derimod kon den ogsan · holde meget længe ud,
og de gode Limenerinder lade den virkelig holde endnu
længere, end den formaaer. !\Ian seer den ikke sjelden
hænge i Laser omkring dem, hvilket slet ikke generer dem;
man hnr forsikl1ret mig, nt mangen fornem Dame havde en
luset Sayn, som hun tog pnn, naur hun onskede at være incognito. Dn jeg nu denne Gnng kom til Lime, var den
gumle, snevre Snya aldeles forsvunden, og det fol'l'kom
mig, nt de mere moderne vare lPmmelig afjadskedc, hvorimod jeg ingen nye s11ae. Jeg lor deraf slulle, at denne
virl1elig meget smukke Costume er i Værk med ni bukke
under, som alt andet Eiendommeligt, for del almindelige
Nivelleringssystem, som den mere udviklede Snmfærsel med
andre Lande forer med sig. Det er virkelig Skade, thi
Drngten var klædsom. Det bedste Beviis derfor var de
meget hyppige Tilfælde, som indtraf med unge Herrer, som
forfulgte en saadan i Snya og Manto formummet Skikkelse
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fra den ene Cundra Lil den anden til lnngt ud i den modsalle Ende afByen, og dn il,ke sjclden endle deres "bonnc
fortone" ligeoverfor et gammelt, rynket I{jærlinge- Physiognomie.
Hvad der er ganske mærkeligt ved denne Dragt, er at
den er eicndommelig for Lima alene. Den bæres ikke C'ngang af Fruentimmerne i Calloo, endskjondt denne By ligger saa nær og staa er i daglig Samfærdsel med den.
Dog fordi jeg har b"eskrevet Limeiieren, indsvobt i sin
Kappe, og Limeilerinden i Saya og Man to, har jeg dermed endnu langtfra givet et udlommende Billede af de
brogede Figurer, der bevæge sig pna Li mas Gader. Her
kommer Indianerinden ridende ind, for al bringe sine Varer
til Torvs , hun har sit Barn paa Skjodet, maaskee sidder
hun endog paoslcrævs paa Hesten; den bredskyggede Strnahat klæder smukt til del brune Ansigt og det frit nedhængende, lange, sorte Haar, og de nydeligste sman Sko og
lyserode Silkestrompcr lille frem under -det korte Skjort.
Men forbi hende traver Negordrengen paa sit Æsel: de
smaabille Tonder, det bil)rer paa sin Ryg, indeholde Drikkevandet, der bæres om til Salg i Byen, men mokken er taget bort under dets Hals, og Tondcrne ere nltslln tomme;
Drengen sidder heelt ude paa Halen af Dyret, prikker og
slikker det med sin Pind, medens han afvexlendc sprætter
langt ud med Benene og slaaer dem sammen igjcn, og slirrer forreslen tankelos ud i Luften, uden at see til Mire
eller venstre, maaskee tabt i Selvbetragtninger over den
umaadclige Cigar, han har faaet i Munden, og som lian
knap kan gabe over. Pludselig springer ÆsleL tilside for
en "Cholo"*), som rask kommer dreiende om cl Gadehjorne: det er den ponchoklædte Gaucho, saal,•des som vi

*) ,.Cholos" kaldes 01>rindclig lfrydsningsrucen af Indianere og Europreerc, .sambos" af' Negre og Europæere. .Cholos" brnges iovrigt
ogsaa som et Fælledsudtryk for samtlige herværende Blandingsracer.
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nllercde have lært ham at ltjende under vort Ophold ved
Valpnraiso. Et ungt Negerfruenlimmer, som slaner og seer
herpaa, morer sig kostelig over sin lille Landsmand og
vis~r de sldnnende, hvide Tænder, medens hun af og Lil
igjen slikker s!g glad om l\]unden med sin blodrode Tunge;
derpaa slænlrer hun videre, smilende og selvtilfreds, men
det hun nu glæder sig over, er iklrn mere Drengen, det er
hende selv og hendes Sltjonhcd, hentles krusede, uldne Haar,
hendes mnnadclig sveirygge,le Gang, og hendes l{Jædcr, der
paa den mest Jrn111islrn Maade hænge ned om hende. Men paa
,•engang bliver hun en l\lunk vner, der i Forbigaaende rækker hende sit Crncifix; hun griber og kysser det med den
storsle Antlngl. Derpaa fortsroller Munken sin Vandring,
engnug imellem slanrlser han ved en Boulik, for at beundre
ilens Koslbarhedrr eller lrnsle el stjaalent Blik OYer til en
forhiilcnde Saya; endelig styrer han over til nogle nf sine
Brodrr, der sidde og gjorc sig lilgode med et Glos "Fresco",
medens han, i Tankerne rimeligviis alle andre Steder end
ved sin Bon, endnu underveis aflæser et Pur Paternostre,
eller modtager en Almisse, inden lrnn sætter sig til sil
Manllid.
Naar man forsle Gang kjorcr ind i Limns Forslad, moder man der en saa overveiende Masse af Negre, al man
lrnnde fristPs til at antage den for en Negerstod; og endnu
lalrigere, end her, er Negerbefollmingen pan Landeiendommene
(chacras) rundt omkring. Massen af dem er Slaver, Andre ere
frie, Enkcllc ere endog store Herrer og eie igjrn, stundom
l'ndog el lemmeligt betydeligt Antal af deres egne Brodre.
Oprindelig hedder det i Republiken Perus Conslilulion, at
Alle, der fodes og leve indenfor dens Enemærker, cre frie;
denne Paragraph er imidlertid bleven omslodt for længe
siden, og det Eneste, der er bibeholdt, er at Slaver, som
fores hertil, gjenvinde deres Frihed ,·ed ot lcomme pua peruansk Grund. Negrenes Lod er her efler deres egne Begreber misundelsesværdigt, og skjondt Intet er dem lettere,
c11d ved Arbeide eflerhaanden ut kjobe sig frie, - naar
nemlig f. Ex. en Hrrre har givet 60 Pinslrc for sin Slnvr,
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og denne v-ed Arbeide har aftjent 20 Pinstre, sa11 tor han
ikke sælges til den næste Eier111and for hoiere Priis, end
40 Piastre o. s. fr., - saa er der dog Mange iblandt dem,
der foretrække at være trælbundne, fordi Friheden herover
dem en sikker 'Forsorgelse i deres Alderdom.
Jeg ha1· alt beskrevet Stadens Inddeling i Cuadras, dens
Huse og disses lndrl'. Vi ville ile hen Lil ,len store Plads,
hvor Cathedral-Kirken ligger, og som med Relle knn betragtes
som Byens Centrum. Det er en Plads, just sau stor som en
Cuadra, ret fiirkantet, hvortil to Gader paa hvert Hjorne
fore ind. Paa den ene Side ligger Cathedra) - Kirken og
Erlu~bispens Palais ~ paa den anden Gouvrrnementsholigen,
p1111 de to sidste private Bygninger med Arcader foran,
hvori en uendelig Mængde Boutiker; i Midten et meget
stort og smukt Springvand, der omsættes med Borde og
Bænke, saasnart det bliver Aften, og Folk samles, for at tage
deres Forfriskninger eller for ikke· at m&ngle ved det lovede Stevnemode.
Der er maaskl'e ingen _By i Verden, der har et saadant Antal l{irkcr, og det, navnlig fordum, rig·t -udstyrede
Kirker som Lima. Cathedra len er en stor og virkelig grandios Bygning, bygget i maurisk Stiil, med to ligedannede
Taarne, men en desværre ikke fuldkommen symmetrisk Fa~ade. Den er indvendig meget pragtfuld. Himlen over Hoialteret er baaren af 24 Colonner, som i fordums Dage vare
af massivt Solv, men som have mnullet vandre i S111eltediglen. Nu staaer der 24 Soiler af Træ, beklædte med
Solvplader, udarbddcdc i Filagran. . Hele Choret er et Mesterværk af 'frrosl<jærerie, men det spærrer Overblildrnt over
mrken og skadn saalcdcs Synet af den. Sidegangene ere
uanseelige, de ere kun hal vi saa hoie, som Kirkens Midte,
og Altrene ere næsten skjulte i dem . Sacristiet opllevarer
Billederne af alle Lim a's Erkebisper, og nede i Kjrolderhvrolvingen gjemmes, paa nogle simple Træ-Brixcr, de inrltorrede Skind og Been af Pizarro og andre, engang saa
·bcromte og mægtige l\Jænd. De fuu Laser, der endnu hænge
om dem, ere mugnede eller faldne i Slov, og alle Kost-
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bnrheder ere for længe siden stjaalne, eller idetmindsle
tagne bort herfra.
lovrigt vilde det være et altfor vidlloftigt Arbcide, at
beskrive al den Herlighed, som her forevises, sausnart
man er saa uheldig at falde i Hænderne paa en ar de
mange underordnede Geistlige, som altid befolke Cathedralens forskjellige C11peller, og som, saasnart de opdage en
Fremmed, kaste sig over ham og tvinge ham til at
see all, hvad de have at fremvise, og derpaa at betale dem
en Pinsler.
Den Dag jeg gik over fra mit Holet, som laac paa den
modsatte Side, for at fornyo Bel,j endtskab med denne
smuklrn mrke, som jeg nu slmldc fane Leilighed at sec for
tredie Gang, var just Dagen efter at Lamars Lig vnr blevet bisat. !\lan viste mig den kostbare l{iste, som stod i
Sacristiet, men man viste mig ogsaa længere nede i mrken
ved en Pille en frisk blodig Plet pau Flisegulvet. Anledningen til denne Blodplet vnr Gjenstand for almindelig Omtale i Lima. En Dame i Saya, tæt tilsloret, var bleven pludselig truffen af et Dolkestik, lykkeligviis ikke farligt. Langt
fra at forraade sin !\lorder ved oieblikkeligt Anskrig, havde
hun dæmpet sin Smerte og var vaklet hen til en Pille,
havde der samlet sine l{ræfter og var forsvunden i Mængden, uden at tillade, at Nogen fik hendes An sigt at see,
eller kom hende til Hjælp. At Skinsyge var Aarsagen . til
denne Voldsgjerning, derom vare alle enige, og Sagen forekom saa 1111Lurlig, at der ikke var mindste Tale om, at
Undersogelser kunde eller vilde finde Sted fra Politiets Side.
l\fon i de Commenlarer, som denne Begivenhed gav Anledning til, borte jeg de besynderligste Meninger fremsætte,
som forekom mig at være charåcleristiske nok. Man beundrede Damens Hoimodighed, som havde kjcndt sin Morder,
sagde man, men som ikke havde villet forraade sin Elsker.
Man beundrede ogsna Morderen, som kunde elske saa hoit,
at han udsatte sig for Folgerne af en soadan Handling, for
at tilfredsstille sin Skinsyge over en elsket Dame. Faa Dage
efler var hele Historien glemt.
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Et nf de smukkeste Punkter" i Lima er den store Bro
over Rimac*)-Floden, som paa detle Sled, lige under Broen,
danner et lille Fald ove1· den stenede Grund, omtrent iO å
15 Alen dybt. FlodJeiet er meget bredt, og man har midt
paa Broen en meget vid og smuk Udsigt til begge Sider
over Byen selv og over Forsinden, som ligger paa den
hoire Bredde. Broen er meget massiv og vel bygget, for
· hver Pille har den en Udbygning eller Balcon, paa hver Side
forsynet med Steenbænke. Her sidde Limas Borgere om
Aftenen, i Almindelighed ledsagede af en eller anden Munk
eller Præst, rygende deres Cigar og i dyb Passiar, betragtende Rimac-Flodens evig rislende Vande, og den lige saa
evige Passage over Broen. !\lan nyder her en lterlig frisk
Luft, som ikke altid bliver En tildeel inde i Gaderne. For
mig var det den ltjærcste ~padseretour at vandre op og ned
ad denne Bro.
Lige inden man kommer til Broen, har man tilhoire
,,iglesia de los desumparados", denne l{irke, hvor der under Spaniernes Herredomme endnu aabnedcs Kjætlerne den
sidste Vei til Frelse og Omvendelse, medens de, haardnakkede i deres Vantro, ikke kunde forlade den igjen, uden at
fores til Baalet forun den paa den auden Side af Floden
liggende Lazaruskirke. mrken var den Aflen, jeg besogte
den, tom; kun et eneste Fruentimmer fane, 111esegruus henkastet, midt paa dens store Gulv, aldeles skjult under et
stort, sort Torklæde, hun havde brcdl hen over sig; og en
Dame rciste sig ved et af Helgenbillederne fra sin Bon, medens
hendes lille "chola" rullede det Teppc sammen, hui:i havde
knælet pa,\, log det under Armen og fulgte ud i Hælene
paa hende.
Ved at fortsætte sin Vandring hiinsidcs Rimac-F!oden
kommer man tilhoire snart til en Promenade, ånlagt langs
Flodens Bred, beplantet med fire Rader Træer og forsynet
med Steenbænke. Den er anlagt med Luxus, men i hiii
*) nRimac" :i: ,,melkehYid" el' NaYnct pnn en uf de gamle Peruaneres
Afguder; , ·ed en Forvanskning er "Rimac" blevel til nLima•.
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Grad forstimt. Dog det kiin forsaavidt være det samme, her hommer 11ldrig noget Menneslrn, det skulde da være til
Tyrefægtningerne, hvis Arena ligger herude,. sl1jondt den
nu stod lom og forladt paa Grund af Fastens Tid; eller li!
de grandios anlagte Bade ved Foden af San Cristoval, 30
steenmurede Bassiner i stiirre og mindre l{amre, hvorigjennem man har ledet Rimac-Flodcns rindende Vande. Paa
Veien herud ligge lil venstre Ruinerne af de sidste Yit:ekongers aldrig fuldff>rle Sommerpalais. Umiddelbart bag
ved Badene hæver sig San Crisloval- Bjerget ntigenl og
eensomt paa den store Slette; et Trækors staaer paa dets
·overslc Top, hvor en Eremit sagdes at have fæstet Bo,
noget længere nede saac man en stor mokke, ophængt under en Steenbue.
Regjeringspaladsct, som tillige er Præsidentens Bolig,
og var de gamle Vicekongers Sæde, er en lav, vidlliiflig
Bygning, som indtager en heel Cuadra, og lrnr mange indre Gaarde, hvoromkring de forskjellige Regjerings - Bureauer findes. Jeg hestigle denne flere Gange Vl'd de forskjellige Visiter, jeg aflagde til de Herrer Minisire, men
fandt intet videre mærkeligt, end netop den store Udslrækr.ing. Paa den lave, langstrakte Trappe, som forer fra den
store Vestibulo op til Præsidentens Værelser, viser man den
Fremmede det Vindue, Pizarro lrnstede sig ud af, og del
Sted, hvor han blev myrdet. Jeg gjorde Præsidenten min
Opvartning, ledsaget af vor elskværdige danske Generalcousul Wille. General Caslillo modtog mig i sit inderste
Værelse, en smuk, stor Salon, meubleret med en lllanding
af gammeldags Pragt og moderne Comfort. Del var B!lbenbart, af han havde stillet sig op for at imponere. Han stod
midt paa Gulvet i sin Salon; alle Do rene gjennem den hele
Række Sale lige ud til Trappen slode aabne, san al jeg
havde ham i Perspcctiv, længe for jeg nuaedc ind til ham.
Han havde opslillel sig i Napoleonsk Attitude, Uniformen
tæt lillrnappet, hvide snevrc Beenklædcr, hoic Ridestovler,
Armene overkors paa Brystet, det ene Been lidt frem, paa Bordet laae den lille trekantede Hat, - kort, der _mang-

361

.....

lede kun den graae Fral,ke. Da jeg imidlertid var kommen ind, ophorle denne Comodie, og Generalen gik nu
over til at spille sig selv, hvon•ed han uabcnbnrt vandt, thi
han var en meget venlig og artig Mand med meget gode
Former, og med et rask Soldateransigt, hvori der laae et
mildt, godmodigt Udtryk. Efier en i Almindelighed udvcxlet Forsil<kring om den ve<lholdendc gode Forslaaelse imellem vore respective Lani.le, gik han over li! ut tale om min
Reise og syntes i Særdeleshed nt interessere sig for Dronning Po111ares Skjælrne.
Præsident Caslillo er en "cholo" og ansees for en kjæk
Mililair, men en temmelig enfoldig Mand; huns Udenrigsminister derimod omtaltes som _en :Mand af megen Dygtighed og Klogskab, og han havde kort iforveien ved sin
maadeholdne og eftergivende Fremgangsmaade forebygget
en, som det syntes, alvorlig Conllict med England. Forresten manglede Castillo ildrn en vis Energie, og han syntes fast bestemt paa at kaste Geisllighedens trykkende Aag
af sine Skuldre. Eflerat hnn sanle<lcs forgjæves havde sogt
i Mindelighed at formaae el Kloster i Lima til at nfstaue en
Udbygning, det il<ke havde nogetsomhelsl Brug for, medens
Regjeringen onskede nt disp-onere ove1· den, for al faae
Plads til cl Torv, ryddede han uden videre med Magt hele
Klostret og jog Nonnerne hver Lil Sil. Dette skele netop
medens vi vare i Lima, Bladene oploflede naturligviis et
Ramaskrig, men Castil\o brod sig meget lidt derom, og
gjort var gjort.
Iovrigt lod det til, at saavel General Florez's Expedition, som Ballivians krigcrske Demonstration, gav den peruanske Regjering alvorlige Sorger. Man samlede Tropper i
de sydlige Provindscr, stod i Jlantlcl om el fransk Barkskib, som man agtede at armere, og kjobte just i de Dage
et 150 Hestes Dampskib, Peru kald.et, som i længere Tid
havde faret som Paket mellem Panama og Valparaiso. Del
betaltes med 150,000 Piastre. Efterretning var ankomroen,
at General Ballivian stod paa Grændscn med 5000 Maitd, at
lian vel udgav dl't for kun at være en Rustning mod General
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Florez, men aL deL var hans Hensigt at tage Arien, og nanr
han havde den, da at handle om Fred. Regjeringcn syntes at troste sig med, at Ballivian var saa forhadt uf sit
egeL Folk, at der vilde være Udsigt Lil med Held al lrnnne
machinere imod ham, saasnart han fiirst selv havde overskredet Boliviens Grændse. Udenfor Regjeringen forekom
det mig, at man s1·11tes temmelig ligegyldig ved denne l(rig,
idelmindste saa langt, som min Omgangskreds strakte sig.
Man ventede, at General Ballivian aldrig lmnde forbyde Handelen paa Callno, og l'ndmindre kunde nnae op til Limn, og
saa var det iovrigt Limei'i erne ligegyldigt, 0111 Arica horle til
Peru eller Bolivia. Om der ved en slig Begivenhed skulde
udspinde sig en ny Hevolulion, deL vil sige et Præsidentslcifle, sna vnr ogsoa delle ligegyldigt., eet mere eller mindre gjorde intet til Sagen; PræsidenlslrnbeL er i Peru langt
mere ustadigt, end Veirligel *). Om det i de senere Aar
har faa et mere Stabilitet, har jeg iklrn havt 'fid nt besl,jæftige mig med, men vist er det, at da jeg var der i 1847,
havde der været flere Præsidentskifter i meget lrnrt Tid, og
jeg har nit i det Foregauende fortalt, at i 1841 havde den
daværende Præsident Gamarre lo Rivaler nL lcæmpe med.
Et af cle værste Onder ved denne Ustadighed i Præsidentværdigheden er den store Mængde Embedsmænd, navnlig
mililaire, som slige Revolutioner fode af sig. En Oberst eller
Obersllieutenant, som har Lyst til nl værn P1·æsidenl, og
som er i Besiddelse af nogle Penge, samler en Simre omkring sig, drager ind i Lima , gaaer op i Hl'gjcringspaladset, jager Præsidenten pnn Doren og sæller sig paa hans
Plads. Hans Tropper bes n•tte Vagterne, og saa er han
Præsident. De Embedsmænd, som ikke ville tjene unde!'
ham, jager han bort og sæller andre i Stedet. l\'Ien enhver
*) De sUil'ste Lykkr.ns Omvezlingel' fiilgc med disse cYige Præsidentskifter; llluuldyrdriveren fra ignaa· bliver Oh crst idng og onJYendt, og
Armod og Rigdom folgc pnn den forunderli gste Mnnde llannd i Hannd.
Intet er der i dette Land en snadnn Mangel pna, som rede Penge, og
en af de stllrste og fuldkommen hæderlige l{jobmands-Forretninger i
Limn er det derfor - at Ianne Penge 111) pna Pant.

--
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ny Præsident soger nu at skabe sig Tilhængere, og besynderlig nok, uagtet Peruanerne notorisk ere blevne slagne
overalt, hvor de have fægtet, og ganske vist ikke ere noget
krigersk Folkefærd, saa er det dog især hoie militaire
Charger, som uddeles. Den peruanske Armee bestaaer af
3000 Mand. Til at commanderc denne Styrke lonnes:
3 Feldtmarschallcr, hver med . . . 7000 Piastre aarlig
fO Divis.ions-Generoler, hver med . 5000
30 Brigade-Generaler, hver med . 3000
foruden Oberster, Oberstlieutenanter, Majorer etc. i Forhold
hertil, saa at man i fuld Alvor har forsikkret mig, at Peru
lonner ligesaamange Officerer som Soldater.
Man seer
disse Herrer i de kostbareste Uniformer, og i det Hele see
de meget drabelige ud. Man fortæller imidlertid de morsomste Historier om Armeens og dens Forereres liden Ifrigsvanlhed. Saaledos blandt andet om en Præsident, som drog
.ud i Spidsen for sin Hær for at mode en Prætendent, som
havde samlet en Styrke imod ham nogle Mile fra Byen.
Da det kom til Slag, flygtede baade Præsident og Prætendent hver sin Vei og Iode Armeerne slanes, overbeviste om
hver for sig, at de vare slagne. Det blev imidlertid Præsidenten, som vandt, og man havde den storsle Uleilighed
med at indhente ham, for at han kunde fore sin seirrige
Armee i 'friumph ind til Lima.
Ogsaa med en fast, personel Marine har man belæsset
Perus Budget, cndskjondt derns hele Flaade dengang bestod af en Brig paa 16 Canoner og - to Skonnerter, samt
det ny tilkjobte Dampskib.
Man kan iovrigt ikke undre sig over, at PræsidentEmbedet har saa mange Concurrenter, naar man · betænker,
at han erholder 40,000 Piastre aarlig Gage. Hver Minister
har 7000 Piastre, hver Præfcct i de forsl,jellige Provindser
5000 Piastre. Disse Lonninge1· udbetales meget regelmæssig.
En Regjering, der er belastet med _Udgivter, som ere
saa uforholdsmæssige til Landets Indtægter, kan ikke have
mange Midler Ul sin Raadighed, for at iværksætte virkelige,
endog paatrængende Forbedringer. Jeg har allerede om-
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talt Landevciens Tilslnnd mellem Cnllao og Limn. Nnnr en
sna befærdet Vei er i l'n saadan 'l'ilstnnd umiddelbar udenfor Hovedstaden, har man Ret til al antage, at de andre
inile i Landet ere aldeles ufremkommelige. ~fon hvad der
er endnu værrP, er Veienes Usikkerhed for Rih·erc. Del
var factisk, al Vrien frn Callao til l.ima ildrn turde befares,
efter at del var morkl. En tydsk Herre blev~ medens jeg var
i J~imn, overfaldl!n i Allern en halv Miil fra Byen ar tre
Rfivere, som fratoge ham Uhr, Penge og IIPst, samt sloge
ham i Hovedet, da han gjorde Mine til at sætte sig til Modværge. Ankommen til Lima meldte han strax det Passerede
til Politkt, som ogsaa udsendte rn Trop Soldater pna Jngt efter
Roverne, mrn kom lillrng·c mPd uforrellet Sag. D<'t var den
almindelig·c Mening, at de ncrste Rilverier blevo begmll'cle
af Soldater, som vare udsendte som Patrouiller pnn Veiene,
eller ar de Arbeidere, som stadig vnre ansatte ved Veienes
Udbedri11g. Anret for vnr dog con ar disse dristige Rovere,
ved Navn Escobar, greben pan fersk Gjcrning og blcvcn skudt
paa Torvet i Lima. Men naar man belænlrnr, al en ar
Byens fornemste Politi-Embec.lsmænd var en Montanero, det
vil sige en ar de mange Eventyrere, som levede i Bjergene ar nt plyndre Reisrnde og iovrigt at lade sig lcie af
dPtle eller hiint politiske Parti, for at bevirke en eller unrlen Revolution, sna lrnn 1111111 ikke undre sig over Politiets
Lunkenhed for rlcn olfenllige Sikkerhed.
Mnn bor ikke forlade Lima, uden at bcsoge Musæet og
Bihliothckel. Directcnren, lir. Mariano de Rivcra, Pncfcct
i Provindsen Junin og en af de mest oplyste Mænd i Landet, brngte mig derhen.
Saavel Musæum som Bibliothck ere beliggende i del
fordums Jesuiter-Collegiums mosl4r, som er en umnadelig
vidlloftig Bygning, indtagende en hcel Cundru. I l\lusæct
vil man finde lidt af al Slags. Jeg skal her nævne de mærkeligste Gjenstanqe:
En Samling af alle Perus Vice-Konger og Præsidenter; - Christopher Columbus har fuaeL rlcn forsle Pinds i
denne Ræl{ke, Pizarro den anden.
Den sidste spanske
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Vice-Konge de Scrna, som jeg havde seet i 1821, hængrr
lll'r ogsan. Blandt Præsidenterne udmærkede man Bolivar,
Sanla Cruz, Lamar, som var 1?n særdeles smuk Mand, og
Garnarre, foruden en stor Mængde Andre.
Endecl Huaqueros, udgravne i Orriegnen af Lima, deriblandt Ifoslbarhcder i Guld og Solv, Ifobbcrvunben, udskaurne Træbægerc og endelig flere indianske l\lumier, tagne
deels i Gravene, decls i nogle T.ufhuler ned mod Stranden i
den besynderlig summensnorede Tilstand, hvori man finder
de gamle Peruanercs Liig indlorrcde og endnu bedækkede
med baade Skind og Haar. Endecl antideluviunske Been,
fundne af Hr. Rivere selv i en Hule i hans Provinds; disse
Been have lilhorl uddode Slægter af ov13rordentlig storl'
Dovndyr.
Endelig en temmelig broget Samling af Fugle, lnsecter,
Conchylier og Mincralier, chinesiske Vaaben og europæiske
l\lalerier, saml en l\længdc Snurrepiberier af ubetydelig Værdi.
I Bibliotheket, som nok er en Samling paa en 20,000
Bind, viste man mig en paa spansk skreven skandinavisk
Historie, som indeholdt Tidsrummet fra 1658 til 1720, forfattet uf en ved den spanske Ambassade i Kjobenhavn ansat Embcdsihand. Den indeholdt l{aarter over Danmark og
Sverrig, samt over Je forskjellige Provindser. Et I<aart
over Hvcen betegnede denne O under Navn nf Venus-Gen,
Uranienborg var aflagt derpaa, og bag efter fulgte cndecl
'ft>gningcr af Tycho Brahcs Instrumenter.
l\Jusæet sl~aer aabent Lil fri AJgnng fire Dage af Ugen,
Ilibliotheket hver Sogncdag fra Kl. 9 Formiddag til 3 Eftermiddag. Enhver ~an da gaac derhen og læse og cxtrahere
sno meget han vil, men ingen Bager udlaanes. Dm· findes
rummelige lyse Læsesale' ved Siden af Bibliotheket med
smaa Borde og alle Beqvemmeligheder for <le Læsende.
Jeg saae dog ikke saa faa Studerende heroppe.
Blandt Limas slorstc l\lærkvrordigheder bor man nævne
dets gamle mægtige Klostre, navnlig Franciscaner- og Dominicant•r-I{lostret. Fra Domingokirkens Taarn har man
iklrn blot den videste Udsigt over drn store Sind og dens
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Omegn, men selve J{irken c1· en imposant, herlig Bygning
og overtræffes maaskec lrnn af den endnu skjonnere St.
Pedro - Kirke. Som alle Jesuilerkirkcr er denne ikke
bygget i Kors, men har en J{uppel, soi_n giver Lys fra oven
ned i Choret. Denne l{irke med endeel af l{lostrct tilhorcr nu "los padres de San Pedro", som alle have Bolig i
Klostret selv. Ved Siden af Hovedaltret i J{irken stod et
mindre for Santa Rosa, som eier en Capital, der giver
hende en aarlig Indtægt af 39,000 Piastre. Hendes lykkelige Skatmesll'r er lonnet med 4000 Piaslre; for hendes
Billede læses Aar ud og Aar ind fra l{l. 6 om l\lorgcnrn til
m. 2 Eftermiddag en l\lesse hver halve Time af St. Pedros
Padres, som derfor blive betalte med i! Piasler pr. !\Jesse.
De Herrer Padres have saaledes en reen Indtægt af over
12,000 Piastre aarlig.
.l\iit Ophold i Lima faldt i den varn1esle Tid. Skjondt
Heden for et Sled, der ligger saa nær under Linien, var
paafaldende lidt trykkende*), var der derfor liden eller
ingen Selskabelighed. Den store Mængde var enten draget
til Callao eller til Chorillos, for at bruge Sobade. Jeg
gjorde en Dag en Excm·sion lil delle sidste Sted til Hest;
en Vei omtrent 2 danske l\lilc lang, stedse h<'n over en
l{lippeflade, med en aldeles ulanlclig Masse Stov og, med
meget faa Undtagelser, fuldkommen blottet for Vegetation.
Blandt Undtagelserne m· del lille Badested l\liraflorcs, beliggendn paa llalvveien, og hvor liere Huse ligge omgivne af
ret venlige Haver, hvorfra man hor en smuk Udsigt ud
over Havet. Chorillos ligger pan Slffæntcn af Bjerget Solar og er egenllig et elendigt Fiskcrleie, hvis Hyller (ranchos) erc byggede af de sædvanlige guulbrune, ubrændle
Stene. De ere saa simple som muligt, men da det er blevet l\'lodc, at hoc her i Badetiden (de 3 Sommermaaneder:
Januar, Februar, Maris), saa er her opreist adskillige, indvendig ret hyggelige Boliger, som alle have en Balcon ud
*) Som et Beviis paa den moderate tropiske Varme kan det vel nævne s,
at Viindruen tri\'es her i den stilrstc Frodighecl.
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til Soen. Ikke et Træ, ikke et Græsstraa er at oinc. Her
boer Limas Beaumonde, tilbringcnde Dagen med al bade,
tage Siesta, gjiire l\lusik og lage imod Visiter. Herrernes
Hovedforlystelse er Hazardspil. Her bliver spilt utrolige
Summer bort; jeg hiirte tale om en ung l\1nnd fra det Indre af Landet, som havde vundet 47,000 Pinstrc i "l\lonlc",
et Tærningspil, paa een Aften i Chorillos og var derpaa
klogelig reist bort med sin Gevinsl.
Heell netlo vod Stranden er der til de af Naturen dannede Udhulinger i Klipperne bygget ganslrn smaa Straahyllor, som hvor indeholde et Badekammer. Dette er virkelig i temmelig raal Format. En flad Steen med en l\Iatte
paa tjener til Bænk og Bord, nogle Pinde, stukne ind i
f.lraavæggen, til al hænge Tiiiet paa. Naar man hor laget
en snadan Hyt.te i Besiddelse, faaor man indlnngel en blaa
Bluse og et Par blaae Buxer, et Par Seildugs Sko og en
Straahat. Ifiirt denne Drugt begiver man sig nu ud i Stranden og befinder sig her i Selskab med en stor l\længde
Badegjæster af begge Kjiin. !\len da alle ere eens paaldædte, er det meget ofte ikke let at kjende Mandfolk fra
Fruentimmer. Her er da en Larm· og Skrig, Laller og
Rnaben, som ingen Ende lager, og som kun kan overdoves
af Brændingens hule Dron mod Stranden. Ganer man nogle
Skridt ud, mister man strax Fodfæste, thi her er steildybt,
men man kan ganske rolig svumme et Stykke ud, man kan
være vis paa, at Bpundingo11 allid bærer En tilbage.
Jog gjorde her ved Chorillos Bckjcndtskab med endeel
meget elskværdige Familier, blandt andre med en sorgende
Brud eller den unge !\land, som jeg har omtalt, der vor
bleven myrdet paa Reisen med Grev Castclneau under Explorationen af de nordlige Andes-Bjergc.
Jeg gjorde i Lirna et meget betydeligt Indkjiib af ethnographiske Sager, mest heslaaondo af a11tike Vaser fundne
i Hun cos, dog ogsaa endcel Siilv-Filngranarbeider, endvidere Vaaben og andre Gjenslande, tilsammen til en Pris
nf 800 Piaslre. Det blev alt indpakket og taget ombord 1
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og er i dette Oieblik at faoe at see i det ethnographiske
l\lusæum her i Staden.
'
Hr. l\lariano de Rivern gjorde en Foræring af meget kostbare og sjeldne Fugle til Hans l\lajeslæt Kongens prirntc
Samling, som ligeledes blev indskibet. Endeel nf di sse
Fugle viste sig imidlertid at være angrebne af Insccler
og fordrede stadigt Tilsyn paa hrle Hjemreisen.
Sondag den 14 l\larts forlod jeg Lima, tog tillrng·e til
Cnlluo og gik ombord. Alling var imidlrrlid gjort seilklar ;
Vand var fyldt, friske Provisioner tagne ombord og Corvellen laae klar til Afreise, for nu fo1· Alvor nt soge
hjemefter.
Holge min gamle Sædvane havde jeg til Afsked GenernlConsul Witte til Dcjeuner dinatoire, hvori ogsaa den franske
Chnrg·e d' alfaircs, Hr. Lemoine, deellog. Vedkommende Herrer fik deres dem tilkommende Salut. De gode Folrc morede sig meget godt, ml'n maatte mod deres Villie gnnc
tidlig frnborde, thi de skulde med Diligencen tilbage til
Limn, for det blev morkt, af Frygt - for Rovere!
m. 4 Eflermiddngen lettede jeg og stod Rheden ud.
m. 5 var jeg St. Lorenzo passeret og satte nu Cours hidevindt over Styrbord med godt fulde Seil SO. hen. Det
gjaldt Cap Horn.
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V.
Reise fra Callao til Montevideo.
Seilads omkring Cap Horn,
'.1.5 Marts til 20 April i84:7.

ÅHerede den 15 Marts om Middagen stode vi 30 Mile
af nærmeste Land; Kysttaagen havde om Morgenen skjulL
Landet for os, og vi havde saaledes tnbt Amerikas Vestkyst af Sigte.
Saasnart vi vare komne ointrent 50 Mile af Landet
vare vi udenfor Kystens Indvirkning p'aa Vindens Retning,
og den egentlige SO.-Passat tog fat, holdende sig stadig
mellem SO. og OSO., stundom heelt ostlig. Jeg holdt
Cours SSV. og S. t. V. hen. Den 15de om Eftermiddagen havde
vi stiv Kuling med svær Regn af SO. og forunderlig koldt,
men iiivrigt havde vi godt Veir hele Passaten igjennem. Den
slap os paa 26° S. B., vi vare da komne ud paa 90° Vest
Gr. Lgd.; det var den 21cle, altsaa just Ugedagen efter vor
Afreise fra Callao. SO.-Passaten dode nu af, men ingen
anden Vind indtog dens Plads.
I syv samfulde Etmaal laåe vi saaledes og dreiede
rundt i Stille og med afvexlendc Vinde, som snart halede
nordostlig, snart sydlig, snart igjen heelt vestlig. Vi avancerede i al denne Tid knap 70 Mile sydefter. Det var os
en meget kjedsommelig Standsning i vor Fart, og jeg be0111" lordomeelllni:, Ill.

2t

370
gyndtc allerede at frygte en langvarig Reise. Hver Dags
Ophold var en Dag længere frem mod den stormende Aarstid omkring Cap Horn. Jeg havde ombord det Kaart, hvori
Fregatten Bellonas R~ise fra Callao omkring ~ap Horn til
Rio Janeil'O 1841 var afsat, og det havde interesseret mig
at sammenligne vor egen Reise med denne. Indtil den 21
Marts havde vi holdt hinanden, saa al sige paa Prikken,
der var yderst ubetydelig Forskjel til Fordeel for Galathea.
Men nu seilede Rellona fra os; med hver Dag, vi Iaae i
Stille, lwm den længere bort.
Vi havde Lidet eller Intet at tage Vare i denne hele
Uge. De daglige meteorologiske og asl!·onomiske Observationer gilt deres rnnle Gang; heri var ingen Afvexling.
Det havde flere Gange paa Heisen truffet sig saa besynderligt, at hver Gang vi havde gjort Forsog for at finde Vandets Temperatur paa stor Dybde, havde vi allid, enten under selve Forsoget, eller kort efter, faaet Brise, saa at jeg
ofte i Spog sagde, naar det var stille: »Lad os nu faae fat
paa Metalhylstrene og Thermometrene". Men selv dette
Middel slod ikke længere til vor Raadighed. Man erindrer
det uheldige Resultat af vort sidste Forsog i denne Retning,
som havde gjort al videre Experimentering umulig.
For dog at give mine Folk lidt Tidsfordriv, lod jeg
den 25de udlægge en Tonde, for at skyde til Skive med
Cnnoner, paa 500 Alens Afstand. Der blev gjort 100 Skud
med 10 Canoner 'i 18'. Sex Broge sprang og bleve skiftede under Skydningen. Een Canon fik sit Fænghul fornaglet og maatte udbores. Ecn Canon gjorde 14 Skud i
10', uagtet den maalte skifte Drog. Af de 100 Skud vare
tre slette, den storsle Dee! -gode, nogle meget gode; kun
eet vil jeg give Characteren udmærket, det traf Tonden.
Skjondt vi havde Stille, og folgelig ingen Krængning, havde
vi dog endeel Dynning, som idetmindste gjorde Sigtningen
usikker. Jeg troer, Sagkyndige ville indromme mig, at Galatheas Mandskab var vel indovet i at bruge sine Canoner.
En anden Beskjæftigelse under dette Stille var at forberede Skibe~ til hvad vi maatte vente vilde komme paa
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Reisen omkring Cap Horn. Jeg lod desaarsag opsætte Vinterbramstænger og nedtage alle overflodige Seil og Rundholter fra Toppen. Alle slige Vægter, som hver for sig
ere ubetydelige, udgjore samlede en betydelig Vægt, som
paa Toppen naturligviis har en saameget stor-re Indvirkning
paa Reisningt:n.
Den 28de om Aftenen fik endelig en ostlig Brise Magt
og fyldte vore klaprende Seil paa ny. Min Cours var nu
SSO. Vi vare underkastede alle det variable Vindhelles
Luner, sHart var Vinden nordostlig, snart nordvestlig; den
sidste gav os sædvanlig tyk Lun og svær Regn. Mit Mandskabs Helbredstilstand var ualmindelig god. Med Undtagelse
af nogle slemme Erindringer fra Valparaiso, havde vi saagodtsorn Ingen paa Sygelisten.
Skjærtorsdag den 1 April, paa 39°47' S. B., 86°12'
Vest Gr. Lgd., halede Vinden sig sydlig og $V. med tyk
Luft, stiv Kuling og Regn, samt svære Byger. Jeg indsl\ae
nu, at det var hoi Tid at tage vore saakaldte Repos eller
Falderebsaltaner ind, thi Soen begyndte at blive meget svær,
og Vandet lob flere Gange op under dem og gav os alvorlige Paamindelser om, al de vare i Fare. Disse FalderebsAltaner ere ikke gamle i vor Marine, og tilhore os eiendommelig. Jeg har idetmindste intet Sted seet dem indrettede i fremmede Orlogsmænd. Men jeg kan forsikkre, at
de ere nok værd at efterligne, thi det er en af de behageligste og nytligsle Indretninger, man kan have i et Skib,
og de kunne, naar ikke Soen er alt for urimelig hoi, altid
blive staaende. Paa min hele Heise med Galathea tog jeg
dem kun ind to Gange, nemlig omkring Cap og nu ved
Cap Horn.
Fra nu af, og til op forbi Cap Horn paa den anden
Side at Staternes Land, havde vi vedholdende stiv Kuling,
med afvexlende, men dog stedse gunstige Vinde.
Vi
tilbaglliagde dette Stykke Vei, som var 450 danske Mile, i
9 Etmaal, altsaa i Gjennemsnit 50 ~liil i Etmaalet, eller
stadig over 8 Miles Fart. Hertil maa endnu regnes, at ,vi
havde at overvinde en stadig nordostlig Stromsælnlng,
24*
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hvorom mere i det folgende Uddrag af Skibets physiske
Journal.
Den 3 April, paa omtrent 50° S. B., tiltog Kuling og
So i temmelig hoi Grad, og m. 3 Eftermiddag blæste det en
Underseils-Kuling af Vest og VSV. Min Cours SSO. ½O.
gav os altsaa den meget svære So hcelt tværs. Vi laae
tilsidst for trerebede l\fersseil, rebet Fok og Storestagseil.
Skibet slingrede en heel Dee!, men stedse med meget blode
Bevægelser. Mod Aften loiede det noget af, og næste Formiddag~ Sondagen den f4de, vare vi istand til at holde:Parade og Gudstjeneste. Om l\liddagen viste Observationen
os, at Strommen havde sat os 37' Nord og 15' Ost for Bestikket; dette var altsaa en Forsætning af 1, 6 Qvml i Timen. Samme Sondag Eftermiddag modte ".i en modgaaenc.Je
Seiler, en stor fransk Coffardimand. Han kom med alt
hvad trække kunde, styrede Nord efter, glad over at være
kommen klar af Cap Horn. Dog kunde det nok hænc.Je,
at han har maattet staae en Bout Vester efter, thi han var
endnu for sydlig til at turde vove sig tættere ind under
Kysten, hvor Strommen altid trækker ind under, og hvor
den staaende sydlige Vind paa disse Hoider vel ikke endnu
altid er at stole paa.
Det blev nu koldt, ja meget koldt; vi havde knap 7 å
• 8° Reaumur om l\Jiddagen. l\Jen vi trak Vinterklæderne
paa og troslede os iovrigt vec.J, at med den Fart vi lob,
skulde den forestaaenc.Je Dravat snart være forbi. Natten
mellem Stindag den 4 og l\landag den 5 April lob vi stadig H å 12 l\Jiles Fart, Coursen var nu SO. l. 0. Strommens Forsætning ind mod Mundingen af Magelian-Strædet,
som, vi nu passerede, gjorde det nodvendigt at holde stadig noget mere sydlig Cours, end ellers vilde været nodvendigt (Misvisningen er paa disse Hoider tiltagende til
24° N. Ostr.).
Den 5te om Eftermiddagen faldt Barometret til. under
29', uagtet Veiret vedblev at være godt og Luftens Udseende iltke slet. !\len Vinden halede sig heelt SSV. og
gav os om Natten, og den 6te om Morgen.en, endeel svære

Snee- og Hagelbyger. Thermometret viste kun 5° Celsius.
Da Sneen var kommen ned, steg Barometret igjen, og vi
havde klart, smukt Veir af heelt sydlig Vind. Stod OSO.
over med Force af Seil. Passerede en amerikansk hjemgaaende Hvalfanger, som vi meget snart !ode ligge agten
for os og ude af Sigte. Det var Pndnu ved Solnedgang
meget smukt Veir, men Solen gik ned i svære Banker, og
Barometret begyndte at falde igjen. Endnu inden Midnat
var Vinden gaaet SV. og vestlig, skagende sig om til NV.
med svær Storm, Regn, Sneebyg~r og himmelhoi So. Dette
Veir holdt ved hele Onsdagen den 7de, det blæste forrygende i Bygerne. Corvelten var bragt under en rebet Fok,
og for denne lob vi med stadig 9 å i i til i2 Miles Fart
0. t. S. i S. hen.
Torsdagen den 8 April KJ. i Ertermiddrig passerede vi
Cnp Horns Meridian, paa 56°48' S. B. Dette var 12 l\1ile af
Land, men 10 Mile nærmere, end jeg havde bestemt, saaledes havde Strommen forsat os NO hen. Det blæste vedJioldende overmaade haardt, og Barometret, som den 6le
om Eftermiddagen havde viist 29,33 og den 7de var faldet,
om Formiddagen til 29,0, om Eftermiddagen til 28,90, og
ved Midnat til 28,20, blev derpaa omtrent staaende, saa at
det nu viste 28,25. Himlen var i disse Dage eensformig
graa, det forstc Glimt af Solen kom forst frem igjen netop
betids nok til, skjondt udenfor Meridianen, at tage en Middagshoide i det Samme vi passerede Cap Horn. Derpaa
satte jeg Coursen nordostlig, og just i det Oieblik skagede
Vinden sig ogsaa sydvestlig, saa at vi vedbleve at kunne
lænse for den rebede Fok plat for Veiret. Med denne
· Vindforandring begyndte Barometret vel at stige, men Kulingen tiltog om mulig i Heftighed, og den ene voldsomme
Snee- og Hagelbyge !oste den anden af. Jeg ventede
hvert Oieblik at see min Fok blæse ,ud af Ligene, eller
Fokkeraaen at knækkn, trods alle de Forstotninger, jeg
havde givet baade Raa og Seil. Der var Intet ved at gjore,
det mnatte komme derpan an , det ma~lte holde, saalænge
det kunde, og det holdt ogsaa, men svære vare Corvettens
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Anslrængelscr i deUe forrygende Veir. Skibets Overhalinger vare overmaade voldsomme, Skandseportene rullede i
og ar Vandet uafladelig, og Soen slog med Voldsomhed
mod mine Lænsporte. Men Galathea viste sig som et ypperligt Sosldb; uden al gire synderlig, gled pen nedad den
ene og lettede sig igjen næsten umærkelig op paa den næste
Bolge, og selv de sværeste Overhalinger skete altid med en
vis Blodhed i Bevægelserne. Havet stod i Ordets egentligste
Forstand i et eneste Skum. Tapperne blæstes af Bolgernc,
som Stovet henad Landeveien, og, pidskede langt bort, faldt
de igjen som en tæt Regn hen over Havets store Flade.
Stormen syntes endnu i Tiltagende, men gik paa samme
Tid mere og mere sydlig. Enkelte Lynglimt saaes om Aftenen i Retning mod Nord. Imidlertid begyndte det dog at
klore lidt imellem Bygerne. Kl. 12 Midnat styrede jeg
NO. t. N., og m. 6 næste l\lorgen, den 9de, fik vi I{jending af Staternes Land i NV. t. N., 5 Mile borte. Det havde
været min Hensigt at gaae igjennem Strædet Lemaire, dcels
fordi det vilde have interesseret mig meget, at have gjort
denne Scilads, men i Særdeleshed fordi jeg derved vilde
være kommen saameget mere vestlig i Farvandet og nærmere op under Patagoniens Kyst, hvilket vilcfe komme mig
tilgode paa Reisen Nord efter langs Kysten, hvor Vinden
altid falder nordvesllig. !\len da vi lob saa voldsomt ud,
turde jeg ikke sætte Cours, for at gaae Vest om Staternes
Land, eftersom jeg vilde have naaet op under det, for det
blev lyst. Jeg maalle altsaa Jade mig noie med at gaae
Ost om det. Vi saae imidlertid kun lidet deraf, det var
hcelt dækket med Taage og Skyer, og vi fore den osllige
Spids forbi med en saadån Fart, at der ikke vor Tid til
videre Bemærkninger Jesangaaende. Veiret havde bedaget
sig noget, vi fik et ·klodsrebet Storemersscil poo, og styrede
nu NV. t. N. hen me4 Soen paa bagbords Laaring, lobende
stadig 10 å 11 Miles Fart. Vi fik adskillige Siier over
Skandsen, dog ingen, som forvoldte noget Havarie. -Lugerne
vare endnu bestandig tilskalkede, og Pumperne slode klare.
l\lod Aften bedagedes Veiret betydelig; Soen lagde sig der-
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for, og vi mærkede tydelig Indflydelsen af'Landet, vi havde
til Luvart. Kl. 1 om Natten loiede det af til Stille; Barometret steg til 29,0. Paa Dagvagten op loge vi · Bramræer
og begyndte at rette os lidt med Reengjorelse o. a. m.,
som i disse stormende Dage havde maattet forsommes.
Om Morgenen fik vi loi Brise af nordlig, som senere halede
nordvestlig; laae bidevind! over Bagbord, lob 7 å 8 Miles Fart.
Vi havde i Lobet af de sidste 12 Dage gjennemseilet
betydelige Temperaturforandringer, saavel i Luft som Vand.
lfolge vore Observationer var saaledes:
Luften paa Dækket:
Vandet:
l\1idnat Middag.
Midnat - Middag.
29 Marts: 20,4° C.•.• 21,5° C.
15!° C. . . • 15½° C.
30 19,5° - . . . 21,4° 14° - . . . 14¼ 0 31 f9,so - . , • 18,6° 13o - • • . if}O 1 April: 17,2° - .•. 16,8° 11° - . . . 10¼ 0 2
12,2° - . . . 13,2° 8° - . • . 7¾ 0 3
H,3° - .•. 12,5° 6} 0 - • • •
5° 4
9,5° - . . . 10,2° 4& 0 - • • • 3! 0 5
9,0° 7,2° 2i 0 - • • • 1;1° 6
5,6° - .. . . 6,6° 1! 0 - • • •
iO 7
6,6° 7,6° f O - , , , f ¼O 8
7,5° - . . . 6,5° iO - • • •
iO 9
2,0° - . . . 6,2° ?
- . • .
¾0 Fra nu af var Temperaturen rask i Stigen igjen, dog
holdt Vandet i de forste Dage ikke Skridt med Luften, og
som en Folge deraf viste Thermometret for denne sidste en
storre. V~rmegrad paa Toppen, end nede paa Dækket.
Kl. 2 Eftermiddag den 10de gik Vinden pludselig om
til SV. med stiv Kuling, tyk Luft og Regn; vendte Nord
over, styrede Nord ud med 1i Miles Fart, tiltagende Kuling. Mod Aften hlæste det haardt af SV., gik for trerebede
Mersseil, rebet Fok og Storestagseil, stadig med U å 12
Miles Fart. Vi lob i delte Etmaal den storste Distance ud,
som vi havde paa hele Reisen, nemlig 261 Qvml., hvilket
svarer til en Gjennemsnilsfart af 11 ~liil. Allerede den 11 te
om Aftenen var denne Glæde forbi; Vinden gik aller nord-
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vestlig, gav os stiv Kuling, tyk og meget fugtig Luft. Vi
havde denne Aften den stærkeste l\1orild, jeg mindes at have
oplevet. ' I{jolvandet og <le store Biilgetoppe lyste som
brændende Phosphor, og det gronblaae Skjær kastedes <lerfra hen over myver og Fok. Selv den ikke egenllig lysende Deel af Havet havde en egen, melkeblaa Farve, og
Morilden forfulgtes, saalangt Oiet kunde naae, og dukkede
op rundt om i Horizonten som de klarest skinnende Fyr.
Den 6 April Formiddag havde vi været paa Hiiiden af
l\lagellan-Strædets vestlige Indlob, den 10 April om Middagen vare vi paa den iisllige Mundings Parnllel, saa meget
til Siies, som man i ethvert Tilfælde mantte siige ud fra
Land, for at sætte Cours No1·d efter, ifald man var gaaet
igjennem Strædet. Den Distance, jeg med Galathea havde
tilbagelagt, gnacnde Syd om Cap Horn, manier 200 danske
Mile imellem min Plads den 6 og den 10 April. Var jeg
gaaeL gjennem Magelian-Strædet, havde jeg i Distance
sparet circa 60 Mile imellem de to Dages Pladser. l\Jen jeg
maa meget betvivle, at jeg havde vundet i Tid, da jeg jo
ufeilbarlig havde maalte ligge flere Næller til Ankers. Jeg
antager, at Veien gjennem l\Iagellan-Strædet er af liden
Vigtighed for Skibe, kommende Vester fra, da man kan
være saagodtsom sikker paa, altid at mode vestlige Storme
og stiv Kuling Syd om Cap Horn, hvorimod man inde i
Magelian-Strædet vil træffe paa Stillø, variable Vinde, og
stundom meget stive Byger ned fra Bjergene. Men af
samme Grund mener jeg ogsaa, at Sliibe kommende Ost fra,
som ville ind i Sydhavet, bor foretrække l\Jagellan-Strædet,
for at undgaae Seiladsen Syd om Cnp Horn, hvor man kan være
vis paa at have at kæmpe mod de haardeste vestlige Storme
de trefjerdedele af Aaret. Kun i Vintermaanederne Juli og August skal der herske· iistlige Vinde, stundom med svære
Sneebyger, stundom med ldar Luft, stærk Kul_de og smukt
Veir. Magellan-Strædet bliver i Særdeleshed af Vigtighed
for Dampskibe, som herved deels forkorte Veien, deels
undgaae den voldsomme Sii omkring Cap Horn.
Hvad mig angaaer, da var jeg længe i Beraad med mig
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selv, om jeg ikke skulde gaae 1gJennem delte i nauLisk
Henseende saa Mist interess1rnte Farvand. Da jeg imidlertid savnede de specielle Ifaart over Havnene og Ankerpladserne, og kun havde et generelt Kaart over hele Strædet
ombord, afstod jeg fra mit Forsæt.
Sondagen den Hte lod jeg afholde Takkebon for vel
overstanden Fart omkring Cap Horn og · for vor Ankomst i
Atlanterhavet, hvor ikke mere det vældige Amerika skilte
os fra vore egne Farvande. Saasnart vi vare komne lidt
op i Farvandet Ost for Patagoniens Kyster,. satte Vinden
sig ogsaa fast i det vestlige Hjarne, afvexlende fra NV. til
SV. Vor Fart i de nordlige Courser blev modarbcidet
ved svær Næsesii, som nådle os til at fore mindre Seil, for
ikke at trætte Skibet for meget. Luften var i det Hele meget tyk og fugtig. Kl. 12 om Aftenen sprang Vinden plud~elig fra NV. til SV., og gav os saa stiv Kuling, at vi lob
12 Miles Fart med Mersseilene paa Rand. Men allerede
efter Midnat bedagede Veiret sig, Luften klarede af, og
gav os den i3de en meget smuk Dag. Den blev da ogsaa
lilborlig benyttet til at holde en almindelig Renselses- og
Torrings-Fest ombord. Alle mulige Gangklæder kom op at
luftes, alle de Telte af malede Presenninger, som jeg havde
ladet bygge over Lugerne, for at forhindre fugtigheden i
at trænge ind i Skibet, blevc nu borttagne, Kulseil bleve
heiste og Seil tfirrede, Batterieportene bleve aabnede paany,
kort nit hvad der kunde foretages for at rense, lufte og
tiirrc blev iagttaget. En saadan Dag er en sand Velgjer1ning _ombord i et Skib, lhi, intet er her et sikkrere Sygdomsstof, end vedholdende, indelukket Fugtighed. Ogs11a
mine Falderebsbroer fik jeg sat ud igjen til stor Glæde saavel for mig selv, som for alle ,mine Medreisende. Albatrosser floi om Skibet i disse Dage i store Masser, forreslen havde vi, ved at gaae om Cap Horn, næsten ganske
savnet det store Selskab af Stormfugle, der havde ledsaget
os paa vor Fart omkring det gode Haabs Forbjerg. Det
smukke Veir havde bragt heelt nordlig Vind, saa at vi
maattc ligge bidevindt Ost over; den 14de om Eftermiddagen
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fik 'vi en svær Tordenbyge med stærk Regn og hyppige
Lyn. Om Aftenen forandrede Vandets Temperatur sig pludselig fra+ 6° til + 1 qo C. Vi vare da paa 41 11 S. B. omtrent 70 Mile SSV. for Cap St. Antonio, paa la Plata-Flodens sydligste Bredde. Skjondt dette sikkert var meget langt
til Soes, tvivlede jeg dog ingenlunde paa, at denne Forandring i Vandets Temperatur hidrorte fra Indvirkningen af
den mægtige Flods Udstromninger. Som bekjendt dele
disse sig ved Flodens Munding og lobc langs Landet, hvorved der forvoldes en sydvestlig Forsætning, naer_ man er
Syd for Flodens Munding, og en nordlig, naer men er Nord
for den.
Ogsaa den sydvestlige Forsætning gjorde sig
mærkelig pne vort Bestik; den Dag f. Ex. salte Bestikket
os 29• Nord og 10' Ost for Observationens Plads i Kaartet.
Den 16 April henimod Middag dode den nordlige Vind
af; det blev beelt stille. Kl. 2 om Enermiddagen blev det
pludselig sae paafaldende morkt, at del i hoi Grad vakte
Alles Opmærksomhed og Forundring. Den physiske Journal
udtaler sig herom saeledes:
"Igear den 16 April vare vi paa 41 ° S. B. 52° Gr. Vest
Lgd.; Vinden, som i de foregaaende Dage havde steaet stadig NNV. og nordlig med stiv Kuling, klar Luft foroven,
men med disig Horizont, havde halet sig VNV. om Natten,
men dode af op ad Formiddagen til Stille. Luften var overmande tyk. Solen vor et Oieblik fremme om Morgenen og
gav os en Længde-Observation, men vi fik ingen Middagshoide. m. 2 tyknede det saaledes sammen, og Skyerne
hang saa lavt, at Morket blev i hoieste Grad paafaldende.
Jeg kunde ikke see at læse ved Vinduerne i min i{ahyt.
Kl. 2½ brod Regnen los, og faldt især i Begyndelsen meget
voldsomt og i overordentlig store Draaber, der faldt vedholdende hele Afieuen og Natten. Vinden kom med det
Samme fra SSO: og blæste om Eftermiddagen temmelig frisk.
Kl. 10 om Aftenen blev den afbrudt af cl pludseligt•Slille,
der dog alter afliistes af den sydlige Vind efter een Times
Forlob. Barometret stod i det Hele lavt: 29,20, 29,25, 29,30,
men varierede ikke synderligt. (Med Hensyn herpaa, som
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paa Luftens Temperatur og Fugtighed, see meteor. Journal).
Det ovenomtalte Morke var saa paafaldcnde, at der et Oieblik her ombord IJlev troet paa en Solformorkelse. En saadan har ifolge Naut. Almanack fundet Sted den 15de April,
men har ikke været synlig for os".
Ved det Vindspring, som vi havde Kl. 10 Aften, fik vi
pludselig bak Seil og voldsom Sakning. Soen slog stærkt
op under Gildingen og lagde haardt an mod Roret. l det
samme sprang Stroppen til Ratlineblokkcne l)Ra Rorpinden.
Lykkeligviis var Grundtallien altid klar til Skjæring, saa at
der oieblikkelig var St)•ring paa Skibet.
Vinden satte sig endelig fast i det sydlige Hjor.ne, som
tillod os at styre Cours NV. for la Plata-Floden, men den
gav os derved en vedholdende og voldsom Regn hele Dagen den 17de og den paafolgende Nat, uden mindste Ophold, dertil svær So og tyk Luft, saa at alle Observationer
vare umulige.
Forinden vi Iohe ind i la Plata-Floden, onsker jeg imidlertid at meddele folgende Uddrag af Skibets physiske Journal, betræffende Stromsætningen paa dens Reise fra Callao
hertil, samt Vandets Temperatur, medens jeg skal udelade,
hvad deri er anfort om Vindens Retning, hvilket her ikkun
vilde være Gjentagelser:
"Fra Callao til SO.-Passalen slap os, satte Strommen
stadig Nord og Vest hen; i Alt 38' Nord og 64' Vest hen,
men ikke med nogen Regelmæssighed. I det stille Bette,
vi maalle passere fra 25° til 30° S. B., satte Strommen os
38' Syd hen, hvorimod Forsætningen Ost og Vest hen var
saa godt som ingen. Fra 32° B. og Syd efter rundt Cap
Horn bleve vi stadig, men ikke regelmæssig, forsatte Nord
og Ost hen: Nord hen i Alt 183 Qvml. fra 29de l\1arts til
9de April incl. Fra 29de l\larts til Bde April incl. forsattes Corvetten 69' i Længde Ost for sit Bestik; den 9de April
stode vi derimod 39' Vest for Bestikket, men jeg tilskriver
det Strommen omkring Staternes Lands Ost-Pynt, som vi den
l\lorgen passerede, og af hvilken vi kjendelig bleve ,forsatte
NV. hen".
0
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"Indtil paa 32° S. B. holdt Vandets Temperatur sig stadig mellem 15 og 18° Cels. Men da den vestlige Vind
snue ind, begyndte saavel Lurteris som Vandets Temperatur at synke. Luftens laveste Stand var paa 56° S. B. Midnat mod SV.
2° C.; Vandets var paa 52° Br. i Atlanterhavet Kl. 4 Eftermiddag
!° C.
Galathea til Soes den 20 Mai 1847."

+

+

Fra den :f7de om Aftenen Kl. 8 begyndte vi at lodde,
for at finde Lodskud af la Plata-Flodcns Munding. Vi loddede hver anden Time, men fik ingen Bund med 50· Fv.,
indtil m. 6 den 18de om Morgenen, da vi fik 47 Fv. Sand
og Slik. m. 8 fik vi 37, og Kl. 10 28 Fv., Veiret klarede
af, det blev smukt Solskin, - det var Sondag, vi holdt Parade og Gudstjeneste, og lakkede Forsynet for atter at have
tilbagelagt et besværligt Stykke af vor Reise under dets bcskjærmende Varetægt.
Si:indag l\liddag den 18de satte vi vort Bestik ifolge
paalidelige Observationer paa 35° 48' Syd Br., 54° 58'
Vest Grw. Lgd. Paa dette Punkt gav Loddet os 14 Fv.
grov Sand og Skjæl; vi stode 14' Syd og 16' Vest for vort
Bestik. Vi hnvd~ nllsaa været Gjensland for en sydvestlig
Stri:imsætning, hvilken vi alt i de fire sidste Etmaal havde
bemærket at gji:ire sig gjældende, men da vi i de lo sidste
ingen paalirlelige Observationer havde havt, var det umuligt at sige, med hvor stærk Fart Strommen havde sat. Det
er, som alt ovenfor meldt, la Plåta-Flodens Udstromning,
som i den meget bred~ l\Iunding deler sig og fi:ilger Landets Flugt.
Faa Steder paa Soen er Loddet en saa god Veiledning,
som i Anduvningen af la Plata-Floden. Faaer man grov
Sand, Grus og Skjæl, saa kan man være vis paa at være
paa Sydsiden af Flodens Munding, midt i Floden ligger den
saakaldede engelske 'Banke, som er meget farlig, og som
strækker en lang OSO. udgaaende Ryg ud i Soen, der udmærker sig ved en haard, fiin Sandbund; hvorpaa der, alt-
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som man kommer veslligere paa den, og nærmere op mod
den egentlige Grund, vil findes Steen. Pau Nordsiden derimod vil man finde blod l\ludder, og dette er hele Flodleiets Bund langs den nordlige Flodbred, som her ude til
Sc>es, saa vestlig som Maldonado's og Oen Lobos's Meridianer, strækker sig i en Vide af 2 a 3 l\Jiil, men som længere op i Floden bliver smal1cre og danner l\fontevideo's
Rhed. Den engelske Banke er en meget farlig Grund, beliggende 3l danske Miil ret Syd for Oen Florez. Den har
een l\liils Udstrækning Nord og Syd og er tor med Lavvande;
det bryder stærkt pna den. Tæt til dens Nordspidse er der
11 Fod Vand. Da Stromskjæret er stærkt og uregelmæssigt i Farvandet mellem dens Grnnd og Oen Florez, maa
man være meget forsigtig i sin Seilads gjennem dette snevre
Pas og helst prise Nordvallen, hvor Loddet giver god
Veiledning.
Saasnart jeg havde erholdt Sikkerhed for min Plads,
salte jeg Cours NNV. hen i den Hensigt at komme t~ærs
over Flodmundingen og duv.e Landet an af den nordlige
Bredde, Vesten for Lobos Oen. Vi loddede stadig hver
halve Time og satte derved en Line Lodskud i en Deel af
dette Farvand, som i de ellers saa meget noiagtige franske
Kaarler ikke findes oploddet. Vi fik ganske rigtig Kast af
engelske Banlrns Rygning og derefter Muddergrund. Da
vi Kl. 3t Enermiddag fik Sigte af Oen Lobos, havde vi dep
i NNV. istedetfor i _NNO. Strommen havde altsaa sat os
NO. hen H' siden Kl. 12 l\liddag.
Lo bos er en lille, men temmelig hoi 0, beliggende·
1! l\liil SO. for Maldonados Ostpynt og 12 Mile SV.t.V. for
Cap. St. Murie, der danner la Plata Mundingens nordostligsle Pynt. Lobos er saaledes det bedste Anduvn,ngspunkt
for alle Skibe, som soge ind i Ja Plata-Floden.
Saasnart jeg havde faaet sikker Kjending af den, styrede jeg V. t. N. for Oen Florez, beliggende V. ~ N. i4
Miles Afstand fra Lo bos og 3 Mile O. ½S. for Bravo-Pynten ·
Ost for TIioiitevideo. Havde Sigte af Negro-Pynten, som er et ·
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hoit Forland paa Nordkysten imellem l\fal<lonado og Montevideo. Men da det tyknede til og kom med Regn og
Byger, og desuden blev morkt, ankrede jeg op for Nallen
paa 14 Fv. Vand, og havde saaledes Ankret i Bund paa la
Plata-Floden Hetop 5-Ugers-Dugen efter vor Afreise fra
Callao. Det blæste frisk hele Nallen med Regn og Byger,
men næste Morgen, Mandag den 19de, bedagedes Veiret, og
vi saae nu, hvor vi havde ligget, nemlig med Pt. Negl'O i
N. t. V. og Maldonados hoie Land i NO. t. 0. En Brig, som
tonede sardiniansk Flag, havde ankret 1 Miil Vest for os;
han lettede paa samme Tid, som vi, og satte Cours for
l1ontevideo. Medens vi laae .til Ankers, var Stromrncns
Sætning observeret nt være ONO. hen med 1,1- å 2 Miles
Fart i Vagten. Rettede vor Cours overeensstemmende hermed, so·m var V. t. S. hen; Vinden sydlig og sydostlig, variabel og nfvexlende i Kraft. Allerede Kl. 9 passerede vi Sardinianeren, og Kl. 10 fik vi Sigte af Florez i V. t. N. Kl.12
havde vi Fyrtaarnet paa Florez, hvori et meget godt omdreiende Fyr er anbragt, i NV. t. N. Du vi vare tværs af
Bravo-Pynten, fik vi pludselig Stille, og Strommen trak os
ind i Bugten bag Pynten, saa at jeg allerede Yar betænkt
paa at ankre, men en halv Time efter friskede det igjen af
OSO., og med denne Vind kom vi Kl. 3 Eftermiddag til
Ankers paa Montcvideo Rhed.
Paa denne Ankerplads peille vi
Cathedrnlen i . . . • • . : . N. 35° O.
Bjerget . . • . • . • . . • . N. 46° V.
Yeguas-Pynlen . . . . . . . N. 85° V.
Vi havde saaledes gjort Reisen fra Callao til ~lontevideo
paa 36 Dage. Den danske Bark Neptunus, som vi havde
truffet såmmen med i Valparaiso, og som nu lnae her,
havde været 52 Dage om Veien fra delte sidste Sted hertil, den havde maatlet soge Osten om Falklundsocrne og
haYde under Stormene omkring Cup Horn mistet endeel af
sit opstaaende Gods.
Vi laae her imellem en stor Mængde Orlogsmænd af

,....

383
forskjellige Nationer, nemlig: to franske 40 Cnnons Fregatter Africaine og Erigone - den forste med Contreadmiral Lnine's *) Flag veiende - ; tre engelske Fregatter
Raleigh, 50 Canoner, Eagle en Rasee, ligeledes paa 50
Canoner, og Melampus, 42 Canoner, - paa Raleigh havde
Commodore Sir Thomas Herbert sin Stander - ; en spansk
Fregat Perla, som forte Stander; to brasilianske Corvetter,
hvoraf den ene ligeledes forte Stander; en sardinsk Orlogsbrig; endvidere Lo franske og to engelske Dampskibe, samt
endeel engelske og franske Brigger, Skonnerter og mindre
Farloier *). Fra hvert af alle disse Skibe blev strax ved
vor Ankomst sendt en Officier ombord, for at finske os
lykkelig til Ankers og velkommen, hvilket da igjen maatte
besvares med en- Officier fra Galathea, som roede rundt i
alle disse Orlogsmænd og takkede for den beviste Hoflighed. En anden Officier blev sendt i Land, for at handle om
Salut, og for at underrette Consulen om vor Ankomst, samt
af'hente, hvad Breve der maatle være til Skibet.
Republiken Uruguays Flag veiede paa Montevideos Batteri. For dette Flag saluterede jeg næste Morgen den 20de,
ved Flagheisning Kl. 8, med 21 Skud, som strax blev besvaret med samme Antal. Derefter saluterede Galathea de
forskjellige Commanderende paa Rheden; den franske Contreadmiral med 13 Skud, og hver Standermand med H,
hvilken Salut fra hver især blev besvaret med samme Antal, iagttagende fra begge Sider, at den respective Nations
Flag veiede fra Fortoppen under Saluten. Endelig havde
jeg endnu at iagttage at aflægge Visit i alle de Herrer Commanderendes Skibe. Efter at alt dette var besorget, begav

") Endnu med ens vi laae ved Montcvideo, blev han ailiist af Admiral
Prtidour , hvorpaa han selv, tilligemed den forhenværende franske
Gesandt Delfaudis, vendte tilbage til Eul'Opa paa Frngatten Erigone.
•) Foruden de herliggende Skibe af den franske og engelsl,e Eskadre
vare endnu nogle andre 11tatiooercde vedBuenosAyres, Colonia, nlal.donndo, Uruguay o. s. v.
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jeg mig i Land, og da vi laae saa langt lil Sties, at Farten frem og tilbage tog en meget lang Tid, ja kunde med
stiv Kuling af osllig eller sydvestlig Vind blive umulig, .indqvarterede jeg mig med det Samme i Land hos vor danske
Consol, Hr. Tode, for at være istand til at besorge mine
Forretninger uafbrudt og saameget desto hurtigere.
Man ligger paa Montevideo Rhed pan 4 å 3! Fv. Vand,
tyk Muddergrund, hvori Ankeret strax synker ned, saaledes
at der aldrig er Sporgsmaal om Fare ved at sveie over
Ankeret. En saa god Holdebund er ogsna niidvendig, for
at Skibene skulle kunne holde fast paa denne aabne Ankerplads, hvor man al.deles ingen Beskyttelse har mod de
Vinde, som ere de eneslc farlige, nemlig deels mod iistlige
Storme, men især mod de saakaldede Pamperos, det er
sydvestlige Storme, der komme over Sletterne, "las pampas", som danne det hele Land Syd og Vest for la PlataFloden og bag Buenos Ayres.
Disse Påmpel'Os lmnne
stundom antage en oreanaglig Styrke, og vedvare ofte i
flere Etmaal i Træk. Vandet kan da sigPs at blæse ud af
Floden; Vandstanden bliver overordentlig lav oppe ved
Buenos Ayres, og hele Floden igjennem til ud paa Monlevideo Rhed, men inde i selve Havnen eller den indre
Rhed skylles det derimod ind tilligemed alt det Mudder og
Sand, som folger med det, og naar da Vandstanden igjen
synker til daglig Vunde, efterlades en l\1asse Slam og Mudder, som opfylder det hele runde Bassin, som kaldes Montevideo Havn. I saadanne Pamperos have Skibene paa
Rlrnden ikke andet at gjore, end at bide sig fast med deres
Ankere, stryge Stænger og Ræer og lade staae til. Lykkeligviis ere disse Storme aldrig forbundne med Vindspring,
men blæse stadig overmaade haardt fra SV., indtil de, idet
Veiret bedager 11ig, og Barometret stiger, hale sig' til NV. og
nordlig, og give da gjerne meget smukt Veir. Har man
derfor gode Ankre og Kjæder, kan man i Almindelighed
være rolig for sit Skib. Men frygter man for, at Ankre og
Kjæder ikke skulle være Faalidelige, biir man vist fore-
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lrække, nnar en Pampcro bebuder sig ·al være i Farvandet,
da at soge li! Soes, flygtende Floden ud og drciende til
udenfor, til Stormen har udraset.
Naar det blæser noget frisk af nordlige Vinde, bliver
Vandstanden paa den indre Rhed derimod saa lav, al de
fleste Skibe staae paa Grund, men da Bunden overalt er
meget blod Mudderbund, er der herved aldeles ingen Fare.
Der er Ebbe og Flod her · paa Rheden, som i hele la PlaloFloden, men den er meget uregelmæssig, og bliver indvirlrnt pna saavel af Flodens Udstromninger, som af Vindens
Retning.

.
•

BIiie, Jordom1elllng. Ul.
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VI.
Ophold i la Plata-Floden.

Montevideo. - Buenos Ayres.
20 April til 14 Mai 1847.

Den

sydostlige Pynt af !.\fontevideo Indre-Rhed kaldes
St. Joseph. Det er paa den, al Byen, som egentlig hedder
St. Felippe de l\1ontevideo., er anlagt. Paa Vestkysten af
Bugten ligger "el Cerro", delte enestaaende Bjerg, der see1·
ud som en regelmæssig Pyramide paa en meget bred Basis.
Gruncl1ln er paa denne Side af Vandet en Sandsteens- og
Skifferdannelse, medens Montevideo By hæver sig paa et
Granitunderlag, omkring Calhed ral en en.dog til en ikke
ubetydelig Hoide. Pan Cerro'ens Top staae et Fyrtnarn
og nogle Fæstningsværker endnu fra Spaniernes Tid. Fyret
brænder imidlertid, navnlig i de senere Aur., slet, og
da jeg var der i 1847, slet ikke, paa Grund af de ulykkelige Ifrigsforhold, som iidelagde Landet. Bjerget, der har
givet Montevideo sit Navn, kan i klart Veir sees paa 8 å
9 l\liles Afstand. Dels Top er omtrent i.600 Fod over
Havets Overflade.
Inde i Bugtens nordvesllige Hjiirne ligger en lille O,
Jsla de Ratones kaldet, som er af 1,lippeagtig Formation.
Der findes nogle Fæstningsværker paa den. Vare de vel
vedligeholdte, vel bevæbnede og vel forsvarede, vilde denne
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0 være nok til at forsvare Rheden og Byen fra Sosiden,
thi som fiir er meldt, er her saa lidet Vand, at ingen storre
Skibe vilde være istand til at lægge sig for Oen.
Efter saalcdes at have beskrevet Rhed og Havn, eller
rettere Indre-Rhed, ville vi gaae i Land og besee Byen.
Pynten St. Joseph, hvorpaa den, som alt anmeldt, er anlagt, danner her en temmelig fremragende Landtunge.
Imellem Brava-Pynten og denne Pynt er en lille dansk
Miil i sydostlig Retning.
Naar man er den s.idslc passeret-, roer man op langs
endeel Bolværker og Slæbesteder, som alle ligge et godt
Stykke hoiere, end Vandets almindelige Stand. Den store
olfenllige Landingsbro ved Toldboden er temmelig bred, og
bygget et Stykke ud i Vandet, og man hor temmelig hoie
Trapper at !travle op od, inden man sætter Foden paa fast
Land. Byen er anlagt, som jeg oftere hor beskrevet spanske Colonialbyer, meget regelmæssig, med Cuadras og parallellobende Gader, dog gjor ~Jonlevideo flere Undtagelser
heri, end jeg har fundet andre Steder, hvor denne Bygningsmande hor været fulgt. lovrigt finder man i Almindelighed meget smul(ke Huse, paa 2 å 3 Etager; byggede
i spansk Smag med Balconner og stærke Jerngitlre for
Vinduerne, navnlig i underste Stokværk.
Monlevideo har i sin Tid været stærkt befæstet. En
Vold med murede Bastioner indeslut.lede hele Byen. Den
har udholdt flere Beleiringer, navnlig i den Till, den var i
portugisisk Vold. Disse Fæstningsværker ere deels forsvundne, deels ere de opgivne til Fundament for andre
Bygninger, dcels tjente de endnu til Forsvarsmiddel i den
ulykkelige Krig, som herjede disse skjonne Lnnde, medens
jeg var der, som varede allerede paa tredie Aar, og som
endnu stedse er en aaben Skade, der er langtfrn at læges,
deels paa Grund af den Haårdnakkelhed hvormed de stri-·
dende Parter paastaae deres formeenllige eller virkelige
Rettigheder, deels som en Folgc af de Forviklinger, som
cre opstnaede ved fremmede Magters Indblanding i Sagen.
Udenfor den gumle Fæstningsmuur, og ind imod Lan~
25~
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det, bar der bævet sig en Forstad, som tegnede til al blive
langt skjonnere og regelmæssigere bygget, end selve Byen.
Det var i de for l\1ontevideo saa rige Aar fra 1840-44,
at der udviklede sig en levende Handel paa delte Punkl, i
det Republiken Uruguay besl,yllede Frihandels-Systemet i
stor Udstrækning, og derved lokkede en meget betydelig
Dee) Udlændinge lil at nedsælle sig i Montevideo. Da reisle
Forsinden sig som ved et Trylleslag, - den ene skjonne
Bolig byggedes uden for den anden, medens paa samme
Tid det ene Fag Vindue1· efter det andet i Stue-Etagerne i
Husene i den gamle By blev befriet for sit Jerngitter, blev
udvidet og forsynet med store franske Glasruder, bag hvilke
alle Paris's og Londons Luxusvarer udstilledes til Slrne med
en Prngt og Smag, der noksom vidnede om, at det vnr
franslrn og engelske Handlende, der her havde opslnaet
deres Boliger.
Iblandt disse mange Indvandrede, som den uruguayske
Republiks libernlc Rcgjeringspolitik lokkede til l\lonlevideo,
var ogsaa en temmelig talrig Skare af franske og spanske
Baskere. Disse for en stor Deel fattige Udvandrere ankom
hertil i det Haab, . ved Arbeide, deels som Jordbrugere,
deels som Haandværkere, at grunde sig Formue og Velvære i det af dem valgte nye Fædreland. Allerede da jeg
var her i 1841 med Fregatten Bellona, var en stor Mængde
af disse Folk ankommen, og mange Flere fulgte efter. De
havde opslnael deres Boliger udenfor den gnmle Port, og
dannede her et Slugs Hylleleir, som jeg, da jeg dennegang
kom igjen, fandt omdannet til den smul,ke velbyggede Forstad, jeg ovenfor har omtalt. Ogsan en betydelig Deel
Italienere, mest Sardere, og ikke faa Tydske, havde taget
Bolig i Monlevideo. Det maa imidlertid. ikke lades ubemærket, at en stor Deel af disse Fremmede fra forst af
ankom med den Hensigt, som de tildeels ogsaa havde bragt
til Udforelse, at nedsætte sig paa Landet paa det uruguayske
Territorium, men nt de, ved den Forfolgelsesaand mod alt,
hvad der ikke vor amerikansk, som · var Hovedtanken i den
Po1ilik, der ledede Hepublikens Fjender, vare hlcvne for- ·
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drevne fra det aabne Land, og havde maaltet soge Tilflugt
indenfor l\1ontevideos Volde. ,leg kommer herved til at
omtale de ulykkelige politiske Forhold, hvorunder Montevideo sukkede, da jeg var dm· merl Gålalhea, og som endnu
langtfra ere bragte til et endeligt Resultat.
For at tydeliggjore disse Forhold bliver det imidlertid
nodvendigt at gaae nogle Aar tilbage i Tiden, og med faa
Træk at skildre cleels Begivenhederne, deels de Anskuelser, der
gjorde sig gjælclende derovre, saavel i Landene omkring
la Plata-Ploden, som for de europæiske Magter, der vare
interesserede i disse forviklede Sagers Afgjorelse.
Republiken Uruguay, ogsaa kaldet Bande orienlal, ,•r
det lille Stykke Land, som er indesluttet mellem UruguayFloden mod Vest, Keiserdi:immet Brasilien mod Nord og Ost
og la Plata-Floden mQd Syd. Ved Uruguay-Floden, s~m
her lobcr ret Syd i, kommende oppe frn Brasiliens Urskove,
er denne Republik skilt fra Provindsen Entre-Rios y Corrientes, der er den oslligste af den argentinske Fi:iderntions
Stater. Mod Nord og NO. er Grændseskjællet mellem Brasilien og Uruguay en lille Flod ved Navn lbicuy, som kommer Sydost fra og falder i Uruguay-Floden omtrent paa
29° 30' S. Br. Grændseskjællet er derefter trukket tværs
over Landet i sydostlig Retning, indtil det moder en anden
lille Flod ved Navn Yaguaron og folger nu dens Lob til
Kysten af Sydamerika,. hvor den falder i den store Lagun,
beliggende mellem 32 og 33° Syd ·Br., der er erklæret
neutrnl, saaledes at der er en Strækning Kyst udenfor Lagunen, af omtrent 20 Miles Længde, imellem det brasilianske Keiserriges Syclostspidse og Republiken Uruguays syd. ostligste Hj orne. Det hele lille Land, der knap holder 3600
D Mile i Flade-Indhold, har allsaa en særdeles heldig Beliggenhed, mellem to store seilbarc Floder og ved det store
Verdenshav; det er gjennemslrnaret af en Mængde mindre
Floder, hvis Vande gji:ire dets ,tilgrændsende Lande i hoi
Grad frugtbare; der findes betydelige Skove, ypperligt Agerland, og vidtudstrakte Sletter, hvorpaa Qvægnvl drives til
stor Fuldkommenhed. Det har derhos tre meget velbelig-
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gende Huvne, nemlig Maldonudo i la Plala-Flodens Munding, l\1ontevideo, og Colonia ved Uruguay-Flodens Udlob i
la Plala-Floden.
•
Det er klart, at et saa frugtbart lille Land, saaledes
indeklemt imellem lo store og mægtige Stater, som den
argentinske Republil{ paa dels v1'stiige Grændse og Brasilien
paa dets nordlige og osllige, maatte blive C.jensland for
begge Nabolandes Allraa. Republiken Uruguay skylder
ogsaa alene disse to Landes Rivalitet dens Tilværelse. Dn
nemlig Opstanden mod Spanien var bleven almindelig, benyttede Portugal, som dengang endnu var Herre i Brasilien,
sin Nærhed til at bemægtige sig In Banda orienlnl og derved l\laldonado og l\lontevideo. Et saadant Naboslrnb lrnnde
det uarhæugigo Buenos Ayres imidlertid ikke taale. En
Ifrig brod ud, som Yarcdc i flere Aar og endte med en
Fredslutning af 27 August 1828, ifolge hvilken la Banda
oriental skulde erldæres uatha:mgigl af begge Parler og danne
en Republik under Navn af Uruguay, med en Præsident i
Spidsen, to Ifamre, kort alle de Institutioner, som en republikansl{ Forfatning forer med sig. Men her blev virkelig
tillige indfort en liberal og oplyst Regjering, navnlig blev
Nedsættelse af Fremmede i Landet meget begunstiget, og
Handelen paa l\Iontevideo blev givet betydelige Lettelser.
Fi:ilgerne heraf lode ikke længe vente paa sig; der vandrede
Fremmede ind i tusindviis, og Montevideo hævede sig til en
1l111Hlelsplads af forste Hang, hvor mango hundrede Skibe
narlig lossede og ladede.
Denne frisindede Politik, og især de mango Fremmedes
l11clvandring og deres tiltagende Indflydelse, vakte i hoi
Grad den mistænksomme Gouverneur Rosas's Skinsyge. Det
er fiirsto Gang, jeg nævner denne mærkelige l\Jands Navn,
- det vil ikke blive sidste. Han er alt-for ni:iie knyttet til
la Plala-Landenes nyere Historie, til at man skulde kunne
forbigaae ham med 'faushed, naar Talen er om disse frugtbare og i enhver Henseende· saa interessante Landstrækninger. Jeg skal imidlertid foretrække at omtale ham nærmere, naar jeg kommer til al beskrive mit Ophold i Buenos
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Ayres. Rosas, hvis Politiks hoiesle Potens er Amerikas
Ophoielse over Europa, hvorfor han ogsaa, i Conseqvens heraf, !lrbeider paa at Sydamerika skal kunne undvære alle Fremmede, til hvem Had og Avindsyge er ham
medfodt, kunde naturligviis ikke see med Rolighed paa, at
der saa nær ved hans Land og ved hans Hovedstad fremblomstrede et af ham uafhængigt lille Land, der saa at sige
blev on Planteskole for Colonister, hvor de Fremmede trivedes saa ypperlig og syntes at slaae Rodder i nordamerikansk Jordbund, og endelig hvor en Sohavn, be.liggende
saa nær ved Buenos Ayres, udviklede saa stor en Kraft
og liltog daglig i Velstand og commerciel Betytfning. Det
lykkedes Rosas at bevæge den i 1835 valgte Præijident
Oribe til at gaae ind paa hans Anskuelser, og folgelig til
at indskrænke de Fremmedes Friheder i flere Rethinger. I
:1.838 udbrod en Revolution i Montcvideo, sandsynligviis ved
de Fremmedes hemmelige Medvirkning, som endte med at
Ori!Je blev fordreven, og Don Frutuoso Ribera blev Præsident for Republiken Uruguay.
Oribe sogte Tilflugt hos sin Ven Rosas og traadte i
hans Tjeneste. Rosas havde endnu dengang fuldt op at
bestille med sine egne indre Anliggender; han var dengang
endnu ikke fast i ~adlen, og havde navnlig en Medbeiler i
Lavalle. Men nogle Aar senere, i :1.843, lod han Oribe bryde
ind i Ut·uguay med en Armee; Oribe slog Ribera og erobrede hele Landet pna de tre ovennævnte Soslæder nær og
erklæredes derpaa saavel af Rosas, som af det Partie, der
var imod Don Frutuoso Ribera, for Uruguays retmæssige
Præsident, uagtet hans Præsidentværdigbeds Tid allerede var
udlobet, saa at der i ni Fald maatte være foretaget et nyt
Valg paa ham, for at det kunde have Gyldighed. Han sammenkaldte Kamrene, satte alle fra Ribera udgaaede Acter
ud afl{raft, kort opstillede en ny Regjering, hvis Sæde var
paa Cerritoen, en Miil fra Montevidco. Paa samme Tid beleirede han l\fontevideo og Maldonado med alle de Midler,
som stode til hans Raadighed. Ifolge Rosas og Oribes
Paastand var det disse Byer, der vare Oprorere, som skulde
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undertrykkes; de vore hemmeligt ophidsede af det unitariske Partie i Buenos Ayres, og af dette Parties udvan<lrede Tilhængere; de havde alene deres Styrke i de fremmede Leiesvendes Legioner. Republiken Uruguays retmæssige Regjering var repræsenteret ved Oribe og hans l\1inistre og de af ham sammenkaldte Kamre. I sit Budskab til
l{amrene i Buenos Ayres udtalte Rosas sig i Januar i847
med folgende Ord, som jeg her anforer, ikke alene for at
give en sammentrængt Fremstilling af den Maade, hyorpaa
Rosas vilde have Striden opfattet, men tillige for at give
en lille Prove af den argentinske Præsidents Veltalenhed.
Den lyder taaledes:
"Den orientalske Republik hor, som Confoderalionens
trofaste Allierede, pnn en glimrende l\taode viist sit Heltemod, sin Standhaftighed og sin Triumph."
,,Den retmæssige lovgivende Forsamling staaer i Spidsen for Landets Forsvar og fortsætter rolig sine hæderfulde Moder."
,,General Don Manuel Oribe, den orientalske Stats bcrommcligc Præsident, uuderstolter med slandhanigt Mod og
en viis Politik den orientalske Nations Værdighed og Uafhængighed. Han fyldestgjor hæderlig den hoie Tillid, som
det trofaste Folk har skjænket ham. Hon har viist Storbriltanniens og Frankriges Regjeringer sit fredelige, venskabelige og ophoiede Sindelag. De to Rcpubliker og hele
Amerika hellige ham et Hæders- og Erkjendlligheds-1\Unde."
"Den orientalske Republil{, dens herommelige Kamre og
dens lovlige Regjering give Verden et stort Exempel i den
l{amp, de heltemodigt udholde for at bevare deres Æ1·0 og
Uafhængighed."
Partierne udskilte sig snart meget skarpt fra hinanden.
Ligesom endeel af Montevideos Indvaanerc vore flygtede
til Oribes Leir, saaledes flygtede en stor Mængde Landboere
ind lil Montevideo. Alt hvad der var af Fremmede bosat i
l\fontevideo, tog naturligviis Parlie for Ribera, eller rettere
imod Oribe, thi Ribern s elv holdt sig ikke meget længe i
Spidsen for Republiken, og der dannede sig meget betyde0
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lige Militaircorps af Franskmæntl og italie.nere, som udgjorde
I{jernen af Montevideos Garnison.
Det var en Selvfolge, at de fremmede Magters Sympalhicr maalte være for' den i l\fontevideo herskende Regjering, og altsaa imod Oribe, eller rettere imod Rosas.
Paa den ene Side de mange engelske, franske og italienske
Colonistcr, som her vare nedsalte, de betydelige Capitaler,
som engelske og franske Undersanller havde stanenclc snavel i Montevideo Byes og Lands faste Eiendomme, som i
Varer og Effectcr, endvidere den store Kilde lil Erhverv
og Velstand, som Uruguay havde været for den europæiske
Handel, paa den anden Side Rosas's bekjendte Fjendlskab
mod alt Udenlandsk, hans Tendens til at ville have la
Plata- og navnlig Parana-Floden betragtet som en indenlandsk Flod, hvor fremmed Handel skulde kunne udelukkes
fra efter Godtbefindende, alt dette maalle naturligviis bringe
de europæiske store So- og Handelsmagter 1il at tage
Partie for Montevideos Regjerin-g. Dette skete ogsaa vil·lrnlig saavcl fra engelsk, som fra fransk Side, med afvexlendc
Lykke, men aldrig med tilstrækkelig Kraft, ofte med stor
Lunkenhed: Rivalitet imellem disse to Magter bidrog ikke
lidet til at kjolne den Varme, hvormed man ellers vilde
have taget sig af Sagen, og saaledes gik det da til, at medens det paa den ene Side ikke var lykkedes Orihe, efter
tre Aars Beleiring at erobre Montevideo, skjondt denne By
ikke i Begyndelsen var andet, end en aaben Plads, saa lyklrndes det dog Rosas i al denne Tid, og til de sildigste
Dage, at byde baade England og Frankrig Trods, og at gjore
begge disse Magter lede og kjede af det Hele, saa at de
sendte den ene Ambassade til Buenos Ayres efter den anden, for at faae en Ende paa Sagen. De senest afslullede
'fract11ter see virkelig ud, som om det var Rosas, der havde
staaet ved Paris's eller Londons Porte, holdende Seierssværdet over Hovedet paa de respective Cabinctter.
Det har nnturligviis ikke været min Tanke, at de ovenstaaende Linie1· skulde indeholde en endog blot ganske
sammentrængt, kortfattet historisk Beretning om, hvn1I der
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er foregaaet i den uruguayske Strid, der jo iovrigt ikke
engang er tilendebragt. Jeg har blot villet paapcge de
Aarsager, der havde fremkaldt den factiske Tilstand, hvori
jeg fandt Montevideo, for at mine Læsere kunne faae en
nogenlunde klar Anskuelse af, hvorfor disse Forhold, der i
Sandhed kunde kaldes overordentlige, vare saaledes. Det
var dengang - i April 1847 - paa det Punkt af de engelsk-franske Negociationer og Operationer, at disse to
Magter, efter at have erklæret, ikke at ville respectere
Buenos Ayres Blokade for l\lontevideo, og at have bemægtiget sig den argentinske Blokade-Eskadre under Admiral
Brown, senere havde bemægtiget sig Oen Martin Garcia,
havde med de samme Skibe, de havde laget Jra Rosas,
leveret Slnget ved Obligado *) og derpaa forceret Seiladseu
paa Parana- og Uruguay-Floden, og havde endelig erklæret
Buenos Ayres i Blokadetilstand. De havde endvidere laget
Dee! i Monlevideos Forsvar, ved at sætte et vist Antal Tropper i Land, som besatte de indre Fæstningsværker.
Jeg har ovenfor fortalt, at Montevideos gamle Fæstningsværker havde været sloifede, og at Byen var eu
aaben Plads, da Oribe i 1843 brod ind i Uruguay. l\fan
befæstede da Byen paa ny ved at drage to befæstede Linier
tværs over Landtungen St. Joseph, hvorpaa Byen ligger:
den inderste tæt ved Enden af den nye Forstad, flankeret
p11a Nord- og Syd-Enden af stærke, murede Batterier, hesalle med svært Skyts og i det Hele med sex Redouter; den anden en halv Fjerdingvei mere ostlig, med sin venstre
Flnnke slottet lil Strandbredden inde i Bugten, som danner
Indre-Rheden, og sin hoire ud til Stranden i selve la PlataFlodcn. Ogsaa denne Linie var stærkt befæstet med opmurede Raveliner. Udenom hver af disse befæstede Linier
var gravet en bred og dyb Grav, som var slmrkl forsynet
med Pallisader og spanske Ryttere. Det hele Termin imellem de to Forsvarslinier var opdyrket til Kjokkenhaver, og
*) Den Overslcommandere111le, daværende Capt. 'frchounrL, heistc sin
franske Stander paa den argentinske Brig San Martin,

395

•

forsynede Montevideos Marked med alle Gronlsager i temmelig Overflodighed. Paa den anden Side af Bugten var
endvidere Cerroen, eller det egenllige Bjerg, med Fyrlaarnet, i Montevideanernes Magt. Af Fyrtaarnets Mure havde
m11n ligeledes dannet Fæstningsv~rker; heri laae en lille
Garnison af udvalgte Tropper, so111 foretog jcvnlig Razzias,
for at inddrive Qvæg og andre Provisioner til Montevideos
Forsyning, hvilket ofie lykkedes meget godt. Foies nu hertil, at Soen v11r aaben, saa at intet var til Hinder for en .
aldeles fri Tilforsel fra Sosiden, saa vil det indsees, al der
for Tiden ikke kunde være og heller ikke var nogen Mangel paa
Proviant i Byen selv. Tverlimod var l\lontevideo saa vel
forsynet, at herfra udgik Transporter til Maldonados og
Calonias Undsætning, just medens jeg var i Montevideo, da
der kom Underretning om, at der herskede stor Mangel
paa disse Steder, som ligeledes vare haardt beleirede af
Oribes Tropper.
De ovennævnte Forsvarslinier vare stærke nok til al
modstaae et Angreb af en Fjende, som ikke var forsynet
med svært Artillerie. Delte havde Oribe ikke, og folgelig
blev han nodt til at blive udenfor. Beleiringen havde nu
varet paa fjerde Aar. Krigen fortsattes paa en ligesaa frugteslos som grusom Maade; Fjenden stod ikke noget Canonskud fra Fæstningsværkerne med sine Forposter, og der
vexledes daglig Skud imellem dem, som ofiest uden mindste
Virkning. Det var den afskyeligste, men tillige ubetydeligste Krigsforingsmaade, som vakte Afsky og Medynk hos
enhver Udenforstaaende. Fra Volden morede man sig med
at skyde med Canoncr til Maals ener enkelte fjendlligc
Skildvagter; fra Oribes Side gik man paa Klapjagt efter
cnkelle Mennesker, ligegyldig om de vare bevæbnede eller
værgelosc Mænd eller Qvinder, Gamle eller Unge, blot de
borte til Byens Indvaanere. De bleve skudte fra et og andet Baghold eller jagne op til Hest og indfangne ved Hjelp
af Lazoen, og den Enkelte, de saaledes fik fat paa, kunde
man være vis pan, snart at finde med overslmaren Strube
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liggende henkastet paa Marken eller i den nærmeste Groft.
Det var ingen Krig, det var en Menneskejagt.
Oribe stod i Spidsen for 6000 Mand argentinske Hjelpclropper. Det vår med disse, at han spillede Mester i Uruguay; man var temmelig enig om, at han ikke havde fnaet
noget Tilstod til sin Armee ar lndfodte fra Uruguay. Don
Fruluoso Ribera var nu ikke længer Præsident; han var commanderende General over l\lontevidcos Armee, hed del sig,
men han var for Oieblikket indesluttet i Maldonado, og saavidt jeg lmnde spore, onskede man ingenlunde hans Nærværelse i l\1ontevideo. Det var omtrent et Aar siden, ål
han - efter et fleeraarigt Ophold, fiirst i Rio Grande, senere
i Hio Janeiro - var vendt tilbage til denne Stad, og, uden
at ville modtage det ham af den provisoriske Regjering tilbudte aarlige Gehalt af 5000 Piastrc, for det Tilfælde at han
vilde forlade Landet igjen, var rykket ud mod Oribe i
Spidsen for den franske og italienske Legion. I Begyndelsen havde ogsaa Lykken stuael ham bi, han havde erobret
den ene By efter den anden, og ved Salto havde 200 Italienere, under Anforsel af den , senere saa bekjendte
Garibaldi, med et beundringsværdigt Heltemod slaaet sig
igjcnnem 1000 Mand af Oribes Tropper; men eftcrhoandcn
havde l\lisfornoielsen med Rihera, navnlig i den franske Legion, grebet mere og mere om sig, og efter Nederinget
ved Pusandti mnnllc Ribern soge Flugten pna sin nogne
Hest og, kun med Nod og neppe undgaaende de ham forfolgende Bolas og Lazos, kaste sig med en ringe Rest af
sine Tropper ind i Fæslningen l\faldonado.
I Montevideo, som var Sæd~t for den Regjering, der
punslod sig, i l\1odsælning til Oribes, at være den eneste lovlige Regjering i Uruguay, commanderede under mil Ophold der General Corrca og havde uuder sig: 1) en Legion Indfodtc paa omtrent 6 å 700 Mand, hvm%landt en
bctyd'11ig Dee! Negre; 2) en Legion ll111ienere p11a circa
800 l\1and under Oberst Garibaldi; 3) en Legion Franskmænd og Baskere, som ildrn v11r mindre eud 1800 .Mand
stærk, under Oberst ThibaulJ. Mun seer herur, at Rosas
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ikke havde saa ganske Uret, naar han paastod, at !\fontevideo var i fremmede Eventyreres Hænder.
Alle disse
Tropper besatte de yderste Linier samt Cerroen. Deres
Udholdenhed og !\Iod omtaltes af Alle, som jeg underholdt
mig med derom, som i hoieste Grad beundringsværdigt; de
havde nu udholdt delle Liv i flere Aar, og vare daglig udsalte for Dod og Odelæggelse. l\1en man maa da lilfoie, at
de fægtede den Fortvi\'ledes Kamp: de vidste meget vel,
hvad Skjæbne der ventede dem, dersom Montevideo faldt i
Oribes Hænder; de kunde da med temmelig Sikkerhed regne
P.aa enten at blive nedsablede med samt deres Familier,
eller at miste alt og blive horts)æbtc, for at tjene som Soldater i Rosas's Hære i det Indre af det vidlloftige, argentinske Territorium, tiltrods for det ellers saa mægtige Englands eller Frankriges Protestationer, som i derine Retning
mere end eengang have viist sig afmægtige.
En betydelig Lettelse i sin Tjeneste havde denne Garnison i et Corps af 800 Mand franske og engelske M_atroser, som var landsat fra de herliggende Orlogsmænd.
Disse besatte den indre Linie, og bidroge sualedes virkelig
til Byens Forsvar, skjondt de ikke havde faact Leilighed til
at lage acliv Dee! i den afskyelige Kamp, som rasede med mere
eller mindre Voldsomhed udenfor Montevideos Volde, og
fortes alene mellem Forpostorne. De forskjellige· Partier
vare meget ivrige i at udtrykke deres dybe Misbilligelse al
delte Uvæsen, hvorfor de da altid skjode Skylden paa hinanden; men Sandheden var, at de havde Lidet eller Intet
at lade hinanden hore. Det var Borgerltrigen med alle
dens ACskyeligheder, fort af et, af de vildeste, ulæmmeligste Lidenskaber behersket Folkefærd, og nu udartet til det
yderligsle Had ved den Haardnakkethed, hvormed der kæmpedes fra begge Sider.
Med Hensyn paa den egentlige Regjering i Montcvidco,
da forholdt det sig saaledes: lfolge Republiken Uruguays
Constitulion skal, i Tilfælde af Præsident-Værdighedens Vacance af hvilkensomhelst Grund, Præsidenten for Senatet
(det forste Kammer) midlertidig indtage Præsidentens Sæde,
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Paa Grund heraf var den 11lclerslegne Suarez heklædL med
Præsidentværdigheden, ind Lil et nyt Valg kunde foretages.
Don Frutuoso Ribera, der var bleven Præsident i 1838, var
nemlig ikke længere i denne Post, der kun besælles paa 5
Aar. Men det havde megen Vanskelighed at faae et Valg
istand; thi paa Grund af at hele Landet var i Oribes Magt,
paa Grund af Dodsfald blandt de Deputerede, saavelsom
Meningstorskjellighed og deraf folgende Emigration iblandt
dem, var hverken det forste eller det andet Kammer af de
i l\lontevideo sammcnkaltlle Stænder saa fuldtalligt, at det
kunde betragtes som beslutningsgyldigt. Under disse vanskelige Forhold skulde endnu den Ulykke ramme det betrængte Montevideo, at Ministeren Vasquez, efter Sigende
Sjælen i det hele Modslandssystem mod Rosas's Anmasselser,
og en særdeles begavet, characteerfasl Mand, dode temmelig pludselig, faa Doge for min Ankomst. Det var ham, der
tilskyndet af de to Minisire fra Frankrig og England, de
Herrer Deffaudis og Ouseley, havde bragt Regjcringen lil
at gribe lil den overordentlige Forholdsregel, at sammendrage begge Knmrene lil eet, al tilkalde ende el af Byens
mililaire og civile Autoriteter, og kalde denne Forsamling
Notabiernes l{am111er, med Fuldmagt til at udove de to Kamres Myndighed. Det var en Sfllvf6lge, at Oribe erklærede
alle fra denne Forsamling emanerende Love og Anordninger for ugyldige.
Endnu maa jeg ved denne Skildring af Forholdene, som
jeg forefandt dem i Monlevideo, omtale denne Byes datidige
overordentlige, jeg kunde kalde det unaturlige Handelstilsland. Det var nemlig Tilfældet, at denne beleirede By,
som var a fskaaren fra alle Oplandets 'fil fors ler*), havde
den mest blomstrende Handel, der overgik alt, hvad man
hidtil havde kjendt. Delle var foraarsaget ved den Blokade,
som. _den engelske og franske Eskadre havde paafort Bue*) Uruguay's Qvæg drcveø næsten altsammcn op til Rio Grande, h1·orfra der derfor allt'rcde øitlcn Oerc Aar ,·nr en uh)'l'e Udflirsel af
· Huder.
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nos Ayrcs og ethvert andet Punkt i la Plata-Flodcn, hvor
Rosas eller Oribe forte Overherredommet. Denne Blokade
var af en aldeles særegen Natur: den forbod nemlig al
fremmed direcle Handel paa Buenos Ayres og de andre
Pladser, men tillod derimod, eller lukkede idelmindste
Oinene for Handelen imellem Buenos Ayres og Montevideo.
Smaa Skibe, ladede aabenlyst med Landets Produkter, navnlig med Huder, i Buenos Ayres eller Ensenada eller Chuelo,
seilede uhindrede gjennem Blokaden til Montevideo, hvor
de under Uruguays Flag lossede deres Ladning og indtoge
en anden, og bragte den ligesaa uhindret tilbage. Deres
Papirer lode gjerne paa Gauleguay, en Havn i det neutrale
Entrerios, og med denne tomme Formalilet lod man sig da
noie, omendskjiindt de allid gjorde deres Reiser paa een
å to Dage, medens den fingerede Roule mellem Montevideo eller
Buenos Ayres og Gauleguay notorisk ikke kunde gjores paa
mindre, end omtrent tre Dage op og fem Dage ned ad Floden.
Nopilsch angiver i sil Værk over Galatheas Reise, Pag. 304,
Detaillen ar Buenos Ayres Export i de lo sidste Maaheder
ar i845, og lilfoier, at det meget betydelige Qvantum
Varer alene er udfort i i200 smaa indenlandske Fartoier,
som alle have losset i l\lontevideo.
Denne Maade at blokere paa var aabenbart til Fordeel
for Montevideo, som saaledes factisk var bleven Stapelslall
for Buenos Ayres Havn og Handel, og der kom da ogsaa
et meget betydeligt Antal fremmede, navnlig sardinianslrn
Skibe, som lossede og ladede, og der herskede en magelos
Travlhed paa Toldboden. l\Ien den hele fremmede Handelsstand i Buenos Ayres, navnlig de franske og engelske Kjobmænd, skreg hoit mod disse Forholdsregler, som i hoi Grad
belastede Exporlen af la Plata-Flodens P1·odukter, der jo
maalte belole dobbelt Told, nemlig forst Export i Buenos
Ayres, saa Import eller Transit i l\fontevideo. De beklagede
sig - mig synes med Grund - over at deres Regjeringer, for at begunstige Montevideo, lagde Skat paa deres
egne Undersatters Handel og Skibsfart.
Denne Blokade havde frembragt en saadan Forandring
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i l\1ontevideos Toldintrader, at disse, som for Bucnos Ayres
blev blokeret, men medens endnu Beleiringen fandt Sted, vore
nedsunkne til knap 1000 Piastre maanedlig Indtægt, nu vare
stegne til 200 å 220,000 Pinstre mnnnedlig. Jfolge Nopilsch's
Beretning vRr Udforselcn fra l\'1ontevideo i Jc 3 forsle 1\1110neder -1847 af 2,134,020 Pinstres Værdie. Det var ogsaa
kun ved disse overordentlige Hjelpcmidler, nt det var blevet den i Montevideo bestaaende Regjering muligt al bestride de overordentlige Udgifter , den havde at kæmpe
med, for at udfore Ifrigens Byrder. Forinden den fik denne
Kilde at ose af, havde den grebet til de mest fortvivlede
Midler, saasom at pantsætte 11110 Byens olfcnlligc Bygninger, Cathedral-mrken deri iberegnet. Det var en bekjendt
Sag, at Huset Lafoncs eicde alene en Trediedeel af l\1ontevidco ny. At Regjcringcns Fornodenhcdcr maatte være
overordentlig store, vil let indsees, nanr man betænker, at
de 2500 Mand Fremmede, som i Begyndelsen frivillig og
uden _Lon grebe lil Vaaben, for at fors,·nre Byen mod
Oribe, nu derimod varn indtraadte i Rcpublikens Tjeneste
som lonnede Soldater, der skulde klædes og bespises; at en
stor Mængde Fattige vare ind~omne fra Landet som Flygninge, eller vel og vare Efil!rladte efter faldne Soldater, og
at disse Fallige skulde fodes med daglige Rationer*); endelig l!_t Proviant, som rigtignok ankom jcvnlig og temmelig
rigelig fra Rio Grande, dog maalle betales dyrt og derefter
sendes soværts igjen til Colonia og Maldonado.
For nu at faae Capilaler til sin Raadighed, havde den
haar<lt betrængte Regjering forpagtet endeel af Tolden bort
til et Compagnie, bestaaende af femten fremmede l{jobmænd.
Den sidste Contract var afsluttet for Halv<lelen af Told-

") Rej!'jeringen uddeelte dnglig 26,000 Ratione1·, decls til Tl'Opperne,
deels til Fattige; de ,bleve uddeche paa tre forskjellige Tider af Dngen, og vare nok alt i alt temmelig kummerlige, snnvel i Qvanlilet,
som Qvalitet. Ligeledes havde Regjeringcu lngt Beslog pna nlle ledige Bygninger i Ilyeu og deri inrlqvartc1·ct rlecls Soltlnter, de els
fattige frn I.andet emigrerede Familier.
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Intraderne i 1847 og 48, imod Erlæggelse af 1,000,000
Piastre, hvilken Cnpilal var kommen tilveie ved Actier,
hvis Værdie da steg og faldt i Cours, altsom Told-Intraderne gave storre eller mindre Udbytte. De daglige ToldIndkomster bleve derfor ogsaa bekjendtgjorte i Aviserne,
og det var ganske morsomt at see den Spænding, hvormed
dis~e Blade i den Anledning læstes hver Aften eller Morgen
af de Herrer l{jobmænd paa deres respeclive Conloirer.
Saaledes var allsaa Tilstanden i ])fontevideo, da jeg opholdt mig der i April og Mai l\'laaned 1847. I det Indre
af Byen skulde man forresten ikke mærke, at man levede i
en beleiret Stad; den overnrnade slæt:ke Handel, den store
Vrimmel af Fremmede i Gaderne gjorde Byens Udseend11
meget levende, og Forretninger gik tilsyneladende deres
vanlige Gang, som i den dybeste Fred. Men kom man i
nærmere Forbindelse med Folie, var det tydeligt at spore,
at man levede paa en Vulcan, og at Alle vare forberedte
paa hvert Oieblik at sec et nyt Udbrud. Alle havde endnu
i frisk Minde, hvad der var foregaaet for faa Meaneder siden, da Ribera pludselig var ankommen paa Montevideos Rhed. Vasquez, Udenrigsministeren, og Pacheco,
I<rigsministeren, modsatte sig hans Landgang, men Ribern
havde Tilhængere mellem Negermilitscn, og disse tiltvang
sig den. Blod · flod i Gaderne, Huse hleve plyndrede,
kort alle et Pobel-Regimentes Rædsler fandt Sted. J{un
ved de franske og engelske Autoriteters Optræden formanedes Ribera til atter at forlade Byen. Næst et fornyet
og mulig heldigt Angreb af Oribe, frygtede man nu mest
de Uordener og Voldsomheder, som de naturaliserede
Fremmede kunde forvolde, dersom de to store Somagter
ved et eller andet Omslag i deres Politik skulde finde sig
foranledigede til at overlade l\Iontevideo til sin egen Slcjæbne.
Hvad nu mig selv angik : da tilbragte jeg min Tid,
deels med de Forretninger, jeg havde med Regjeringen i
Montevideo, og hvorom mere i det Folgende, decls ved at
leve med de engelske og franske Skibschefer og Admiraler,
som Iaae pna Rheden. Tiltrods for den forenede Blokade
DIiie, Jordom1ellln,r. 111,
26

402
og Intervention af de to Eskadrer var dr.r ikke stor Harmonie imellem dem. Delle J1idrorte hovedsagelig frn Sir
Thomas Herbert, den engelske Commodore, der havde afJost Admiral lngelfield. Da nemlig den engelske Regjering
var bleven hjertelig kjed af den hele Sag, udsendte den General-Consul Hood til Tiuenos Ayres med speciel Mission
til at negociere en Fredslutning; og paa samme Tid blev
Admiral Ingelfield, under hvis Commando Forceringen af St.
Lorenzo havde fundet Sted, og paa hvem Rosas i Særdeleshed var opbragt, tilbagekaldt, og Sir Thomas Herbert fik
Commandoen. Denne gamle Herre, der havde udmærket
sig meget i den chinesiske lfrig, havde i sin Tid ligget for
Bucnos Ayres med en Corvet og havde bavl de mest venskabelige Forbindelser med Rosas. !\led Relle regnede man
derfor paa, at hans Udnæv:"elsc vilde være Regjeringen i
Buenos Ayres behagelig. !\ten imidlertid vare Hr. Hoods
Underhandlinger strandede paa de Herrer Ouseleys og Deffaudis Modstand, og Blokaden og Interventionen maatte fortsættes som forhen, medens Hr. Hood reisle hjem med uforrettet Sag. Dette var meget imod Sir Thomas Herberts
gode Villie, og det var kun ifolgc Ouseleys bestemte Ordre,
al han beqvemmede sig Lil at fortsætte Blokaden og sende
sine Matroser i Land til Forternes Besættelse i !\fontevideo.
Han selv levede for det meste ombord, hvor han, som en
ægte gammel Commodore, fornoiede sig over sin sl1jonne
Fregat "the Raleigh", som i Sandhed var et at de deiligste
Sldbc, jeg nogensinde har seet. Han var en meget rig
Mand og forte et stort Huus ombord, navnlig var hans Bord
særdeles luxurieust.
Den franske Admiral Laine, der havde commanderet
hele Tiden under Illolrndcn i Forbindelse med Admiral lngelfield, boede i Land. Han var meget ivrig for Montevideos Sag, men yderlig l1jed ar sit Ophold her, og ventede
med Utaalmodighed at skulle ~live aflost. Ogsaa med ham
levede jeg paa den behageligste Fod.
Den eneste, men for mig meget interessnnle Spadseretour1 var ud til Udenværlrnrne, hvor jeg da flere Gange var
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Oienvidne til de jevnlige, som oftest ubetydelige, altid frugteslose Sl1jærmydsler, som fondt Sted mellem Forposterne.
Det var herude, at Byens Milits gjorde V11gt afvexlende med
den italienske og franske Legion. Den vedslaaende Tegning
af en Milits-Soldat paa Post ved en af Udenværkets Canoner, giver et bedre Begreb om dem, end al Beskrivelse.
Ifolge de mig lillagte lnstructioners Bydende maatte jeg
sætte mig i directe Forbindelse med Regjeringen. I min
Hoved-Inslruclions § 3 var det mig nemlig paalagt, saafrem t jeg vc_d min Ankomst til Montevideo endnu maatte
finde Republiken Uruguay at beslaae som selvstændig Slat,
da at erklære for denne Stats Regjering, at man herhjemme
ansaae det at være i begge Staters Interesse, at den under
28 Febr. 1842 mellem Danmark og LTrugu11y afsluttede Handels- og Venskabs-Traclat, der af Kongen var ratificeret,
ogsaa erholdt Ratificalion fra Republiken Uruguays Side, en
Aet, som man nu i snart fem Aar forgjæves havde venlet paa.
Det forste Sporgsmaal, der her opstod for mig, var:
hvilken af de to Regjeringer jeg skulde ansee for den
lovlige, enten Oribe's paa Gerrito, eller den Montevideanske?
Paa den ene Side var det vist, at den storsle Deel af Landet var i Oribcs l\1agt, endvidere, at denne Mand vilde,
hvis han kom til Magten, sandsynligviis annullere alle den
anden Regjerings Handlinger, endvidere at han var beskyttet af Rosas, som var almægtig i Buenos Ayres, og da jeg
ogsaa havde Ærinde lil dette Lands Regjering, kunde det
være uklogt at sætte mig i Forbindelse med hans Fjender.
Men paa den anden Side, foruden at den kongelige da11ske
Consul var forbleven i !lllontevidco , hvor han vedblev at
residere, saa vare ikke alene saavel den franske som engelske Minister forblevne i l\Iontevideo, ved hvis Regjering
de betragtede sig som accrcditerede, men de spanske,
portugisiske, brasilianske og sardinsk~ Ministre elle1· Charges
d' Affaires havde alle fulgt dette Exempel og erklærede alle,
at de maalte betragte den herværende Regjering som Landets lovlige Bestyrelse, hvorimod Oribes Herredomme stedse
var Gjenstand for deres Regjeringers Protest, ja endog for
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den franske og engelske directe og aclive Intervention.
Delle var omtrent Indholdet af de Svar, jeg erholdt paa
mine confidenlielle Forespi:irgsler i denne Anledning, som
jeg henvendte i Særdeleshed til do Herrer Ouseley og Deffaudis. De tilfiiiede endydermerc, at om endog Oribe kom
til Præsidl;lntværdigheden, og om han endog annullerede alle
den nuværende Regjerings Handlinger, saa vilde det .dog
aldrig lrnnne angaae Landets Forpligtelser til Udlandet, eftersom det vilde lede ham ind i et Chaos af Ubehageligheder og Stridigheder med alle fremmede Handelsmagter; at
det maulte være alle andre Staters fælleds Interesse at
modsætte sig saadanne Handlinger, og at Oribe var for klog
til at udsætte sig for Sligt. Som Exempcl henviste man
mig paa Spanien, som for nylig havde afsluttet en 'fraclat
med den i l\fontevideo bestaacnde Regjering.
Strax ved min Ankomst havde jeg paalagt vor Consul
Hr. Thode, som stod paa en venskabelig Fod med Præsidenten, Hr. Suarez, og Udenrigsministeren, Hr. Chucarro,
underhaanden at sige dem, at jeg mulig agtede at fremkomme med Spi:irgsmaal i Anledning af den ommeltlte
'fractat. Delle havde idetmindste det Gode ved sig, al de
Herrer vare forberedte paa at svare mig , da jeg nogle
Dage efter, ved at gjore dem Visit, confidentielt spurgte om,
hvorvidt denne Sag var, og hvad der hindrede Ratificationen fra Uruguays Side. Jeg erfarede da, at Tractaten all i
1843 havde været lilstillet de Deputeredes Kammer til Belcræflelse, men var der bleven henlagt, og jeg kunde gjerne
sige forlagt, saa at man knap kunde finde den igjen. Imidlertid havde Begivenhedernes Mangfoldighed forhindret Forretningernes regelmæssige Pleie o. s. v. l\fan forsikkrede
mig imidlertid, at man nu strax vilde tage fnt paa denne
S~g, og virkelig erfarede jeg ogsaa, at Notabiernes l{ammer
var blevet sammenkaldt til et overordentligt l\1i:ide i den
Anledning.
Saasnart jeg havde modtaget de Herrer Deffaudis og
Ouscleys Svar paa mine Foresporgslcr, indgav jeg under
26 April en officiel Nole til Udenrigsministeren, hvori jeg
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underrettede ham om mine lnstructioners Bydende, og forespurgte om, hvorvidt jeg turde gjore mig Haab om, at see
denne Sag bragt til Ende under mit Ophold paa la PlataFloden. Hr. Chucarros Svar indliib allerede den 27de og
gik i det Væsentlige ud paa at melde mig officielt, hvad jeg
alt ovenfor har berettet, at man confidcnticlt havde underrette..t mig om. Af denne Note saae jeg iovrigt, åt det var
under 7 Septbr. 1843, at Tractaten havde været tilstillet det
lovgivende Kammer.
Saaledes forsikkret om Regjeringens gode Villie i denne
Sag, ansaae jeg ikke min personlige Nærværelse for videre
niidvendig, og besluttede mig derfor til at seile op til Buenos Ayres, hvor jeg ogsaa havde Regjeringens Ærinde at
udrette, og derpaa at anliibe l\fontevideo for Udgaaende, for
da at erfare Sagernes Tilstand, og om muligt selv at tage
Ratificationen med mig. Under 28 April indsendte jeg derfor en anden Note til Hr. Chucarro, hvori jeg, næst at anel'l,jende Modtagelsen af hans Skrivelse, og at melde ham
min Hensigt at gaae op til Buenos Ayres o. s. v., fremhævede det Onskelige i, at Sagen snarest mulig tilendebragtes,
som en Garanlio mere for den gode Forstaaelse mellem de
to Lande, hvilket jeg ansaae af gjensidig Interesse, hvorfor jeg var overbeviist om, at der fra den ene Side vilde
blive vist ligesaa megen Iver og Redebonhed, som der var
udvist fra den anden.
Til Consul Thode skrev jeg endvidere og paalagde ham
at gjiire sit Bedste, for at drive paa Sagen, i Særdeleshed
ad den confidentielle Vei, ved hans Kjendskab til de mest
indflydelselrige Medlemmer af Kamret, og da tillige at udvirke, at man havde Ratificalionsacten saaledes færdig, at.
jeg ved min næste Afreise fra Montevideo kunde, hvis man
onskede det, tage den med mig, noget hvortil jeg var fuldkommen villig, ligesom at jeg ogsaa skulde gjiire mig en
Forniiielse af at tjene Regjeringen ved al medtage dens
Depecher til Rio Janeiro og Europa, ifald man iinskede det.
Dette sidste, vidste jeg, var under de forhaandenværende
Forhold en ikke ubetydelig Tjeneste.
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Under vort hele Ophold her havde vi meget uroligt
Veir med Regn, Torden og Lynild, samt meget stiv l{uling.
Den 24de gik om Aftenen et orkanagtigt Vindstod af SV .over
Rheden, som tog Galathea tværs og krængede den for Takkel
og Toug 12° over. Bagbords Jollen, som var lieist men
ikke surret, kastedes med sa~dan Voldsomhed mod Vanterne,
at den ·knuste sin ene Side. Vlndstodet varede 5 Minuter.
Hele Natten blæste det haardt af SO., som satte en voldsom So paa Rheden.
Den 28 April gik jeg ombord, efter at have taget Afsked med flere elskværdige Familier, som trods den spændte
Tilstand, hvori de levede, havde kappedes om at vise mig
Venskab og IIoflighcd. Den 29de om Morgenen m. 3 purrede ud og gik i Værk med at lette. Det er ingen let Sag,
at fnae sit Anker hjem, nanr det har staaet nogen Tid i
Bund pna la Platn-Floden. lltke alene er det Ankeret, som
holder haardt i Grunden, hvor det er sunket heelt under i
Mudderet, men selve l{jæden er saa slibrig og slikket, at
man ikke kan faae Seisingerne til at stnae, og dertil kommer, at Dækket bliver saa tilsolet af det fedtede Leer, som
hives ind med l{jæden, at man slet ikke kan stane eller
gane derpaa. Ved saadan Leilighed mna man gribe til det
'Midde! at anvende den store Sproite udenfor mydset og ved
at hive ganske langsomt, give sig Tid til at sproite Leer
og Snavs bort af Kjæden, forend den gaaer ind ad l{lydset.
Vi vare den Morgen to Timer om at fuae vort Anker hjem.
Afstanden fra ~lontevideo til Buenos Ayres er 30 danske
Mile. For Skibe, som stildrn mere end 10 Fod, er Farvandet temmelig indskrænket, idet forskjellige Mudder- og
Sandbanker, hvilke der ikke med Sikkerhed tor seiles
over med storre end ovennævnte Dybgaaende, node til at
holde sig i en temmelig indskrænket Cana!. Denne lober
Syd om begge Ortiz-Bankerne, men Nord om et Par andre,
- i det franske Kaart, som udentvivl er det- bedste, kaldede: Bane de tuf, og Banco chi.co, - og man vil paa hele
denne Vei ikke faae under 3~ å 4 Fv. Vand, men aldrig
fulde fem Favne. Iovrigt er denne Seilads snu indviklet
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for store Skibe, og Slrommen saa uregelmæssig, at man
paa ingen Maade bor tillade sig at gjore denne Reise uden
Lods, om man end har nok saa gode Kaart og nok saa
noiagtige Beskrivelser ombord. Fra !\fontevideo sætter m;m
Cours SV. og VSV. hen efter Indios-Pynten beliggende paa
Sydsiden. Den er imidlertid saa lav, at man sjelden faaer
den at see, da man man holde sig paa en Afstand af 3 å
4 danske Mile fra denne Pynt, saavelsom fra hele Sydkyslen af Floden, for at undgaae Leer-Banken. Afstanden fra
Montevideo til Indios-Pynlen er 13 Miil. Der er senere
blevet nedlagt et Fyrsldb i NO. for Indios-Pynten, 9 Qvml.
af Land, og 4 Qvml. vestlig af Ny-Banke, paa hvilken der
kun er 17 Fod Vand. Dette Fyrskib, som endnu ikke var
udlagt i 1847, man være en betydelig Vciledning for Seiladsen paa denne Flod, som har sin Hovedvanskelighed i
den me!!'et lave Sydkyst, der gjor Anduvningen af den
snevrere Deel af Floden fra Indios-Pynten og ind efter
saa usikker.
Hvad os angik, da havde vi Lods ombord, og under
hans Veiledning, med en frisk Brise af SO., lobende 7 å 9
Miles Fart og brugende ~tadig vort Lod, som er den lroeste Veiviser i dette Farvand, naaede vi samme Dags Aften
ved Solnedgang indtil paa 5 Mile Ost for Buenos Ayres, hvor
vi ankrede ·op for Natten paa 4& Fv. Vand.
Man tænker sig i Almindelighed Seiladsen paa en Flod
som noget meget smukt. Man vil saa gjerne hermed forbinde Mindet om de Floder, hvis smukke Bredder man paa
sine Landreiser maaskee har havl Leilighed at beundre, man
mindes Rhinens og Donauens, Loirens og Garonnens yndige
Kyster, og uvilkaarlig udbryder man: det maa dog være
deiligt at seile med- saa stort et Skib paa en saa mægtig
Flod I Erfaringen vil imidlertid bekræfte det Modsatte. De
fleste store, seilbarc Floder fane i Almindelighed ved deres
Udmunding Landstrækninger at gjennemlobe, der ere flade
og hæslige af Udseende; de danne desuden som oftest store
Sandbanker, der gjore deres Udlob og Indlob lige ·saa
stygge som farlige, og sjelden eller aldrig giver den fiirste
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Indseiling i en Flod endog kun det fjerneste Begreb om
de Skjonheder, som Landene paa begge Flo.dens Bredder
senere ville frembyde. Disse Erfaringer gjentage sig i Europa, som i Asien og Amerika. Alle Mennesker vide vist,
at haade Rhinens og Donauens, Elbens og Weserens Mundinger ere noget af det Styggeste, man kan tænke sig. Nu
vel I La Plata-Floden var den fjerde store Flod, jeg beseilede
paa denne Reise~ . og jeg fandt denne Gang, som de foregaaende, da jeg havde været i disse Farvande, at den rivaliserede med Ganges- og Canlon- og Shang-hae-Floderne i
Eensformighed og lidet tillokkende Udseende. La PlalaFlodens Vand er af skidenguul Farve, tilsyneladende ganske
tykt af Leer, som Slrommen fra Parana og Uruguay forer
med sig, og !saa lidet gjennemsigligt, at man seer hele
Skyggen af Skibet afspeilet paa Vandets Overflade, ligesom
paa en Landevei. Trod s delte meget gule og ugjennemsigtige Udseende, er la Plata-Flodcns Vand ypperligt al
drikke. Man kan rolig fyltle sine Vandkjcdler fra Vandet
udenbords, saasnart man er naaet op forbi Orliz-Banken, thi
indtil da vil det, især med ostlig Vind, findes at være brakt.
Naar det har staaet nogle Dage, har det sat Bundfald og
bliver nu ganske klart af Udseende og altid særdeles blodt
og velsmagende.
Den 30 April lettede jeg og styrede Cours· for Buenos
Ayres ydre Rhed. I\Ian slrnl, for at komme saalangt op,
passere over en Barre, hvorpan der ikke er mere end 15
11 16 Fod. Jeg lempede derfor Corvetlen paa ret l{jol og stod
snu ind over Barren, havde stadig 3 Fv., kun eet l{ast af
2} Fv., - stadig engelsk l.\laal, hvilket, som bekjendt, er noget
mindre end det danske. Der var saaledes ikke meget at
give bort under l{jolen; dog maa jeg tiifliie, at Corvetten
i det Hele Iane temmelig let over hele Livet, eftersom der
var saa lidet Vand fyldt. Aarsagen, hvorfor jeg vovede
denne Seilnds paa saa lægt Vand, var fordi jeg af Erfaring
med Fregatten Bellona vidste, hvad det var for en afskyelig og vanskelig Sag at ligge for Anker saa langt ude, som
det vilde være nodvcndigt, ifald vi ikke .havde kunnet
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komme over Barren. 1 1841 laae vi 3A danske Mile fra
Land, og maatte desuden vedligeholde stadigt Samqvem med
Byen, ikke at tale om, at flere Proviantsorter jevnlig bleve
sendte ombord, alt i aabne Fartoier. Der kan stundom
staae en urimelig hoi So her paa denne Rhed, ja den kan
være s11a hoi, at al Forbindelse med Land bliver umulig.
Da jeg nu havde Forretninger i Land, som nodte mig til
at tage Ophold der, og jeg under ingen Omstændigheder
vild'e være skilt fra mit Skib, saa bestemte jeg mig til, da
Lodsen erklærede, at det nok kunde lade sig gjore, at paatage mig Ansvaret ved at seile over Barren. Jeg maa da
tilfoie, at om vi end havde rort Grunden, kunde det vistnpk
været ubehageligt og givet os nogen Uleilighed, men efter
al Sandsynlighed havde der ingen Fare været for Skibet.
m. 8k Formiddag ankrede vi paa 19 Fod Vand paa Buenos
Ayres ydre Rhcd. Paa denne Ankerplads Iane vi endnu 5
Qvml. fra Land. l{un ganske smaa Skibe, stikkende 4 å 5
Fod, kunne komme ind til paa ¼ Miil fra Kysten. Paa
Buenos Ayres Rhcd laae flere engelske og franske Blocadeskibc. Ogsaa en sardiniansk Orlogshrig laae her til Ankers. Fra disse Skibe blev strax sendt mig Officierer ombord for at complime.ntere.
Efter at have aflagt de sædvanlige Visiter i Orlogsmændene, gik jeg i Land om Eftermiddagen Kl. 2. Landgangen skeer paa en hoist original Maade. Her er aldeles
ingen Landingsbro. En saadan, der virkelig vilde være et
meget stort og tillige vanskeligt Arbeide, har vel været
forsogt, men aldrig fuldfort, og de jevnlig indtræffende,
overordentlig svære Stormfloder, hvorved Vandet stiger til en
meget betydelig Hoide, have hidtil odelagL i een Dag, hvad
der i mange Dage og Maanedcr har været arbeidet , paa.
l\Jan roer derfor ind, saa langt man kan: indtil man staaer
paa Grund, og nu seer man en for- og bagtil aaben, meget hoi, tohjulet Kærre komme ud, for_ at tage En selv og
Ens Bagage de sidste 2-300 Alen ind til Land. To Heste
ere, uden Skagler eller Svingler, spændte den ene til den
forreste, den anden til den bageste Deel af Vognstangen
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og trække saaledes afsted med Kærren eller svomme videre,
nnar de tnbe Bunden under deres Fodder. Kudsken, den
saalmldte "carretero", en ·barfodet, tri:iieklædt Person med
et bredt, rodt Baand om sin l'Unde Hat, et lille rodt Torklæde om Halsen og et slorre dilo bundet om Hofterne,
ligger paa begge Knæ, som en Berider, paa en af disse
Heste og styrer herfra sit Kji:iretoi. Den store Vane, disse
Folk have i at manocuvrere deres Vogne, gjor Sagen i sig
selv let, men den forste Gang forundres man jo lidt over
denne Bcfordringsmaade. Jeg har dog aldrig hort, at nogen
Ulykke er hændet derved.
Man kjorer med denne Kærre heelt op paa den aabne
Strand og læsses af nedenfor en Slags Promenade, heplnnlct med Træer, som loher langs Stranden paa et noget ophoiet Tcrrain. Det er ikke alene, Mennesker med deres
Gods, som paa denne Mande ind- og udskibes, men den
samme Fremgangsmacde bruges ved Losningen eller Ladningen af nlle de Skibe, som komme hertil, forsaavidt de
ildrn soge ind i Ensenada-Bugten og Chuelo-Revierct, hvor
dog Dybden kun er ringe, saa at det ikke er uden meget
fladgaaende Fartoicr, som kunne benytte denne Leilighed.
Buenos Ayres er en meget stor By. Den er beliggende paa et næsten fladt Terrain umiddelbart ved la PlataFlodens hoire Bredde. Den er inddeelt i Cuadras, hver
Cuadra 100 "varas" o: omtrent 150 danske Alen lang og
Iigesaa hred; 30 Gader lohe perpendiculair paa Stranden,
og 18 !obo parallel med den. Byen har altsaa 540 Cuadras, men endcel af dem cre enten ikke heclt bebyggede,
eller danne Haver og Landsteder i de yderste Qvartr.rer af
Byen. Alle Gaderne ere lige brede, og af passende Vide,
næsten alle ere forsynede med et Fortoug, der, skjondt
smalt, dog er til stor Beqvcmmelighed for Fodgængerne,
eftersom Brolægningen er afskyelig·. I de ydre Qvarterer
findes der derimod aldeles ingen Brolægning, og her ere da
Gaderne saa udhulede og saa fulde af Snavs, at de mere
ligne en eneste br<'d, ·dyb Rendesteen, end en farbar Gade.
Husene ere i Almindelighed paa to Etager, stundom paa

411
tre; de ere byggede i en regelmæssig, ret smuk Stiil, indesluttende en Gaard, som gjerne er fliselagt, og hvorom da
Beboelsesleilighcderne ere beliggende ud til en Yeranda,
omtrent som i Lima og St. Jago. Udvendig ere de morko
og forfaldne, ligesom de vilde skjule den Pragt og Overdaadighed, som boer indenfor deres Mure.
Naar man gaaer tilvenstre fra den ovennævnte Promenade,
kommer man ind i Byens fornemste Gader "Callede 25 de Mayo",
og "Calle de Peru", hvor der findes flere smukke Vaaninger og ret elegante Boutiker, saavelsorn nogle mindre gode
Hoteller. Forfolger man denne Vei, vil man snart befinde sig
paa den store, fiirkantede Victoria-Pl_ads, som uden Undtagelse horer til i alle disse Byer øf spansk Oprindelse.
Den optager netop en Cuadra, og Cathedrålkirken findes
her, som altid, at udgjore den ene Side af Pladsen. Det er
en meget svær Bygning, men den er endnu langt fra færdig; der er imidlertid ikke Udsigt til, at den vil blive det for
det Forste. Der har i mange Aar ikke været tænkt paa at
bygge paa den, man har i Bnenos Ayres alt for travlt med
at fore Krig og slaae Folk ihjel, til at man lrnn tænke paa
Sligt. Saaledes som den er, er den allerede en imponerende Bygning, og den er indvendig fuldkommen svarende
til sit Ydre, det vil sige, at man nok seer, ut den ikke er
færdig, men at den dog har noget meget storartet ved sine
hoie Hvælvinger og sine mægtige Piller. Midt paa Pladsen
staaer den saakaldede Frihedsslotte, en· stor, styg Obelisk,
med en rod Lygte paa hvert sit Hjarne. Man forsikkrede
mig, at Piggene paa det Jern-Rækværk, der rundt omgiver
den, i Rcpublikens forskjellige Rædselsperioder ofte har
været prydet med de ulykkelige forfulgte Unitariers Hoveder. Det berygtede Politikammer ligger ikke langt fra den,
paa den indre Side af Torvet; en rod Frihedshue er anbragt over dets Port. Den Side af den store Plads, som
vender mod Soen, er oplaget af en langagtig Bygning n\ed
en Buegang og endeel Boutiker; i Midten af den er en
stor Port, som en Art Triumphhue, udsmykket og overlæsset ·med mange Trophæer og Emblemer, som jeg ikke kan
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sige, vidnede om saamegen Smag, som om architcctonisk
Luxus. Den er forresten en Levning af de spanske ViceKongers Storhed; den nuværende Regjering befollcr sig
ikke med Sligt. Ganer man igjennem denne Port, da kommer m'an ud paa en anden aaben Plads med Udsigt til
Stranden, men ligefor sig seer man Buenos Ayres Fort
beliggende, hvorpaa den argentinske Republiks Flag, - blaat
med en hvid horizontal Stribe i Midten, og i denne en guul
eller rod Sol, - sees at veie. Dette Fort er opmuret af
brændte Steen, og danner en med firn Bastioner forsynet
Skandse. Det indeslutter de gamle Vice-Ifongers Palads,
som dog nu kun benyllcs til deri at indlogere fornemme
Fremmede; endvidere · nogle Caserncr, eller rettere Soldatcrbaraldrnr, og nogle Arrester. Jeg besogte det aldrig indvendig, thi de mistænkelige Skildvagter syntes med Ængstelighed at bevogte enhver Fremmed, som nærmede sig
dets Mure. Buenos Ayres Indvaanere holde sig borte derfra i ærbodig Afstand.
Fra Fortet af, og Nord efter lober en temmelig svær,
hoi l\Iur, opfort af rode Mursteen. Denne stoller sig med sin
sydlige Floi til Fortet, men er paa sin Nordende ikke færdig. Den siges at skulle lobe langs Stranden, saa langt
Byen rækker, og dens Hensigt er at beskytte Byen mod
Flodens Oversviimmelser, naar stormende Veir af SO. har
bragt den til at træde over sine Bredder. Den forevises af
Rosas's Beundrere som el Monument over hans Storhed,
hans Alsidighed, hans Omsorg for Landets Vel o.a. m.
Naar jeg nu tilfoier, ut Byen foruden Cathedralen tæller 7 å 8 andre Kirker, alle af et smukt, dog ikke videre
mærkeligt Ydre eller Indre, saa har jeg omtrent fortalt alt,
hvad jeg veed at anfore om denne Byes Beskrivelse i materiel Henseende. Man vil indsee, at en By, anlagt med
den ovenbeskrevne Regelmæssighed, maa være meget eensformig i sit Udseende; der er saa liden Afvexling i Gadernes Beliggenhed og Husenes Udseende, at den ene fuldkommen ligner den anden. Man h&r for Enden af enhver
Gade det samme Perspcctiv, og Husene ligne alle hverandre
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paa et Haar. Folgen heraf er, at, skjondt det pan den ene
Side er overordenLlig let at finde Vei i denne By, saa er del
paa samme Tid overmande let at fere vild deri. Man behover blot at sige mig, et den Mand, jeg stiger, boer i
Gaden Nr. 7, Cuadra Nr. 6, Huus Nr. 5 fra det Sted, jeg
er paa, saa kan jeg gaae min Cours og tælle mig frem,
Men er jeg saa uheldig at tælle feil forste Gang, og allsaa
nt" komme ind i Gade Nr. 8, saa bliver al min Tællen omsomst, og hvad der er det værste, jeg vil sandsynligviis
ikke opdage min Feiltagelse, for jeg er kommen ind i det
udfundne Huus Nr. 5 i Cuadra Nr. 6, som ganske rigtig
vil findes i den feile Gade, jeg er i, ligesaufuldt som i den
rigtige, jeg sogle.
I alle disse snorlige Gader, i Særdeleshed i dem, som
ligge i Nærheden af og udgane fra den store Pinds, findes
Boutiker næsten i hvert Huus, hvor Varer af alle mulige
Slags, Lil at tilfredsstille alle Livets Fornodenheder, findes
udstillede i meget stor Overflodighed. Del meste heraf er
dog imidlertid europæiske Producter; af indenlandske Varer
findes med Undtagelse af Slagter- og Bager-Producter lidet
eller intet, det skulde da være saadanne Udsalgssteder, hvor
der handles med Rideloier, Ponchoer o. a. des!. I Almindelighed ere elle disse Sager godt Kjob pna Grund af det
meget slette Pengevæsen, som blandt andre Landpinger odelægger disse Lande. En god Cigar kostede rigtignok i~
Piastre o: Papiirspiaslre, et Æg i~ Piastre, et Par Hnlvstovler i 60 Piastre o. s. fr., men naar vi siden komme til
at omtale Seddelpengenes Værdi, vil man see, at dette i
Grunden ikke var meget.
For aandelig Næring er her ligeledes sorget ret godt.
Den Fremmede finder med Lethed Adgang til Læseselskaber,
hvor der findes Aviser, Tidskrifler og udenlandsk Literatur
i temmelig Overflodighed; men Ingen, uden Udlændinger,
kunne blive Medlemmer af disse Klubber. Selskabet i Buenos
Ayres er i det Hele taget meget dannet og behageligt, saavel i de Indfodtes, som i de nedsatte Fremmedes Kredse.
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Ogsaa er her lo Thealre, hvor der imidlertid kun spilles paa spansk, og efter Sigende under del Middclmaadige.
Af denne sammentrængte Beskrivelse skulde mun slutte,
at Buenos Ayres all i alt er en By, som man med Tilfredshed
kunde boe i. Og dog maa jeg for mit Vedkommende idelmindste tilfoie, at det Indtryk, jrg har bevaret fra mine lo Ophold her, saavel i 1840, som paa denne Reise 1847, er saaledes,
at Buenos Ayres vilde være det sidste Sted af alle de mange,
jeg udenfor Europa har besogt, som jeg vilde vælge at
nedsætte mig paa, dersom den Ulykke skulde ramme mig, at
jeg skulde blive nodsaget til at forlade mit Fædreland. Med
Billighed kan man forlange Aarsagen til denne Fordiimmelsesdom; jeg skal forsage at give den, saa godt jeg formaaer, uagtet jeg indseer, at jeg herved let kan blive fort
ind paa el Æm!Je, der deels, for at forslaaes rigtig, fordrer en '\'idllofligere Forklaring, end det er overeenslemmende med denne Reiseber_e lnings Plan at give , deels
maaskee overstiger mine Evner, idet dertil udfordres en
alsidigere Kundskab lil Forholdene, end jeg er i Besiddelse
af. Jeg maa endydermerc bemærke, al jeg kun omtaler
Forholdene saaledes, som jeg fandt dem i 1847, og ingenlunde tor paatage mig Ansvaret for, at de skulde være de
samme nu, da fire Aar ere forlobne, hvori saare meget
kan have forandret sig i disse ved idelige politiske Omvexlinger saa haardt anrægtede Lande.
,,Buen os Ayres" har man lrnldel denne By - paa dansk:
,,Sund, god Luft". Aa ja I jeg betvivler il,ke, at Beliggenheden ved den store Flod, med et aabent, stort Opland,
frit bestroget af alle Vinde, i et tempereret behageligt Climat, kan være meget sund for Helbreden, og at Luften kan
være ypperlig for Lungerne at indaande, ihvorvel den - i
Forbigaaende sagt - kan stundom være forpestet nok ved
Uddunstningerne fra de store Slagterier i Byens åmiddelbare Nærhed og fra Aadslerne, der blive liggende rundt
om paa alfar Vei. Men der er et andet, ganske anderledes
luftfordærvende Stof, der tynger over denne By, og som
man foler tungt at besvære Aandedrællel og nedtrykke Sin-
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det. Det er den Jernhaand, hvormed Rosas's Tyrannie holder hver en Nakke htiiel i det hele Land. Man seer det
paa hvert Ansigt, som man moder; der er et mtirkt, tungsindigt Blik, et glædelost Udtryk i hvert et Aasyn, - mistænksom skotte de til alle Sider, dersom de hændelsesviis
mode en Ven paa Gaden, som standser deres Fjed, thi intetsteds veed en Buenos-Ayrianer sig sikker for Tyr1mnens
og hans Haandlangeres Spioner. Dog, man behover ingenlunde at adsptirge Physiognomierne, for at erfare, af hvad
Natur Forholdene ere hertillands. Det hele saakaldede fri~
Folk, disse hundredetusinder af Republikanere, ere, Alle som
Een og Een som Alle, smeddede i Rosas's haardttrykkende
. Lænker, Alle som Een hære de offentlig til Skue Vidnesbyrdet om deres egen Fornedrelse, i det de Alle uden Undtagelse bære Rosas's Livrce - det er: hai:is Farver - i
deres Klædningsstykker, pa_a deres Hat, Bryst eller hvorsomhelst, og paa hvadsomhelst Maade de kunne hitte derpaa.
Ikke en Mand moder man paa Gaden, han være af hvad
Stand det være vil, som ikke har en blodrtid Vest paa,
eller et blodrodt Baand paa Hatten, eller el blodrgdt Baand
i Knaphullet; ~ ethvert Fruentimmer, gammel eller ung,
riig eller fattig, fornem eller ringe, bærer en blodrod Sloife
paa Hat eller i Haar, et blodrtidt Shawl eller et blodrodt
Livbaand; - paa det diende Barn har man fæstet en blodrod
Cocarde paa den lille l{appe. Hestene have blodrode Sloifer paa Hovedtoiet, Hundene blodrode Halsbannd; paa Husene
og i Værelserne ere Dore og Vinduesposler, Piller og al
Slngs Forziringer malede rode, og de fleste Karether eller
Wienervogne, jeg saae, vare rtidt lakerede.
Jeg undrer mig ikke, om man troer, jeg overdriver,
men jeg kqlder dristig .alle mine Reisefæller til Vidner paa,
at det lmn er den nogne Sandhed, jeg her nedskriver. Og
var det kun en Farve, man bar til Skue, for at vise sin
Hengivenhed for en vis Sag, for et bestemt Partic, saa
vilde jeg endda lade det slaae ved sil Værd, jeg vilde gjernc
skriv.e det paa den patriotiske Begeislrings Regning, jeg
har selv scct, i det forsle Udbrud af hellig Begeistring for
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vort Fædrelands retfærdige Sag, Dannebroges for os Danske
saa belydningsfulde Farver, at pryde vore danske Qvindcrs
Bryst, paa samme Tid, som de ledede os Mænd i J{ump
mod fjendtlig Overmagi. Men seer man noiere til, sna finder
man, at her er mere, end -en Farve og dens Betydning,
Nei I her er Udtrykket af det raaeste Barbarie, af den lavesle Smiger, af den dybeste Fornedrelse under Slaveriets
Aag. Paa ethvert saadant blodriidt Baand, som bæres omlU'ing Mændene~ Halte., eller hængende i l{naphullet, eller
som Sliiifcr i Damernes Hanr og pan deres Bryst, findes
nemlig en Indskrift med sorte, stundom forgyldte Bogstaver,
som udtrykker deres exalterede Hengivenhed for Rosas og
hans politiske System: In Plntn-Statens foderntivc Forfatning, ligesom deres gliidende, phnntastiske Had mod hans Fjender, Unitarierne. Man seer paa disse Baand som oftest Rosas's og hans Frues Portrailer og desuden afvexlende Textcr,
men altid omtrent af folgcnde Indhold: »Focderation eller
Diid I Leve de Foederale ! Dod over de vilde Unitarier!" eller paa et Hallebaand et stort .»Rosas" i Panden og rundt
omlcring ~ »Foederation, Uafhængighed eller Diid"; - eller
paa et Knaphulsbaand, Rosas's Portrait, omgivet af »Federacion o Muerte", og underneden: »I Vivan los federales I
1Mueran los salvajes, traidores, asquerosos, immundos Unitnrios !"*)
Jeg kan begribe, nt selv et civiliseret Folk kan, i et
Udbrud af vild Lidenskabelighed, og opflammet af Fædrclnndskjærlighcd og af Had til dem, som formeenllig ville fornærme dets Fiideland, eller træde dels Rettigheder for nær,
at det da kan lade sig forlede til at give sin Harme Luft i
slige rasende Yllririger og ved slige vanvittige Derrionslrationer, men nnar jeg seer det samme Folk, efter sex Aars
Forlob, bære de samme ydre Mærker pna deres formcentlige rasende Had mod endeel af deres Landsmænd, som Alt
i Alt il,ke have begaaet anden Synd, end at de have en
") Pna Dansk: Foede1·ntion ellel' Jlilden ! Leye ile Foeder;i)e ! JlOd o,·er
de vilde, forrædcrske, væmmelige, urene Unitnrier!
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anden Mening om Manden at begrunde deres Frihed og
deres Lands Regjcring, og naar jeg pan samme Tid seer
det samme folk iiivrigt gaae fredelig oml{ring i det daglige Livs vante Sysler, naar jeg endelig seer disse Mærker
paa Brystet af granhærdede Mænd og Qvinder, eller pna
det spætle Barns uskyldige Hoved, naar jeg seer, at mon
smykker selv de umælende Dyr, ja livlose Ting, med de
samme Farver, sna udtaler jeg det som min faste Overbeviisning, at alt delle er ikke grundet i Sandhed; her er
ingen Enlhousiasme længer li! at undskylde slige Udskeielser, her e1· Frygt den mildeste Bevæggrund, Nederdrægtighed eller Slaviskhed den værste, - til Ære for Buenos
Ayres's lndvaanere vil jeg helst an lage, at den forsle er den
almindeligste.
Delle fanatiske Had lil Unitarierne bliver af Rosas's
llegjering næret og fodet og puslet til pan alle mulige
Mander. Der udstedes ikke en eneste Regjerings-Act, der
skrives ikke et officielt Brev, som ikke begynder med:
,, Vivan los federales, mueran los salvajes Unitnrios"; der trykkes ikke et Averlissement over en Auction i Byens Avis,
som ikke har denne blodtorstige Overskrift. Thealerplacaten
pranger hver Morgen med denne uchrislelige Udgydelse i
rode Bogstaver, og naar Skuespillet skal begynde, fremtræder forst det hele spillende Personale og raaber: ,, Vivan
los federales", hvorpaa der fra Tilskuerpindsene gjenlyder
, et ecnstemmigt "Vivan", - ,,1\foeran los salvajes Unitarios",
hvortil hele Publicum pliglskyldigst svarer et skingrende
"Mueran"; og denne Demonstration findes endog anmeldt
paa Thealerplncaten at skulle finde Sted. Teppet falder
igjen, og forst naar det anden Gang gaaer op, begynder
selve Stykket, i hvilket enhver af de Spillende, uanseet,
hvad Rolle han udforer, er behængt med rode Baand og
rode Sloifer. Paa Ballerne afbrydes ofte Dands og Lystighed ved hine samme Skrig og Skraalen; og selv paa Folks
Gravstene paa "Recoleta"'en lilrnnbes dem endnu ·det sidste:
"Buen amigo, hijo, hermano y fede ra I". Kan man lænke
BIIIH Jordomselllnc, III,
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sig noget mere lallerlig afsl,yeligt ! Og lrnn dot nndro
Nogen, al man foler Væmmelse vod at leve mellem slige Folk!
Det har heller ikke fcilet, at der fra de fremmede Diplomaters Side er skeet Prolest mod delle Uvæsen, for deres
Vedkommende i del mindste. Den udenrigske Minister Arnna's Depecher bære blot Overskrirten: ,, Viva la confcderacion argentina I" men ingen Dodsdom over nogensomhelst.
Men iovrigt vil man finde disse barbariske Udbrud systematisk at gaae igjonnem cnhvcrsomhels t Aet, som udgaae r fra
Regjeringen, l'nhversomhelst officiel Skrivelse, som indsendes til den. Man vil selv i de mililnire Rapporter over
Armeens Bevægelser mod Fjenden aldrig finde de11ne eller
hiin Person nævnet ved Navn, uden at han er bclillct med
et "salvoje Unitnrio", og nibera har nydt den særdeles
Ære at blive tillagt dL•t specielle Ogenavn "el pardejon"
som betyder :,den lille Tiger" hvormed han regelmæssig og
ufravigelig betegnes i alle Rapporter, snasnorL der er Lcilighed til at omtale ham.
Det forekommer mig at her er Beviset for en cynisk
.Grusomhed, som er et Grundtræk i den hele argentinske
Politik, og som da ogsan er Ledetraaden for <len hele
l\1aade, hvorpaa Ifrigen med Uruguay er bleven fort. Jeg
skal her, af mange Exemplcr, som staae til min Raadighed, kun fremhæve eet. I en Rapport, dateret Cuncordia
den 10Januar -1847, fra en Oberst Urdinaran til Urquisa, Gouverneur for Provindsen Corrienles, i Anledning af Sallo's
Erobring, melder denne Chef saale<les:
"Hjære General og Ven I Efter at have tilskrevet Dem
igaar, begav jeg mig til Strandbredden, hvor jeg talte
med Chefen for de vild_e Unitariers Sostyrke, Fonncs, og
opfordrede ham til at overgive sig, hvilket han gjorde, i
del han Kl. 4 Eftermiddag overgav sig. med Skonnerten
Rcsistencia. E ft e i: at Palrntbaaden Sosa ligeledes havde
overgivet sig, blev den skudt i Sænk ved etCanonskud fra General Gomez Corps, og da den var fuld af
l\tennesker, hvoriblandt flere Familier, druknede en stor
Dee! af dem ombord, uagtet alle Anstrængelser for at redde

419

-

...

dem etc. etc." . . . ,,Jeg er nodsaget lil at melde Dem,
at for at overtale disse Folk til al overgive sig, har j cg
maaltel love dem nt skaane deres Liv, og jeg lrnaber, at De nok vil have. d<'n Godhed at holde delle Lufte,
paa Gru.nd af mit givne Ord."
- Ellers ikke !
Horn jeg i Selskab i private Familiekredse, saa fandt
jeg, al den store Mængde ogsaa der bar Vidncsb1'l'd<'l om
disse vilde, hevngjr.rrigc Foleiser offentlig til Skue. Man
havde endog vidst al give dem en vis Elegance, at omforme
dem efter Modens Bydende. De blodrode I{Jædesveste vare
her af Floiel, broderede med _Guld, Hallebaandet var af
Silke, de rode Sloifrr paa Damernes Bryst vare ikke sjelden dannede som Camelier eller andre Blomster, - men de
Dod og Fordommelse spyende Indskrifier vare der allid, og
aldrig vovede nogen "Porlcno" (Buenos Ayres Indvanner)
nt vise sig i Sl'lskab med nogen hlaa eller gron Vest, eller
med Damepynt i disse banlysle Farver, der tjente de som
Parias forhadte og forag·tede Unitarier til I{jendemærke.
Sporges der: ,,Hvem var da disse Unitarier, som son
gruelig have fornærmet det hele argentinske Folk?" san
bliver Svaret enten meget langt-, og vilde da kræve el heelt
Cursus i Buenos Ayres's Historie, eller det bliver meget kort.
Jeg vil vælge det Sidste. Unitarierne vare den Deel af Folket,
som meente, at Landet vilde være lyldceligere og mægtigere,
naar alle de Provindser, som fordum udgjorde det gamle
Vice:.Kongerige Buenos Ayres, hleve samlede under een
Regjering. Den forrige Præsident Lavalle stod i Spidsen
for dem. Det var i Almindelighed den mest cultiverede
Deel af Nationen, hvnd man andre Steder vilde lrnlde Arislocratiet, der borte til Unitariernes Parlie. Rosas i Spidsen
for DPmocraternes Partie vor af den modsatte Mening. Da
han var den stærkeste, fordrev han Lavalle, satte sig paa
Præsidentstolen for Provindsen Buenos Ayres, proclamerede
Confederations - Systemet som den eneste saliggjorende
Tro, og Alle, som ikke vare ar samme l\lening, for Udskud,
der skulde forfolges med Ild og Sværd. Lavalle blev un27"
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dcrslollet i sine Fordringer af den franske Admiral Leblnnc, som erldærcdc Buenos Ayres i Blokadetilstand, men
Lnvnlle omkom i et Slag, og den franske Rrgjcring udsendte Mackau som Fredsmægler. Under og kort efter hiin
Blokade var det, at Buenos Ayres oplevede sine to bekjendte Halsafskjæri11gs-Perioder. Terrorismens Haandlangere·, de saakaldte "mazorqueros", blandt hvilke c.lcr fandtes Folk af. de fornemste Familier, trængte om Natten,
stundom ikke engang maskerede, ind i et eller andet privat Huus, opsogte deres ulykkelige Offer, skjare Hovedet
af ham, og lo<le, naar de kom ud paa Gaden igjen, en
Raket slige op i Luften som Signal for Politiet, at det
lmnde afhente clcn Myrdedes Liig; - andre Gange advaredes den forfulgte Unilarier endnu betids nok, for at kunne
flygte, skjomlt med Tab af Gods og Eiendom, og mange
af disse Emigranter træffes endnu den Dag idag i Montovideo, l\lendoza, St. Jago og andre Steder i Sydamerika.
Damerne hleve, navnlig idet do forlode l\lessen, passede op
af hine "mazorqueros", revne Torklædct af Iloveclct, og
naar <le iltke bare den rode Farve, paaldistrede med Beg
en stor blaa Cocarde, der ikke kunde tages af igjcn, uden
at Haaret fulgte med; de indjoges derved snart en saadan
Skræk, at de ikke engang mere turde sove om Natten, uden
med rode Baand og Sliiifer flettede i Haarel. Ingen turde
sætte sig til l\lodværge, end sige at han skulde hav·e sogt
Ret og Hævn; alligevel hævede den offentlige Stemme sig
on1sider for hoit og lydeligt mod disse Voldsgjerninger, og
Arnna, Rosas's Minisier thi Rosas selv var under Alt
dette fraværende - erklærede dem nu for en Folge af
Folkets Forbiltrelse mod de "vilde" Unitarier, et Udbmd af
Harme, som var bedroveligt, men som Regjcringen deels
havde været uvidende om, deels ikke havde seet sig island
til al tæmme og styre. Fr nu af borte Rædslerne op, men
endnu i 1847 var den almindelige Skræk saa stor, at Ingen
aabnede sin Port om Aftenen, man maatte hamre paa
den, saa længe man vilde, - inden man havde givet fyldestgj orende Forklaring om, hvem man Ynr, eller Vedkom-
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roende gjennem et lille Kighul havde forvisset sig derom;
Ingen turde nævne Rosas paa offentlig Gade, det være da
hoiest under Navn af "Su Excellencia" eller "El Gobernador", og Mangen malede, vistnok mere af Frygt end af Beundring, et "Viva el gran Rosas" over sin Port, ligesom
man havde opstillet hans Billed i flere af Stadens Kirker.
Krig og Blodsudgydelse herjede saalcdes disse skjonne
Provindser, som af Naturen ere bestemte til at blive et af de
frugtbareste og rigeste Lande paa JordkI04en. Krigen fortes
med afvcxlende Lykke, men - ihvorvel den ikke kunde siges
at være endt endnu, eftersom Fjendtlighederne i .IJruguay kun
vare at betragte som en Fortsættelse af den samme Krig, saa var den dog forsaavidt endt til Rosas's Fordeel, at hans
Herredomme i Buenos Ayres var stærkere befæstet, end
nogensinde, og han herskede med factisk uindskrænket Myndighed over alle la Plata-Flodens Lande med Undtagelse af
Byerne Montevideo, Colonia og Maldonado.
Er det nu end ikke muligt, at lade være at fordomme
de Midler, Rosas har anvendt, for at sætte sin Villie igjennem og for at naae den l\lagt og Anseelse, han selv personlig, og ved ham hans Land, har opnaaet, saa maa det
paa den anden Side indrommes ham, at han maa· være og
er en hoit begavet Mand, med ualmindelige Egenskaber og
Dygtighed. Dette har han i Særdeleshed lagt for Dagen i
sine Forhold til de fremmede Magter, navnlig Frankrige og
England, som have villet intervenere i de uruguayske Anliggender. Denne Intervention staaer i noie Forbindelse
med disse Magters Paastand paa fri Beseiling af de store
Floder, som stromme igjennem de argentinske Stater, en
Plan, som, conseqvent gjennemfort, vilde lede til den
europæiske Handels directe Forbindelse med det hele indre
Sydamerika.
Betragter man nemlig Kaartet over disse Lande, vil man
see, at la Plata-Floden, som dannes af de to store Floder
Uruguay's og Parana's Udstromning, sætter Atlanterhavet i
Forbindelse med Bermejo- eller Rio-Grande-, og med Pilcomayo-Floden. Men begge disse Floder, som munde ud i Para-
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guay-Strommen, -- kort for denne forener sig med ParnnaFloden og optager dens Navn, have deres Lob fra Vest
mod Ost, heelt oppe fra det Indre af Sydamerika; jn Pilcomnyo-Floden, som lobcr i Parana .ligeoverfor Byen Asumpcion i Paraguay, har sit Udspring fra Cordillererne il,ke
langt fra Sydamerikas Vestkyst og lober ganske nær forbi
Boliviens Hovedstad Suere. Saavel Uruguay- som ParaguayFloden have deres Udspring i de sydlige brasilianske Provineiser. Det er ~ltsaa indlysende, at saavel Bolivien, som
Brasilien og det nu eftei· Doctor Francia's Dod emanciperede
Paraguay, have den storste Interesse af, at Seiladsen paa
disse Floder blev fri. l\Jan vil erindre, at jeg ved at omtale mit Ophold i Cobija har nævnt en derboende boliviansk
General Guilarte, der havde været brugt i diplomatiske Sendeiser til Buenos Ayres. Denne Mand opholdt sig i Monlevideo, da den fransk-engelske Eskadre forcerede ParanaFloden ved Obligado og dcrpaa bragte en Convoy paa 120
Skibe ind og ud af Floden.
Guilarle gjorde ved denno
Leilighed store Opolfrelscr og udsalte betydelige Præmier
for Skibe, som naaede op til Asumpcion ved PilcomayoFlodens Udlub. Guilarle, som vnr bestemt til boliviansk
l\linistcr i Buenos Ayres, blev dcsanrsag nægtet Adgang !il
diplomatisk Forbindelse med Buenos Ayres og senere tilbagekaldt. Rosas udtalte sig med megen Voldsomhed mod
Guilarle's Frerngangsmaade, og i det !Jele med stor Uvillie
mod den bolivianske Regjering, i sit Budslulb !il den lovgivende Forsamling i .Januar 1847.
E11glnnd og Frankrige vilde paa deres Side drage slor
Fordr.el for deres Handel af en saadnn Udvidelse.
Men
Rosas modsatte sig denne Frihed pan det Allerbestemteste.
Han erldærede Parana-Floden for en aldeles indenlandsk
Flod, paa hvilken han ikke mere vilde taale udenlandske
Skibes Seilads, end Franlffige og England vilde taale, at
Buenos Ayres's Skibe beseilede deres respeclive Landes indre Floder, og hvad Uruguay-Floden angik, saa tilhorte
jo rigtignok den_s ene Bredde et andet Land, nemlig
Danda oriental, men her var hans Ven, Præsident Oribe,
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fuldk-ommen enig med ham, og vilde paa ingen Maade
tilstede en saadan lndtr.amgen af fremmed Handel i Landets
lnure. At Regjeringen i !\fontevideo var af en modsat
Anskuelse, var en Selvfolge.
Efter Doctor Francia's Dod var Paraguay alter indlraadt blandt de levende Staler.s Tal. Efter nogle mindre
indre Omvæltninger og Præsidentskifter var denne Stat kommen under en Præsident Lopez's Bestyrelse, og denne Mand
hyldede et aldeles modsat System af Francia's, idet han onskcde at skaffe sit Land det storst mulige Samqvem meå
andre Lande, og navnlig ad Paraguay- og Parana -Floden
med Atlanterhavet. Men ogsaa han stodte paa Rosas's uboielige Jernvillie. Lopez sluttede en Handelstractat med Brasilien, men denne erklærede Rosas for ugyldig; thi, Paraguay, sagde han, var en Provinds af den argentinske
Confoederation og kunde kun med Confoederationens Regjerings Samtykke afslutte Tractater, eller rettere kunde
slet ikke træde i directe selvstændig Forbindelse med andre
Stater. l\Ien at lede disse Forbindelser for den hele Confoederation, var netop ifolge ConstituLionen overdraget Gouvcrneuren for Provindsen Buenos Ayres, altsaa nu Rosas.
Paraguay protesterede nalurligviis mod denneForklaring, og
paastod sin retslige, som fRcliske Uafhængighed af den argentinske Republik. Her var altsaa fuld Anledning til Stridigheder, som, naar det skulde være, kunde udarte til Ifrig.
Brasilien var alt for interesseret i Uruguays og Paraguays Uafhængighed af den mægtige argentinske Republik,
til at det ikke skulde unilerstotle deres Bestræbelser i · denne
Retning. af al Magt. Jeg antager, at kun Frygt for at indvikle sig i en langvarig og ligesaa odelæggenae, som kostbar Krig, i saa langt bortfjernede Provindser, har hidtil
hindret Krigens Udbrud. Men den brasilia11ske Regjering
understollede aabenbart l\'Iontevideanernes Anstrængelser, og
jeg !roer il{ke al fcile, nanr jeg antager, at den forsle Anledning til den engelsk-franske Intervention i Uruguay-Sagen
er udgaaet fra Brasilien og fremvirket ved Marquis d' Abrantes's
Sendelse til Europa. Ogsaa Rosas var af denne l\iening, og
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tolle i sit sædvanlige djerve og lidenskobelige Sprog om
den brasilianslrn Regjerings Fremgangsmaade. Om end Rosos i sine Udtalelser om Forholdene til England og Frank- •
rige udlolte sig med lidt mere l\loadehold, viste han dog ikke
mindre Standhaflighed. Han veg ikke en Fodsbred fra de
af ham engang nedlagte Grumisætninger for hans Politik,
og alle de forskjellige Udsendinge strandede i deres Bestræbelser paa Rosas's Fasthed, Seighed, Snedighed og Langsomhed. At han tillige maa have eL særdeles Talent til al
viiule Folk for sine Anskuelser, tor man slutte deraf, at
virkelig flere af de udsendte Diplomater, som ere komne
til Buenos Ayres med bestemte Instructioner til at optræde
imod ham, have ladet sig besnære af, jeg veed ikke hvad
- hos ham selv, maaskee i hans Omgivelser - og have
derved intet udrellet imod ham, folgelig meget for ham, da
et af hans Hovedmidler til ut sælle sin Villie igjennem er
et velberegnet Cunctator-System, ligesom han og huns
Udenrigsminister Arana ansee deL som horende til Republikens Værdighed, at lade enhver Sag, selv den ubetydeligste, have en vis Tid til at modnes og bcdommes, for de
indlade sig paa dens Besvarelse.
Folgerne heraf havde hidtil - jeg taler stedse om
1847 - været, at alle Underhandlinger bleve frugtestose.
Enten havde de udsendte Diplomater ladet sfg o,·erlisle af
Rosas, og de vare da blevne kaldte tilbage af deres Regjeringer, eller de havde brudt aabenbort med ham og derved aller skadet Sagcrn. Vi have olierede seet, at Hr. Hoods
Undcrhnncllingcr vare strandede pna Hr. Ouseleys og Deffnudis \\lodsland og Negtelse af at give deres Samtykke til
den allerede · af ·-Hood afsluttede Troctat, hvis Bestemmelser i det Væsenllige vare folgende:
1) Alle fremmede Tropper i Montevideo desarmeres.
2) Rosas's Tropper trække sig tilbage fra det uruguayske Territorium· s a m Lid i g med at Blokaden hæves.
3) Nnar Uruguays Territorium er rommet, underkaster
Oribe sig et nyt Præsidentvalg og anerkjender den saaledes Valgte for retmæssig Præsident.
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De Hrr. Deffaudis og Ouseley erklærede iblandt andet,
at Blokaden ikke maalte ophæves, for efter at der beviislig ikke var en eneste Soldat af Rosas's Armec i Uruguay.
Men medens jeg var i Montevideo, ankom allerede Efterretningen om, at to nye Gesandter vare udsendte fra
England og Frankrige med nye og udvidede ·Fuldmagter, for
absolut at ende disse ulykkelige Stridigheder. Det var Lord
Howden og Grev Walevsky, som, byer paa sit Dampskib,
ankom til !\fontevideo, og derfra til Buenos Ayres, endnu
medens jeg var der. Ouseley og Deffaudis bleve tilbagekaldte, og selv Admiral Lainc blev aflost af Mr. la Predour,
Capt. de vaiss. Rosas jublede hoit, og Modet hos ~Jontevideanerne sank betydelig. Man antog, og vel iklrn uden Grund,
at de to nye Ministre havde Fuldmagter, der tillode dem at
gjore Rosas fordeelag1igere Tilbud; det blev formodet, at
Mr. Hoods Forslag skulde lægges til Basis, men det blev
ogsaa formodet, og jeg tilstaner jeg trocr med Grund, al
de to Ministre, skjondt tilsyneladende fuldkommen enige, dog
havde særskilte hemmelige InstrucLioner, der kunde tillade . .
Lord Howden at gaae videre i sine lndrommelser, end
Grev Walevsky. At Rosas vilde vide at udfinde Sligt, og
derpaa at benytte det, derom vare alle enige, som kjendte
det mindste til Forholdene; og at de to Herrer ikke bragte
Sagen videre, end deres Forgængere, har Erfaringen godtgjort. Vi ville imidlertid her slippe disse Bemærkninger
over Rosas's Politik og hvad dermed stnaer i Forbindelse, da
de Alt i Alt ikke hore hjemme her, og de desuden lide af
den væsentlige Mangel at omhandle Begivenheder, som,
skjondt de have fundet Sted for fire Aar siden, ikke ere
Eluttede endnu, men siden den Tid have været afloste af
saa mange andre, at Beretninger derom, selv om de gives
af et Oicnvidne, dog ikke kunne have nogen bestemt historisk Værdie. Det gaaer hermed, som med Betragtningen af
et meget stort Maler.ie, som tilmed ikke er færdigt. Det lanler ikke at sees for nær ved, og kan i al Fald ikke bedommes, for det har modtaget det sidste Penselstrog og er opstillet i sit rette Lys og paa den rigtige Afstand.
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Derimod skal jeg tillade mig at dvæle nogle Oieblikkc
endnu ved Rosas, for at udtale min Mening om de sna hoist
forskjellige Domme, der ere blevne fældede over denne
mærkelige Mand.
Det er virkelig ingen let Sag at blive klog pna, hvn<l
der er sandt, og hvad der er falsk af nit det meget, der
fortælles om Rosas. Faa Mænd i Verden ere vel blevne
bedomle snn forskjelligt. Om fan l\1enneslrnr, allermindst i
den nyere Ti<l, er der bleven fortalt værre Afskyeligheder
og Grusomheder, end de 1 som tillægges Rosas af hans Fjender, og pan den anden Side moder man ikke sjelden Folk,
som benægte Alt, hvad der fortælles i den Retning, som de
nbsurdesle Fabler, opfunrlne af de 71 urenc, \'ilde, \'æmmclige
Unitarier", for ni sværte den store Mand, df!r opolfrer sig
og sin Tid, sine Kræfter og sin Formue, lrnrt Alt, for sit
Fædrelands Vcl.
Naar man horer Rosas's Fjender tale, eller man læser
de Aviser, som udkomme daglig i MonlevidPo, saa bliver
man overfyldt med Beretninger af den allerulroligste Art.
Nero og Tiberius vare Born imod Rosas. Blodet havde flydt
i Stromme; Fængslerne i Buenos Ayres vare ligesaamange
Mordergruber; de mest agtede Mænds Hoveder smykkede
Frihedsstolten paa den store Plads; i Rosas's Paladsgaard
Iane Hjerneskallerne af hans dræbte Fjender, deres Oren
vare lagte til Skue i hans Dallers, l\Januelila Rosas's Salon,
og hans Adjulnnler spillede Bolt med en Oberstes afhuggede Hovet! i deres Fritimer. Rosns's Organer i Buenos
Ayres, snasom "Gazeta mercnnlil" og "Archivo americano",
erc nllfor klogt redigerede, til at de skulde indlade sig
paa at gjendrive disse Fortællinger, som de behandle med
den dybeste Foragt, men de hæve Rosas til Skyerne, de
prise hans Udholdenhed, Klogskab, Uegennyllighed, hans
!\Jod og Tapperhed, hans Redelighed og Relslrnffenhed, og
ere utrættelige og uudlommelige i at fremhæve hans Fjenders Nederdrægtighed. Hvad l\Jening skal nu den upartiske
Fremmede hylde, s om pludselig befinder sig imellem saådanne Folk, der ere ophidsede af de vildeste Lidenskaber,
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og s\aae i en saa skjærende l\Iodsætning til hinanden? Er
jeg tilboielig til, af Agtelse for det Aarhundrede, hvori jeg
lever, og til Menneskeslægtens Ære, at antage, at de Rædsler, som ovenfor ere omtalte, ere Fostre af en raa og
uvidende Hobs fanatiserede Stemning~ hvad skal jeg da
svare, nanr det af mange hoist dannede og agtværdige
l\tænd bliver mig forsikkrct, at de have været Oienvidner
dertil? og nnar jeg endnu vantro ryster paa Hovedet ved
disse Fortællinger, og man da minder mig om, hvilke gruelige Gjerninger, d1•r bleve begaaede i den franske Revolution, mua jeg da ikke tilstant! , at Sligt kan være muligt?
og er jeg da berettiget iil, trods deres Ord at sige: det
er usandt!?
.,
Den forste Slutning, jeg gjor af alt, hvad jt'g har været
Oienvidne til, og hvad jeg ovenfor har forsogt at give
en Skildring af, er, al disse Lande ere beboede af et i hoi
Grad udannet, lidenskabeligt og grusomt Folkefærd, for hvem
Menneskeliv ikke ere mere værd, end de Hundredetusinder af
Hornqvæg, som de ugeviis fore til Slagterbænken. Jeg
troer virkelig, at denne deres fornemste Næringsvei har
gjort dem saa fortrolige med Synet af Blod, at de langtfra have den Afsky derfor, som andre civiliserede Folk.
Det var dPrfor ganske naturligt, at alle Stridigheder strax
maalle lede til Blodsudgydelse, og at forskjellige Meninger
strax forte til en Kamp paa Liv og Dod. At derfor Rosas,
som, for han kom til Magien, vur en rig Gaucho, der daglig lod slagte Hundreder af Hoveder, og selv skal have forstaaet dette Haandværk til Fuldkommenhed, forfægtede sin
Mening og sil Parties Hensigter paa saadan Maade, var en
uafviselig Folge af Nationens Characteer, og er mere at
beklage, end at bebreide ham. Hvorvidt han, ledet af en
medfodt blodtorstig Characteer, har opmuntret og fremskyndet de Grusomheder, som have fundet Sled i de Lande,
der lyde hans Herredomme, eller han maaskee, for at beholde Magten, har maattet give efter for og seet igjennem
Fingre med hans Omgivelser, hans Haandlangeres og deres
Hjelpershjelperes Hevnlyst og Toilesloshed, er et Sporgs-
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maal , jeg ikke troer mig beretf.iget lit at besvare, aldenslund jeg mangler de fornodne Data til at slotte en saa alvorlig Domfældelse paa; men i al Fald kan Rosas aldrig frikjendes for .ikke at have benyttet sin Magt til at forhindre
sligt et grueligt Uvæsen, - thi at det har fundet Sted, derom
har jeg bort altfor mange troværdige Mænds Vidnesbyrd,
til at jeg tor el Oieblik betvivle det.
Uagtet der paa den Tid, jeg va~ sidste Gang i Buenos Ayres , herskede Ro og 11lmen Sikkerhed, saa at Gemyllerne
vare i det Hele meget beroligede, fandt dog stundom Begivenheder Sted, som vakte megen Opsigt. Saaledes blev
f. Ex. den nylig tilbagekaldte bolivianske Minister, som General Guilarte skulde have aflost, fonden dod paa Strandbredden udenfor sit Landsted, skudt igjennem Hovedet. I
de olfcnllige Binde blev denne Begivenhed anmeldt som
Selvmord , og man angav som Aarsag den Afdodes bekjer.dle slette finantsielle Tilstand; men Omstændighederne
-vare saaledes, at der var stor Sandsynlighed for et Mord,
som da strax blev af Rosas's Fjrnder udlagt til at være hans
Gjerning. Da denne bolivianske Minister nogen Tid iforveien i et privat Brev, som man havde bavt den Indiscrelion at olfentliggjore i Montevideos Aviser, havde omtalt
flere ham bekjendte Hemmeligheder af Rosas's Planer, saa
fnndt man heri Anledning nok lil at spaae den ulykkelige
Mands Dod fjorten Dage for den indtraf. Rosas gjorde
sig megen Umage for ol vaske sig reen for denne Beskyldning og lod optage Synsforretninger og Overskjon; dog alle
disse faldt hoist tvivlsomme ud, og skyldig eller ikke maatle
det i al Fald være meget haardt for Rosas at være nodt
til at forsvare sig mod slige Beskyldninger.
Naar der iovrigt i fremmede Aviser har været debiteret Roverhistorier om Sadler af Menneskehud, Bidsler af
Mennesketarme, Halsbaand af Tænder og Prætensioner af
afskaarne Oren, saa mener jeg jo rigtignok, at det, forsaaviJt Sligt har været fortalt i Alvor, maa skrives paa den
menneskelige Lettroenheds Regning, som hver Mand veed,
kan gane utroligt langt, altsaa ogsaa i denne Retning. l'lfon
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jeg har bort en anden Mening fremsætte desangaaende af
vel underrettede Folk, som jeg ikke finder saa ganske
usandsynlig. Rosas var allfor klog til ikke øl indsee, at
saafremt han vilde vente med Held at vcdligehoTdc sig i
sin Stilling, og give sin Politik Vægt ligeoverfor Europas
mægtigste Stater, san maatle han erhverve sig disse Nationers Agtelse og vaske sig reen for de Beskyldninger, der
i den europæiske Presse gjord es imod ham, og der stemplede ham som den blodigste, den grusomste Tyran, den
nedrigste, den underfundigste Usurpator. Han imlsaae snart.,
at her maatte Tryk imod Tryk, og det varede ikke længe,
for han, foruden en New-Yorksk og en Rio-Janeirosk
Avis, havde vundet flere ansete engelske og franske Tidskrifter og Blade til al tale hans Sag. Man læste sanledes
i Edinburgh Rcvicw, i Morning Chroniclc, i Journal du
Havre, i Presse og stundom i Journal des Debats, Artikler til
Rosas's Forsvar og Fordeel. Han meente da, og· vel ikke
uden Grund, at den bedste Maade at tilinletgjore Troen paa
Fortællingerne om hans Grusomhed, var ved at gjore dem
latterlige, i det man kom frem med de ovenanforte Fortællinger, som jo intet fornuftigt Menneske kunde troe paa
Muligheden af, og man opnaaede ganske riqtig sin Hensigt, nemlig at gjore den offentlige Mening tvivlsom om,
hvad den skulde troe.
Man mau imidlertid ingenlunde troe, at Rosas er en
Ven af Offentligheden. I den frie argentinske Republiks
mange confoedererede Stater, vover ikke en Slemme at hæve
sig imod ham, eller blot imod en eneste af hans Regjeringshandlinger. Ikke et Bogstav bliver trykt i nogensomhelst
Avis indenfor den argentinske Republiks Grændser, der ligner den fjerneste Tanke :af Opposition. Og dette, mener jeg,
er en af de Bebreidelser, som man med storste Berettigelse
kan gjore Rosas. Jeg vil tilgive ham, at han er Despot, ja
selv Tyran, - det bliver Folkets Sag, der vil lade sig despotisere og tyrannisere, - men jeg tilgiver ham ikke den hyk. lerske Tone, hvori han holder alle sine Regjeringsacter;
den evindelige Pralen med del frie, uafhængige Folk, han
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regjerer over; hans aarlige Beretning til det lovgivende
Kammer, hvori han regelmæssig anmoder dem om frit og
uhildet al drofte de forelagte Love, og paa det lndstændigste beder om, at man vil befrie ham for hans byrdefulde
Forretninger, overbevist som han er om, at hans Tilhængere ,•ille ydmygst bede ham, endnu al opolfre sig nogen
Tid, og om at ingen af hans hemmelige Modstandere - de
olfl'ntlige her han sorget for ni rydde af Veien - vover at
træde op imod en saadan Manifestation. Og saaledes ved. bliver han fremdeles at regjere uindskrænket. Rosas er
Despot, og med denne Eg·enskab foler han en uimodstuaelig Trang til Ingen at laale paa samme lloide, som han
selv slaacr, og til at nivellere alt, hvntl der sin aer under hnm.
Denne Trang hos Rosns rammer selvfiilgelig de hiiiere Classer af
Selslrnhet, Aristocratiel, forsaavi11l sligt beslnal'r i disse Lande;
og Republikens democraliske Institutioner yde hnm i disse
Bestræbelser den kraftigste Bistand. Man nnhige imidlertid
iklrn som Fiilge heraf, at her ikke skulde beslnae privilegerede Clnsser i Samfundet, jo til visse findes de her, som
i alle andre Lande i Verden, i Monarchi1Jr som- Republiker;
men medens de i de forste begrundes paa Fodsel, i de
sidste som oftest paa Formue, have i Buenos Ayres hovedsagelig de privilegerede Classer deres Stolte i Rosas's personlige Gunst og Naade, og ere folgelig ogsaa underkastede
alle hans Luners Yilkaarlighed. Det er med en kjendelig cynisk Velbehag, at han stundom lader dem fole hele Vægten
af sin !\lagt, og luder dem, ofte med en skadefro Ligegyldighed, blive udsatte for Pobelens Udskeielser ved snadanne
Demonstrationer, som ikKe sjelden, - især for flere Aar
tilbage, - fandt Sted, naar Efterretningl'n om en eller anden v.igtig Begivenhed blev bekjendlgjort. Jeg skal her
blot anfore et Exempel. Ved Efterretningen om Oribes
Seir over Ribera blev der anordnet en almindelig Glædestest i Buenos Ayres, og ved denne Leilighcd fandt Pobelen
paa, - om med eller uden hemmelig Opmuntring, skal jeg
lade være usagt, at sætte Rosas's Portrait paa en
Vogn og al frække det i Triumph gjennem Byen. Men her
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bleve da de fornemste Damer, f. Ex. Udenrigsministeren
Anmas Frue, og Generalinde Altiar (Fruen af General Alviar, den argentinske Repul.lliks Gesandt i Washington),
Lvungne Lil at lade sig spænde for Vognen med og trældrn
den op for Rosas's Bolig. Rosas kom Lil Vinduet og takkede
med megen Værdighed og Huldsalighed di;n forsamlede
Mængde, og navnlig de ædle Damer, som aflagde delle Beviis paa Agtelse og Hengivenhed. Dagen efter blev der
anonymt tilstillet de lo D11mer hver et Solvbidsel og· et Bundt
Hu, med Lykonskninger til den ophoiede Post, de havde
indtoget. Denne Hi1,torie vakle almindelig Opsigt, den passerede desuden pan offentlig Gnde og kunde folgelig ingen
Hemmelighed være, men det er kun eet af de mange, som
jeg bar hort af de troværdigsle Mænd, dog sted~o under
Tausheds Ltifie. Jeg agter ikke ut bryde del, saavcl fordi
jeg vil have min Samvillighed fri, som fordi jeg antager, al
hå've givet Materialier nok, Lil at en Mening om Rosas nogenlunde kan begrundes, og jeg ikke har Lyst li! at anfore
Andet, end hvad jeg, om fornodent gjurcs , kan give tilstrækkelig ·Hjemmel for.
Rosas· var i sit daglige Liv meget bizar: hans Forkjærlighcd for llofnarrer, af hvilke h11n ikke havde mindre, end
tre Stykker, maa vel navnlig slffives paa denne Særheds
Regning, sl(jtindt de ogsaa sagdes · l\t gjorn ham Tjeneste som politislrn Spioner. Han er langtfril eensformjg,
der er Tider, hvor han indeslutter sig, og lægger an paa,
at Ingen skal vide, hvor han er, og hvor han tager hen.
Da j~g var i Buenos Ayres i 1840 med Fregatten Bcllonn,
saae jeg for min Person ham aldrig - dog, jeg kom dengang sjeldcn i Land, men ogsaa Comnlandem• Wullf, der forte
Fregatten, og havde Forretninger med ham, saae ham forst
efter mange Omsvtib, og da om Natten Kl. 12 - 1. Da Captain Polder i 1843 laae for Buenos Ayres med Briggr,n Ornen, fandt han Rosas i en Paroxysmus af Publicitet; Capt. Polder saae ham orte og blev af ham beværtet med megen
Sumptuositet. Da jeg kom dennegang med Galathea, vai:
Rosas atter usynlig. Jeg antager imidlertid, at jeg, ved
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bestemt nt begjære en Audiens, nok havde faael den, men
Forholdene stillede sig saaledcs, al jeg ikke fnndt mig foranlediget dertil, hvorom mere i det Folgende.
Derimod saae jeg meget ofte hans Daller Mnnuelila
Rosas, som ogsaa har faact et historisk Navn i Buenos Ayres's Annnler. l\fanuelita er en Pige paa nogle og tredive
Aar. Hun har en særdeles smuk Figur, et ualmindelig
elegant Væsen og en sjelden naturlig Ynde i alle sine Bevægelser. Jeg hm· seet hende dandse en l\Ienuet ombord i
Fregatten Bellona, og ellers oftere i Selskab, da jeg var i
1840 i Buenos Ayres, paa en Mande, og med en Anstand,
som vilde have vakl Beundring, om hun saa var traadl op
midt i Pnris's eller Londons fi>rste Salons.
l\fanuelila t•r snarere styg, end smuk af Ansigt; hun har
· et meget fyrigt Oic, men en uheldig Hud; smukke Tænder,
men et hoist ullchageligt, hæst Organ. Hun rider de vildeste Heste, ryger en Cigarito, om del behoves, spiller paa
Claveer og synger dertil, slet ikke daarligt, og forer en
meget flydende Conversation paa godt spansk og slet fransk
om hinanden, uden at det generer hende i mindste l\faade,
da hun hylder det formeentlig meget rigtige Princip, al
Sproget, i Samtale idelmindsle, er et Middel og ikke
en Hensigt.
Manuelila er sin Faders Ceremoniemester. Hun lager
imod i hans Huus, og gjor Honneurs paa den artigste og
gjæslfrieste Maade. Man har sagt mig, at hun er hans Gehcime-Secrelair, og at hun i det Hele har megen Indflydelse. Delle skal jeg hverken llekræfte eller llenægle.
Skal man slutte fra den store Opmærksomhed, som vises
hende af Alle, navnlig de i Buenos Ayres ansatte Diplomater, hvis Smiger rigtignok ofte forekom mig at være, hvad
man i daglig Tale kalder smurt tykt paa, saa man man
lroe det. Jeg var saa heldig ikke al have noget at soge,
og havde derved den Fordeel, at jeg kunde bevæge mig
. med fuldkommen Frihed i Rosas's Salons og kunde nyde
det behagelige Selskab, Jeg ofte traf der.
Jeg benyttede en Dag Froken Manuelitas ofie gjentagne

.
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gjæslfrie Tilbud, at ride ud til Rosas's Landsted, Palerno
kaldet, beliggende en halv dansk Miil i sydlig Retning, for
at spise hos hende til Middag uindbuden. Jeg blev modtaget paa den elskværdigste l\faade, og snart efter forte
jeg l\fanuelita til Bords. Det var et langt Taffel, til jeg
troer 20 Couverts, medens vi kun vare sex eller olte Personer i Selskabet. Bordet var dækket med en Masse Kjodspiser, - det ene Stykke Oxekjod, kogt eller stegt, loste det
andet af; dertil en stor Mængde Grontsager, alt ret godt
tillavet, og dertil et godt Glas Bordeauxviin. Der, hele Anretning var uordentlig og slet serveret. Adskillige Personer
kom ind, satte sig hist eller her ved Bordet, spiste lidt og
gik igjen. Det var uderitvivl Adjutanler og Secretairer, som
havde Arbeide, thi Rosas var herude, og jeg nærede det
hemmelige Haab, at han sk_ulde overraske os ved sin Nærværelse, men det skete ikke. .Eft.er Bordet kom flere Bcsog, og vi spadserede omkring i de smukke, brede Verandaer, som omgive Villaen, saavelsom i dens velanlagle Haver. Pludselig standsede Manuelita min Arm foran et Vindue, hvorfra der faldt et stærkt Lys ud i den halvmorke
Veranda, og bod mig al see derind. Mi,dt paa Gulvet stod
et stort Skrivebord, belæsset med Papirer, og paa Bordet
en dobbelt argantisk Lampe, som kastede et stærkt Skin
paa en Mands Hoved og Ansigt, der sad fordybet i Læsning, med et Blyant i Haanden, og boiet over nogle tykke Acter,
der laae foran ham. Han bar en bruun Flonels Troie, besat
med Snorer, en rod Vest, et lost Torklæde om den tykke,
store Hals, og havde en stor Slraahal paa Hovedet, der
desværre for det meste skjulte hans Træk. Det var Rosas, og jeg opnaaede saaledes at see ham. Rosas er blond,
med smukke Træk, og saavidt jeg kunde skjonne med et
blidt Udtryk, hvilket ogsaa stemmer med de Porlrailer,
jeg har seet af ham. Han er en stor, kraftig Skikkelse.
Skulde jeg ligne ham ved nogen, maatte det blive med den
her afdode Prinds Wilhelm af Hessen Philipsthai Barchfeldt, som ,·el Alle, idetmindste her i Kjobenhavn, have kjendt.
Rosas har kostet utrolige Penge paa al skabe sit
BIile, Jordomseiling. 111,
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Lundsled, eller, som det hertillands almindelig benævnes, sin
Quinla. Det var cl l\lorads, dannet af de Oversvommelser,
som hyppig finde Sted, og som sætte det lave Land paa
Flodbredden under Vand. Han lod l,jore Millioner Læs
Jord herhen, Iod nedramme Pæle, bygge Huse og anlægge
Haver. Bygningerne, <ler alle ere paa een Etage, cre meget
vidllofiige, indeslulle flere Gnnrde, og have stedse et udenom
forllobende Galleri. Endeel Væn,Jser vare endnu ildrn færdige, men der anvend les stor Flid pnn deres Decoralion,
og der fandtes flere store Sale, der viste, ut Rosas her
vilde udfolde en overordenllig Luxus og see mange M,innesker hos sig. Hvad der var færdigt og beboet, var i hiii
Grad elegant og meuble1·et med al mulig europæisk Ovcrdnadighetl og Comfort. Det Hele tydede paa, at Ingen bedre, end Rosas selv, foler, at hans Dictatorværdighed e1·
livsvarig. Paa denne Quinla vil han engang i Tiden ogsan
synlig herske med den !\lagt, ved Hjelp af hvilken han alt hor
sikkret Landets indre Ro, slrnlfet det Fred med Pampasindianerne og hævdet dets Politik i l{ampcri med de europæiske Stormagter. Han vil give sit Folk Syn for Sagen,
at han sidder fast i Sadlen, og at den argentinske Republik,
siden han kaldtes til Roret, ikke mere er det Land, som er
sonderslidt af Partislidigheder, og hvor Regjeringsforandringer ere hyppigere end l\faaneskifter.
Haverne vare ny anlagte, og allsaa ikke lilvoxede endnu.
Murede Connler med smun LysUmse pna Bredderne, og smaa
Gondoler al befare dem, bare Præget af ut blive behandlede med
stor Forkjærlighed. Det Værste: og Noget, som aldrig vil
lmnne rettes -, er , al hele Egnen er flod som et Stuegulv.
Derimod suae jeg noget her, som jeg synes var værd at
eflerligne i den rige Mands Have. Det vor Jordbær og
Blomsterbede i opmurede l(asser saa hoie, at man kunde
plukke deraf, uden at bukke sig. Bag Haven ned mod
Stranden, ikke langt fra l\lanuelitas lillo nydelige Blomsterhave, vor plantet P.n tæt Lund af unge Træer, som vel gav
I{ji.ilighed og Sl,ygge, men var fast uudholdelig at spadsere
i, paa Grund af den mnaadelige l\1ængde af grandige Muski-
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ter og Fluer, som her fandt et uforstyrret Opholdslet!
Midt i denne Skov slod et Lysthuus af et meget særeget
Slags; det vn~ et opstrandet Skib, en amerikansk Brig, som
ved Hoivande var kastet herop, og da Vandet faldt fra, var
hleven tilbage, forladt af sit Element, paa den torre Jord.
Den var bleven slollet af, en mægtig Trappe forte herop,
og herombord havde Rosas ladet indrette Værelser, en
Spisesal, en l{eglebane o. a. m. - Den hele Villa var uneglelig det smukkeste Punkt, og jeg kan tilfiiie, det eneste
smukke Punkt i den hele Omegn af Buenos Ayres. Jeg bes ogte den derfor ofte, og fandt altid en særdeles forekommende, gjæslfri Modtagelse og et behageligt Selsknb.
En Dag lod jeg imidlertid Quintaen ligge tilhoire og
red videre ud til den fra Buenos Ayres 3-4 "leguns" bortfjernede ~tore Leir: ,,Santos Lugares de Rosas". Veien hertil forer over en nogen, pampasaglig Slette, paa hvilken
det saagodtsom er umuligt at finde Sti eller Vei. De enkelte Ombu's - det eneste Træ, der har hjemme i delte
skovlose Land - slaae kun ligesom Milepæle, skilte ved
lange Strælminger fra hinanden; Tidslen naaer derimod her
en Storrelse og Frodighed, som faa Steder i Verden, og
udgjor, med Undtagelse af de enkelte indforte Træer: Poplen, Oliven- og navnlig Færsken-Træet, Buenos Ayr~s•s eneste Brændematerial. Uhyre Hjorder gane og græsse paa
disse uoverseclige Græs- og Klovcrmarker; de vilde stundom gjore en Fodgænger det v,rnskeligt nok at passere,
Rylleren rider derimod ganske rolig ind imellem dem, thi
Hesten angribe de aldrig. Agerhons, Fulicaer, Maager, Ugler, Ibiser, Himantopuser, Strudser og andre Fugle flyve og
lobe i Masser henover Slellen. Hist og her ligg_e r en ussel lille Ronne; Oxecranier og andre I{nokler udgjore dens
Borde og Bænke. Efter knap et Par Timers Ridt var jeg
ude i Santos Lugnres ; jeg traf her en Jigcsaa elskværdig,
som kundskabsrig og dannet Ledsager i Major Reyes, en af
Rosas's Adjutanter. Leiren bestod af 3500 Soldater, deriblandt
3--4.00 vaaben(lyglige Indianere, naturligviis fulgte hertil
af deres Koner og Born; deres Cazik, der var her med,
28 *
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tjente som Gidsel for deres Stammes Tribut til dens Seierog Skytsherre Rosas. Det forste Sted, vi forles hen, var
nnturligviis Cnzikens Hylle. Den var io\'rigt !arvelig nok:
kun eet Rum det Hele, var den for hans sex Ifonm· afdeell
i ligesaamange Baase, hver med sin Sopha; Taget bestod nf
Oxehuder og stod i l\Jidten aldeles nubenl for Sol og Regn;
blandt Indboet lagdes især Mærke til hele Knipper af smallere og bredere Hudremme, der vistnok brugtes deels til
deres "Bolas" *), deels til at sye eller binde Taget sammen
med o. dsl. En lid var tændt paa Guh·et midt i Hytten, om den
sad nogle af Cazikens Koner og kogle Maisvand, medens
andre vare ude efter det udenfor ophængte torrede og
halvsaltede Heslekjod; Brod spise Indianerne ligesaalidt som
Gaucherne, derimod ere de Forsle store Elskere af Salt, og
deres Born suge det som Sukker, en Vane, som efter Darwins Sigende aldeles ikke findes hos Gauchernr, rler ellers fore
et saa ganske lignende Liv, - og som derfor slrnlde slaae i Forbindelse med Hines mere vegetabilske Levemaade. Saasnart
vi lrnadte ind i Hytten, tog man den smul1keste MateBeholder frem: en nydelig poleret lille l{alabas, udziret med
det stadseligste Solvbeslag, salte en Solv-Bombille deri, og
lod den gane Selskabet rundt, for at byde os velkommen.
Ogsaa af deres Væv, nogle rod- og hvid-monstrede Baand,
som de, vistnok moisommeligt nok, sad og forfærdigede i en
Ramme ved Hjelp af to flade Stoldce, forærede de os strax
et Par Prover, !_or at vise os deres gjæstevenlige Sindelag.
Cuzikens sttirste Duller, en næsten voxen Pige, havde imidlertid foact Tid til at lage sin bedste Stads paa, og traadte
nu ind til os med et blaat og hvidt, formeligt Perlepanlser
paa sit Bryst; en stor Solvplade, fra hvis perlebroderede

*) nBolas", der bruges i en lignende liensigt, som den Lidi igere om lalle
Lnzo, heslaaer uf lrll nd Remme sammenhnndne ({ugler, af I1vilke de
lo leges ind i Haenden og den lredie svingl's rundt, for derpaa al
kastes fra sig, og nt slynges rundt 0111 den Gjensland, man sigler efter.
Kuglerne ere, ult efter Vonbnets forskjcllige Brug, nf Steen, Jern
eller Træ, Alt beklædt med Skind.
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Baand der hang en Mængde ganske almindelige Fingerbol
ned, som Broche; et Slags Solv-Hængelaase som Orenringe,
brede Pcrlebaand, om Hofter og Ankler, - og store Perleskeder, der heclt indhyllede hendes to lange, i Nakken nedhængende Haarflelninger. Smuk var hun langtfra; hun var
ligesom hendes Landsmandinder, af en meget lille Væxt og
havde beundringsværdig smaa Hænder og Fodder. Vi stode
endnu og betragtede al denne Herlighed, da Caziken kaldte
os ud, for igjen at vise os et andet Skuespil. En heel
Deel af hans !\lænd havde her, otte og otte, stillet sig til fods
ligeoverfor hinanden i en 30-40 Skridts Afstand, iforte deres Ponchoer og væbnede med 7 - 8 Alen lange, meget elastiske Landser (chuzos). Under Hujen og Skrigen angrcbe
de hinanden, trak sig tilbage, holdt inde, ligesom de slandsede et Oieblik for forst at borttage Dode og Saarede, og
fornyede derpaa Kampen igjen. Endelig traadle de Lilside
og gjorde Plads for nogle af deres Brodre til Hest, der
gave en Kamp tilbedsle med de samme, uhyre Landser,
strakte dem forud for sig, svingede dem over Hovedet,
holdt dem bagud, for, ligesom de ogsaa gjore det med Ponchoen, at afparere de efter Hestens Bagbeen kastede Bolas, og joge under· all delte nfsted i fuM Carriere, som
voxede til Hesten, og kastede den ofte pludselig rundt den
anden Vei, medens de, idetmindste med een, stundom med
begge Hænder, grebe om deres Krigsvaaben. Selv Indianerne, der saae til, kunde mangen Gang ikke tilbageholde.
deres Beundrings- og Glædesskrig. Efter dette blev ved
Hjelp af Bo las en vild Hest fanget ind, kastedes om paa
Siden, blev, medens den laae paa Jorden, ligesom svinebunden ved Fodrernme (mancas), fik Sadlen (recado) paa,
blev derpaa reist op, fik Rytteren paa Ryggen af sig, og
blev nu losnet fra sine Baand, medens Gauchoen, med de
uhyre Sporer hagede fast ind under Sadlen, foer som en
Piil afsted med det forbausede Dyr: Det var et virkelig
malerisk Syn; men vore venlige Værter meente, at vi nu
ogsaa maolte noies med, hvad vi havde seet, for endnu at
nyde vort lUaaltid i Ro. De !ode os begynde med Genever,
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skjænket i Viinglas, og bakkede uhyre Portioner op for os ar
de samme solide l{jodretter, som jeg allerede har omtalt,
at man opvartede mig med pua Rosas's Quinta; men endelig tracterede de os ogsaa med en Strudse-Æggeommelet,
Noget der for Tiden var en stor Sjeldenhed, da Strudsens
egentlige Æggelægningslid falder i September Maaned. Den
sliirste Munterhed krydrede iovrigt vort sene Maallid, og det
var blevet mork l\"at, inden vi reisle os igjen. Med en
Eskorte medgiven til vort Folge, galloperede vi derpaa en
Times Tid efter ind i "calle de federacion" og rede snart
efter over Lorreo-Torvct, Buenos Ayrcs's l{jod- og Grontorv, og over Victoriapladsen ind ad. Porten igjen lil vor
Hesteudleier.
Buenos Ayres's hele Omegn er bar, flad og udyrket.
Cactus- eller Oxehorns-Gjærder og Agavehækker krydse
Landskabet. Man viste os som Mærlwligheder enkelte smaa
lfornmarker. lovrigt ere alle disse uhyre Landslrælminger
opolfrede til Qvægavl. Tæt omkring Byens Sydside, 11vor
Terrainet dog er mere afvexlende og hæver sig i deiligc
gronne Bakker, og hvor der nede mod Stranden ligger nogle
ret smul{ke, med Haver omgivne Landsteder, findes endeel
uf de store Slagte- og Salterier (saladeras), hvor Qvæget
dræbes i tusindeviis daglig, ikke for Kjiidets, men for Hudernes Skyld. Nogle af disse Slagtninger skee paa fri l\'lurk,
- to Ryttere fange her Oxen ind ved Hjelp af Lazoen,
derpaa lister en Tredie sig bag paa Dyret, skjærer Haserne
over pna det og slikker det ihjel, - andre skce i et indhegnet Hum og under lukt 'fag paa fiilgende Mande. En
4-500 Oxer, alle b1 stemte til at slagtes endnu den samme
Dag, staae tæt sammenstuvede i en af et Plankeværk omgiven lille Gaard, som med sin ene Side stoder op til Enden af det store Slagterhuns. Gjennem et Hul i Plankeværket er der slukket en Lazo, og hvergang denne kastes
om Hornene paa en af Oxerne, gallopcre de to Ryttere,
som holde udenfor med den anden Ende af Lnzoen, hver
til' sin Side og slæbe saaledes Dyret et Stykke frem, indtil
det glider ned paa den af Blod og Smuds tilsolede Slæde.
1
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Pna denne trilles det hen under en Forhåining, hvor en
Gaucho, det udtrykte Billede paa kold og raa Folesloshed,
sidder ret i sin gode Mag med den lille Pibe i Munden og
den skarpe, spidse Kniv i sin hoil'e Haand. Han venter
ganske rolig, indtil han seer Dyret snuble, og stikker sna med
en let Bevægelse Kniven ind paa et bestemt lille Sted mellem dets Hoved og Nakke; Dyret strækker derved alle fire
fra sig og er steendod pna Stedet. Løzoen tages derpaa af
dets Horn, og det skuppes pan sin Slæde videre henad
Jernskinnerne i den mellemste Gang af Slagteriet, indtil det
naaer et tomt Sted, hvor det kan læsses af, flanes, og Kjodet
skjæres af Benene. I fan Minuler er Alt dette gjort, Huden er nu
til 'forring udspændt paa Pælene udenfor, og Kjodet henlagt
i store Flænser, kun mr.d saa meget Sult stroet derpaa, som
er nodvendigt, fqr at det kan modsLane Forraadnelsen. Slæden er imidlertid allerede for længe siden trukken ud i Gaarden igjen, og 4-5 Oxcr til have siden den Tid mnøllet
strække Hnls og ligge nu i lange Ri der med deres Kammerater, for snart at undergaae den samme Proces. Faldt
Lazoen engang imellem ved en Feillagelse om Hornene paa
to Dyr ad Gangen, saa voldte dette et Oieblik ligesom en
Smule mere Uleilighed, men i det næste Minut laaei begge
dode paa samme Slæde; Slagteren udforte sit Haandværk
næsten med en uhyggelig Sikkerhed, og en f.1-15 Aars Dreng
var endda nærved at gjore ham til Skamme. Jeg forlod
iovrigt snarl Slagteriet igjen, Synet var mig altfor væmmeligt; det forekom mig, ligesom jeg her havde Noglcn til
Buenos Ayres's ovenomtnlte Rædsclsperiodc.
Det vil sees af det Forcgaaentlc, alKjodet nedlægges i Fouslngerne, inden engang Blodet har faaet Lov at rende af del; det
forsendes sanledes under Navn af "carne secca" - i Chile
,,charqui" - og udgjor, navnlig i Brasilien, foruden "farinhaen" og de sorte Bonner, Negr1mes sangodtsom eneste
Fodemiddel. Det er, ligesom det friske Oxekjod her paa
Stedet, det billigste Kjod, man faaer i hele Verden, dog har
det, saaledes behandlet, tabt sin Saft og Ifraft og er en, efter min Smag idetmindste, Mist ubehagelig Spise. Man har
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begyndt en Industrie, som sil,kert maalte kunne gjores meget indbringende, nemlig Fabrikationen af henkogte Supper og Kjod i hermetisk lukkede Daaser, til Skibsprovisioner, noget der i hoi Grad vilde være velgjorende for Sofarten, hvor den stadige Nydelse af salte Spiser er
skadelig for Helbreden, og hvor Medgiveisen af slige ferske
henkogte Sager kun hidtil er forhindret ved disses Dyrhed.
Fortsælter man Veien forbi Slagterierne Syd for Byen,
kan man slaae ind paa en ganske smuk Allee, som forer
ned til det lille Revier Chuelo, hvor en stor l\fængde fladbundede Farloier laae og ladede og lossede, for at passere
Blokaden i den tilladte Conlrabande-Fnrl til og fra ~fontevideo. Her var da anlagt et Toldsted, ligesom i Ens~nada og i selve Buenos Ayres. Indtæglerne aT Tol<len
vare temmelig betydelige, og afgave den eneste Garantie for den store Masse Papirspenge, som Rosas maancdlig .
med Kamrenes Tilladel~e lod udstede. Der fabrikeredes ikke
mindre, end for 2 Millioner Piaslre (pesos corrienles) om
Meaneden. Det var derfor nodtvungen, at Rosas rmrnltc see
igjennem Fingre med den omtalte Snighnndel paa Montevideo,
som han ellers med stor Sorg maatte være Vidne til, hvorlunde
den berigede hans Fjender, og slrnffede dem Midler ihænde
til at fortsætte Kampen. Der var flere Gange Tole om , at
Rosas, san at sige, vilde blokere sig selv, og forbyde al
Export; men Handelslanden, som heri med Rette snae sin
fuldlrnmne Odelæggelse, eftersom herved Pengevæsenet vilde
erholde sit sidste Naadcslod, naar Told-Intraderne ophorte,
bevægede Himmel og Jord, for at forhindre slige voldsomme
Forholdsregler, ihvorvel de i Buenos Ayres bosatte fremmede Kjobmænd, hvis Antal er mt'get betydeligt, i Almindelighed udtalte sig meget bittert mod deres Standsfæller i
Montevideo, som de sagde, berigede sig paa deres Bekostning, og bidroge til Krigens Forlængelse at Egennytte.
Disse Papirspenges Værdi er yderst foranderlig. Coursen, siger Nopitsch i sin Handelsberetning (Pag. 3i6) varierer ikke alene daglig, men endog timeviis. Den har
været fra 262 til 443 Papirsdalere eller "pesos corrientes"
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pr. Unze Guld (Doub1on), hvis egentlige Værd er f6 Piastre Solv, men som i Handelen tages for i 7, i8 å i 9 ·
Piastri•, naar den kommer for Lyset. Dette skeer meget
sjelden, da enhver Fremmed f. Ex., som kommer herLil med
Guld, finder sin Fordee1 ved strax at omsætte det i Papirspenge. Ud(orsel af Guld og So1v er paa det Strængeste
forbuden. Det er en Selvfolge, at denne Fluclutation i
Pengecoursen i hiii Grad er skadelig for den daglige Omsætning, da det er umuligt for De~ailhandlerne daglig at omsætte Priserne paa Varerne efter Pengenes Værdi, og man
kan sualedes kjo.be om Formiddagen til formeentlig Spotpriis en Vare, som, naur Regningen kommer om Ellermiddagen, er bleven meget dyr. Da Efterretningen om Lord
Howdens og Grev Walevskys nær forventedl' Ankomst indtraf i Buenos Ayres, just i de Dage jeg var der, faldt Doublonens Priis paa een Time fra 320 til 280 pesos corrientes.
Af alt hvad jeg 'her har berettet om Buenos Ayres, vil
man med Foie slutte, at jeg ikke fandt Opholdet behageligt, og at jeg folgelig sogte at gjore det saa kort som
mulig. Jeg vilde imidlertid med Rette kunne kaldes utaknemmelig, naar jeg ikke med Paaskjiinnelse omtalte den
venskabelige og gjæstfrie Modtagelse, jeg har nydt, ikke
alene af vor Consol, den brave Hr. I{lick, en gammel Bekjendt fra i840, og af vore to talentfulde Landsmænd, Lægerne Saxild og Fiirst, som begge kappedes om at vise os
megen Artighed, men ogsaa af mange andre Fremmede, som her
vare bosatte. Jeg forte derfor et meget behageligt Selskabsliv, som i Forbindelse med de Forretninger, jeg her havde
at pleie ifolge de mig tillagte Instruclioner, !ode Tiden
svinde for mig hurtigere end jeg havde ventet.
Blandt de Bekjendtskaber, jeg forny_ede med Landets
egne Beboere, var det med Directeuren for Buenos Ayres's
l\lusæum, Hr. Angelis, Rcdacteur af et Mist interessant Tidskrift "Archivo americano". Denne Mand, en Neapolitaner af
Fodsel, havde i sin Tid været Hovmester hos Kongen af
Neapcls, lUurats, Born, havde senere været Privatsecretnir
hos Hertugen af Serra Copriola, der var neapolitansk Arn-
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bassacleur i Petersborg, og var endelig landet i Ducnos Ayres, hvor han med. Hud og llaar havde givet sig llosas i
Vold, og var ham en mægtig Stolte, idet han styrede alle
hans Anliggender Pressen vedkommende, saavel den udenlandske, som den indenlandske. Del var en meget lærd og
overordentlig klog Mand; han har udgivet en hoist værdifuld Samling af Documenter til Oplysning af den argentinske Republiks Historie. Archivo americano, som udkom i
tre Sprog paa eengang, nemlig Spansk, Fransk og Engelsk~
er i sin Retning et af de bedst redigerede Blade, som findes; det havde iovrigt i del nærliggend o l\lontevideo en heftig Mcdbeiler at strides med i det ar Advocaten Varelu, en
ung og ligesua rettænkende som talentfuld Mand, skrevne
,,Commercio del Plata".
Hr. Angelis var Naturforsker, og som saadan satte jeg
mine Naturforskere og mig selv strax i Forbindelse med
ham. 1\1usæet i Buenos Ayres exister'er kun af Navn, men
Hr. Angclis havde selv adskillige mindrn Samlinger, var
utrættelig i sine Undersogelser og havde udgivet et stort
Værk om Sydamerika, som han bad mig medtage et Exemplar
af som en Foræring til Hans Majestæt [{ongen. Endvidere
forærede han mig, for at stille til I<ongens Raadighed, en
stor Mængde fossile Knokler*), fundne i det Indre af Landet, hvorover jeg lod. Hr. Reinhardt optage et Skjon,
hvorom han indberettede til mig paa folgende Mande:
"Efter, sna godt som Omstændighederne tillade det, at
have undcrsugt de fossile Knokler, som Hr. Angelis forærer
llnns Majeslæt Kongen , er jeg kommen til den Overbcviis11i11g, at det er Levninger af flere forskjellige Dyrarlcr, i.ler
ere saa betydelige og tall'ige, at de sikkert maae ansccs
for at besidde særdeles videnskabelig Interesse, isæ1· for de
pau slige Gjenstandc fattige Llanske Samlinger".
,,Knoklerne synes hovedsageligen at til hore Mega th e*) Han l1jendte Findepladserne for en Mængde flere, men hnvdc, paa
Grund nf Ifrigsforholdcnc, for • en Tic.I huldt inde med sine Gravninger.
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ri u m-S lægten: til denne troer jeg saaledes ·at kunne henfore endeel Tænder, de næsten fuldstændige Extremiletsknokler, nogle Brudstykker af Bækkenet, flere Hvirvelboen
og endelig et næsten complet Sæt Ribbeen. De ovrige
Knokler, som jeg iklrn !roer at kunne henfore til Megatheriet, synes imidlertid for allerstorsle Delen at hcnhore til
meget nærstaaende Slægter, og ere fornemmelig Dele af
Exlremiteter og Hvirvler. Af Cranierne findes desværre
aldeles ingen Levninger, noget som for Oieblikket vanskeliggjor Bestemmelsen af Knoklerne".
"Dersom jeg har forstaaet Hr. Angelis ret, saa ere
Knoklerne ikke alle opgravne paa samme Sted eller til
samme Tid"*) etc.
. Hr. Angelis forærede endvidere adskillige værdifulde
naturhistoriske og ethnographiske Gjenstande til Expeditio, nens Samlinger. Jeg formaade ikke at gjengjelde Hr. Angelis disse værdifulde Samlinger anderledes, end ved at tilskrive ham og takke ham paa det Forbindtligste , samt ved
at tilstille ham et Exemplar af de medgivne Kroningsmedailler. Vor allernaadigste nulevende Konge har, paa min
derom gjorte Forestilling, betalt sin Faders Gjeld _til Hr.
Angelis paa en ligesaa kongelig, som smuk Maade, idet han
har ladet Hr. Angelis tilstille en Daase med hoisalig Kong
Christian den Ottendes Navnechiffer i værdifulde Juveler, og
Fru Angelis en Broche udskaaren. i l\luslingskal af ·en
dansk Kunstner, forestillende Kong Christian den Ottendes og
hans ophoiede Dronnings Brystbilleder.
Hvad angaaer de Forretninger, jeg havde at pleie i
Buenos Ayres, da havde jeg stmx ved min Ankomst sat
*) lfolge lir. Angelis egen Opgivelse manglede del' en Hale til vort l\le-

gatherium, men da han pnnstod at have foræret en snndnn linie til
l\lusreeti Madrid, og at man der ikke skjonnede tilborlig pan denne Gave,
vilde han have den tilbage, og meddeelte derfor mig en Anvisning
pan brmeldte Hale, som han meente, vor Minislet· i l\ladrid mantte
kunne reclnmere. Jeg har afleveret Anvisningen tilligemed hele J{nokkelsnmlingen til vedkommende Commission her i l{j0henhavn ved min
Hjemkomst.
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mig i Forbindelse med Udenrigsministeren Hr. Arano, i
hvem jeg traf en gomme! Bckjendt fro 1840. Det er en
stiv gammel Herre, indsvobt i en stor :Mængde selvskohle
diplomatiske Folder, iovrigt aldeles ikke andet end Rosos's
Secrelair for de udenlandske Anliggender. Jeg troer ikke
at kunne paa nogen mere sammentrængt og tydeligere
Maade gjore Rede for, hvad der passerede imellem os, end
ved at meddele et Uddrag af min Rapport til Admiralitetet
desangaaende med de dertil horende Bilag:
"I ovennævnte allerhoieste Instrux § 4 bemyndiges
jeg til:
"saafremt jeg ved min Ankomst til Buenos Ayres maaltc
finde Oieblikket gunstigt, gjentagende at erldære, at man
fremdeles fra dansk Side var tilboielig til at afslutte en
paa Reciprocitet grundet Handels-Tractat, og at Fuldmagter i dette Oiomed foreslaaedes givne til de respective diplomatiske Agenter vod et af Europas store Hoffer."
Det var langtfra at jeg fandt Oieblikket gunstigt, forsaavidt som det turde forventes, at en saadan Erklæring
skulde lede til noget definitivt gunstigt Resultat. Det er
nok en temmelig afgjort Sag, at Gouverneuren, General
Rosas, idelmindste saaledes som han nu tænker, aldeles il(ke
vil afslutte nogen Tractat med andre europæiske Magter,
ligesom han meget fortryder den, han allerede nu er bunden til med England. ,Han har for nylig afslaaet at underhandle med Spanien. Herlil kom, at Regjeringen i Buenos
Ayres 'i det Oieblik var i spændt Forventning paa de nye
Underhandlinger, som skulde foretages med Frankriges og
Englands ny udsendte Gesandter Grev Walewsky og Lord
Howden.
Under disse Forhold kunde jeg allsaa med Vished
rrgne paa, om ikke et afslaaende, saa dog idetmindste et
undvigende Svar.
l\fen en anden Bevæggrund ledede mig desuagtet til at
indlade mig paa denne Sag. Et Grundtræk i denne Regjerings Politik er nemlig Mistro i Almindelighed, og Iversyge
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i Særdeleshed med Hensyn paa Uruguay. Jeg kunde være
fuldkommen vis paa, at man her var ~lier vilde blive underrettet om ethvert Skridt, jeg havde gjort i Monlevideo.
Allerede ved min forste Visit hos Udenrigsministeren, Hr.
Arena, havde jeg ·en lille Prove herpaa. Da jeg nemlig
yttrede, at jeg saae mig nodsaget til at gjore et kortere
Ophold her, end jeg personlig var lilboielig til, da jeg
maalle være hjemme, forinden den slettere Aarstid salte ind,
svarede han mig, at han haabcdc dog, at jeg ikke vilde
blive kortere hos dem, end i Montevideo; og han gik endog
saa vidt, at han yllrede, at han antog, jeg maatte have
mere Interesse for Buenos Ayres's retfærdige Sag, end for
l\1ontevideos, og andet mere i denne Retning. Mit Svar
gik ud paa, at min Konges og mit Skibs Tjeneste alene
lmndc have Indflydelse paa, hvor korl eller længe jeg opholdt
mig paa ethvert Sled, og forsaavidt han maalle lægge Vægt
paa at kjende mine personlige, iovrigt saa ubetydelige politiske Sympathier, da vare de kun for, at en ærefuld Fred
snart maatte brrnges tilveie til alle Parters Tilfredshed.
Jeg antog derfor, det maalle være i. den danske Regjerings Interesse, ikke at lade Corvcltens Ophold her gaae
hen, uden at gjore el Skridt, som beviste Regjeringens
Onske om fremdeles at vedligeholde den gode Forstaaelse,
som fandt Sled mellem begge Magter, og indgav derfor
under 2 l\lai en Note, affattet i almindelige Udtryk, slottet
til det Svar, som Gouverncur Rosas i sin Tid gav Caplainl.
Polder, hvoraf mig var tilstillet Copie som Bilag til mine
Jostruetioner. Denne Note lyder saaledes, oversat fra det
Franske:
,,Til Hans Excellence Don Filippo Arena, den argentinske Republiks Minister for de udenlandske Anliggender.
Hr. Steen Bille, H. M. Kongen af Danmarks Kammerherre, Captain i So-Etaten, Ridder, Chef for Corvetten
Galathea."
,,I det H. l\J. Kongen af Danmark sendte en Orlogsmand omkring Jorden, hvorved et af Hovedformealene var
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at besl,ylle den danslrn Handel paa de vigtigste Punkter,
vilde han ikke, at Plata-Floden skulde forglemmes."
"Det blev mig, som en Folge heraf, befalet at gaae Lil
Buenos Ayres, for at min Nærværelse der maatte tjene til
Vidnesbyrd om den Interesse, H. 1\1. har for den ophoiede
argentinske Republiks Rf'gjering, og for at vise hans Kongelige Deellagelse for hans Undersnallers llandd paa Buenos Ayres."
,,H. M. har fuldkommen vel fattet de Grunde, som li.
Ex. Gouverneuren for den argentinske Regjering har givet
Capt. Polder, Chef for Orlogsbriggen Ornen, da denne Officier blev udsendt for at gjore Forslag til Forhandlinger
om en Handels- og Venskabslractat mellem den ophoicde
argenlinslrn Republik og Danmark. Det er oicnsynligt, al
den l{rigstilsland, hvori Republiken dengang befnndt sig, og
som ulyklrnligviis endnu vedvarer, maatte saavel dengang,
som for Oieblikket, aldeles optage dens Regjerings Tid og
Opmærl,somhed."
,,De kongelige Inslruclioner, som ere mig tillagte, indskrænke sig derfor til at udtrykke for den argentinske Republiks Regjering H. M. Kongens min Herres Onsker for,
at en lykkelig og nær Fred maalte gjorc en Ende paa den
ulykkelige Krig, som odelægger Landene ved Plata-Floden,
og til at gjentage den af Captain Polder afgivne Erklæring,
at den danske Regjering allid er rede til at knytte Underhandlinger med den ophoiede argentinske Regjering om en
Handels-, Venskabs- og Skibsfnrls-Traclul, som maalle bestyrke det venslrnbelige Forhold, der allerede bestaaer mellem de to l\lagter."
"Overbeviist om, uL den ophf1ieJe argentinske Republiks
Regjering nærer gjensidige Folelser, \'ilde jeg paa H. 1\1.,
min Herres og Konges VPgne foreslaae, al naar Republikens
Rf'gjering vilde begynde Forhandlingeme om denne Gjensland, at man da gav fornoden Fuldnrngl til de lo ~fagters
Befu!Jmægtigede ved en af Stormagternes Hoffer i Europa."
,:Jrg gribrr denne Lnilighed lil at forsillkrc Deres
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Excellence om den udmærkede Hoiagtelse, med hvilken jeg
har den .Ære at være
Deres Excellences mest
ydmyge og lydige Tjener
S t e e n Bi II e.
Buenos Ayres den 2 Mai 1847."
Herpaa modtog jeg under 8 Mai Udenrigsministerens
Svar og afseilede derpaa fra Buenos Ayres den 9 Mai.
lir. Aranas Svar, der er affattet i det spanske Sprog, gjengiver min Skrivelses hele Indhold; dcrpaa vedbliver det saaledcs:
,,Hans Excellence Gouverneuren, paa hvis Ordre Undertegnede har don Ære at besvare omrneldle Skrivelse, hnr
læst mod den inde,rligste Glæde de ædle og velvillige Folelser, Hans Majeslæt nærer for Confoederalionen og sammes
Regjering cg har snt den hoicslc Priis paa H. M. Onsker
for en lykkelig og nærforestaacnde Fred, som vilde gjore
Ende paa K;·igen, der odelægger la Plata-Staterne. Hnns
Excellence haaber, at Deres Hoiv.elbaarenhed, ved at give
J\leddelelse til Deres Souverain om den ærefulde Mission,
han anbetroede Dem, ikke vil undlade at anforc denne oprigtige og venskabelige Erklæring af Rcpublikens Gouverncmcnt."
"Republikcns Regjering erfarer med Gire.de, at Hans
Majestæt tilfulde havde anerl,jendt Grundene, som Hs. Exe.
nnforte for Capt. Polde1·, Chef af Skibet Ornen, da det var
tlennc paalagt at gjore et Forslag til Underhandlingen om
en Handels- og Venskabs-Traclat mellem det berumte Danmark og Co.nfoederati.oflen, og at han ligeledes havde indscet, at I{rigstilslandcn, hvori llepubliken da befandt sig, og
som desværre vedvarer endnu, maatte og maa absorbere
Regjeringens Tid og Opmærksomhed. Og i Sandhed, bcskjæfligct i Særdt>leshed med at afværge den umenneskelige
og grusomme engelsk-franske Intenenlion, som i Forening
med la Plala-Republikens indre Fjender angriber sammcs Uafhængighed, Værdighed og .Ære, er det den aldeles umuligt
at afvende Opmærksomhrdcn fra delle fir.ns Livssporgsmoal,"
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,,Det har været Republikens Regjering en Tilfredsstillelse, at H. 1\1. Kongen af Danmark har anrrkjendt Retfærdigheden og Rigtigheden af hine Bemærkninger, og at Holge
deraf de Dem tildeelle Jnstructioner indskrænke sig til at
udtrykke H. M. oprigtige Onsker for en lykkelig og nærforestaaende Fred i disse Republiker, - Onsker, hvilke Regjeringen, som sagt, paa det hoieste paaskjonner, - samt
til at gjentage den af Capt. Polder afgivne Erklæring, at
den hoie danske Regjering nllid vil være lilboielig til at
træde i Underhandling med Confoederationen om en Handels-, Skibsfarts- og Venskabs-Tractat, der kan befæste det
gode Venskab, som allerede beslaacr mellem begge Magter."
,,Slutteligep hvad angaaer det, som Deres Hoivelbaarenhed nnforer 0111, naar Republikens Regjering seer sig istand
til at begynde Underhandlingerne om denne Gjenstand, da
at give Fuldmagter til de respective Magters Gesandter,
residerende ved et af de europæiske Storm1:1i;r!ers Hoffer,
saa vil Regjeringen tage delle Middel i Betragtning, som
Deres Hoivelbarenhcd foresluacr den, naar Leilighed fra
begge Sider findes passende. Imidlertid er del Regjeringen.
behageligt at ku_nne meddele · Deres Hoivelbaarenhed og
derved ogsaa H. 1\1. Kongen, at den danske Befolkning i
Confoederalionen nyder al den Beskyttelse, som Landets
Love tilstaae de Fremmede, en Bcskytlelse som Regjeringen gjor sig en Fornoielse af at tildele dem i sin fulde
Udstrækning paa Grund af deres Paapassenhed, Arbeidsomhed og Rolighcd, som til alle Tider har gjort dem agtede
i Republiken."
,,Gud skjænke Dem ·1nange Aarl"
,,Filippo Ara n a."
Jeg har illke bavl den Ære at gjore min Opvartning
hos Gouverncur Rosas; denne mærkelige Mand har i den
senere Tid holdt sig aldeles indesluttet og lader sig sjelden eller aldrig tilsyne. Han lever ude poa sit Landsted,
i Miil fra Byen, hvor han skal arbeide Dag og Nat. Havde
jeg bestemt andraget derpaa, vilde han sandsynligviis have
tilstedet mig en Sammenkomst; men jeg havde da maallct linde
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mig i at vente, til del behagede ham at see rrtig, hvilket
meget let kunde have draget flere Uger h~n, som jeg saameget mindre fandt mig foranlediget til, som jeg jo Intet
havde al andrage, uden hvad ieg alt i min Nole havde udviklet, og jeg let i denne arrogante og uvidende Nations Oine
kunde sat min Regjering i en sollicilerende Stilling. Desuden gav Grev Walewskys og Lord Howdens Ankomst Anledning til megen Travlhed og borttog al Tid saavel for
Rosas, som for hans Ministre, saa at jeg maalle nnsee mig
meget heldig ved at have erholdt et saa hurtigt Svar fra
denne i Forretninger principmæssig meget seendrægtige
Regjering. Rosas har iovrigt ladet mig complimentere, og
gjore Undskyldninger for ikke at see mig, gjennem sin
Datter Manuelita Rosas, der som bekjendt er overdraget
at gjore Honneurs i Gouverneurens Huus for alle Fremmede.
Dette Hverv har hun udfort saavel imod mig, som mod mine
Officierer, paa den mest forekommende Maade.
Corvetten Galathea tilsoes den 24 Mai 1847.
Underdanigst
Steen Bille."
Efter at jeg den 8 Mai havde modtaget det ovenanforte
Svar fra Hr. Arana, gik jeg ombord Sondagen den 9 Mai,
for at seile. Pua Rheden Iaae det franske Dampskib Cassini, som havde bragt den franske Gesandt, Grev Walcwsky,
hertil. Han havde sin Secretair i Land, for at melde sin
Ankomst. Jeg havde en lang Samtale med denne Minisier,
og gik derener ombord, saluterede huns Flag med 15 Skud,
som med lige Antal blev besvaret, lettede saa, stod over
Barren og ankrede Kl. 8 Aften ud for Orliz-Hanken, hvor
vi lilbragte Natten med at fylde vort Vand af Floden. Den
engelske Freg11t Melampus laae Lil Ankers udenfor Barren,
og om Natten passerede Dampskibet "the Rattler", som
havde Lord Bowden ombord, pan sin Fart op til Buenos
Ayres.
Næste Morgen m. 3 lettede igjen og sogtc Montcvideo
Rhed, som vi ,·cd Daggry havde i Sigte, og hvor vi anørnes Jordomselll ng. III ,
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lerede m. 9 Formiddag indenfor alle de franske Frcgnller.
Den nye franske Hoistcomandm:ende paa la Plata-Floden,
l\Jr. la Predour, var ankommen, og jeg fandt Admiral Lninc
liggende seilklar med l' Africaine, havende Hr. Baron Deffaudis ombord for Hjemgaacndc. Sil' Thomas Herbert vor
gaaet med "the Rattler" og Lord Howden op til Buenos Ayrcs.
Det var naturligviis mit Onske at lmnne tage Rntificationen paa den i Begyndelsen af delle Afsnit omtalte Tractat med mig herfra. Jeg havde i den Anledning Dagen
efter min Ankomst en Samtale med Præsident Suarez og
Udenrigsministeren Chucaros, for at erfurn, hvorvidt dette
kunde lykkes mig.
Jeg erholdt da til Svar, næst en Mængde Forsikkringer om Regjeringens Onske, saa hurtig som muligt at ende
denne Sag, at den var forelagt Notabiernes Kammer, paa
hvis Forretningsgang Regjeringen ingen Indflydelse kunde
have, og at man ikke kunde dolge, at, saaledes som Forholdene stode, var der san mange Sager, der krævede oieblikkelig Expedilion, at de optoge den storste Deel ar Kammerets Forretningslid. Imidlertid lovede man mig at gjore
alt, hvad der stod i Regjeringens Magt, og at, hvis jeg ikke
enten kunde eller vilde vente, da skulde Ratificationsacten
blive afsendt til Republikens Minister i Rio Janeiro, som
just nu var udnævnt til dens Minister i Paris, og som da
skulde blive beordret at tage den med sig til Udvexling.
Den Beslutning, jeg derefter tog, udviklede jeg mig
over i min Rapport til Admiralitetet af 24 l\fni saaledes:
"Det forekom mig nu, at saaledes som Forholdene staae
for Oicblikket, burde jeg paa min Side intet videre foretage
i denne Sag. Jeg tillader mig i al Korthed at udvikle mine
Grunde. Jeg antager vel, at jeg ved at forblive her i nogen Tid vilde ved min Nærværelse og mulig personlige
Indvirkning paa mig b,•kjendte Medlemmer af Kammeret
kunne have drevet pua Sagens Tilendebringelse. l\Ien jeg
kunde ikke undlade at tage i Betragtning, at det let kunde
udlægges til at den danske Regjering lagde særdeles Vægt
paa, at det skulde være denne faktisk bestaaende, men
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af Modpartiet for ulovlig erklærede Regjering, der skulde
ratificere Tractaten, og dette tages fortrydelig op af den
argentinske Regjering, hvis svage Side er en til Yderlighed
dreven Mistænkelighed og Skjnsyge, ligesom at herved
Uvillie kunde vækkes mod dansk Handel og danske Undersalter hos Præsidenten Oribe, der efter al Sandsynlighed
ved de nu forhaandenværende Underhandlinger alter vil
komme til Regjeringen i Uruguay.
Af den hosfoiede Erklæring om de bestaaende Forhold
er det klart, at Oieblikkets Begivenheder og Nodvendighedcr
aldeles absorberede hvert Minut af denne ulykkelige lille Stats
Regjerings Tid. Jeg kunde altsaa forudsee, at vor Tractals Undersogelse i Notabel-Kammeret vilde kunne trække i
Langdrag trods alle mine Bestræbelser, og at mit Ophold maaskee blev aldeles forgjæves, ialtfald længere, end Grændserne, som mine lnslructioner have sat mig, vilde tillade.
Jeg besluttede derfor, ikke at vente efter Sagens Afgjo,relse.
Jeg anbefalede dens specielle Paadrivelse, ligesom alle danske Interesser i Almindelighed, paa det Varmeste til Præsidenten og Ministeren og paalagde Consul Thode, hvis Personlighed og Forbindelser fuldkommen gjore ham competent
hertil, confidentielt at paadrive Sagen, og seilede saa fra
~1ontevideo den :1.4 Mni.
Men forinden jeg afseilede, troede jeg endnu at burde
anbefale det danske Consulat og alt hvad derunder henhorer
til de engelske og franske Commanderendes specielle Protection, for det Tilfælde at Begivenhedernes Gang skulde
fremvirke Anarchie og dermed folgende Eiendoms-Usikkerhed i l\1ontevideo."
Ved min Afreise fra Buenos Ayres havde jeg tilbudt
den argentinske Udenrigsminister, at medtage, hvad Depecher han maatte onske befordrede til Rio Janeiro, hvilket af Arana blev modtaget med stor Taknemmelighed. Jeg
gjorde nu Regjeringen i Montevideo det samme Tilbud.
Man svarede mig da, at man vidste, at en Canonicus Vargas agtede at anmode mig om Passage med Corvetten til
Rio, og at han da vilde blive overdragen Regjeringens
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Ærinde. Samme Hr. Vargas kom ogsan virkelig til den danske Consol med sin Begjæring. Jeg svarede da herpaa, at
han skulde være velkommen som Passageer, naar han vilde
give mig sit Æresord paa, . at han ikke medbragte Rcgjeringens Depecher, men gjentog mit Tilbud om selv at medtage, hvad man onskede sendt til Republikens Minisier i
Rio. Jeg vilde nemlig ingenlunde, at det skulde kunne
siges i Buenos Ayres, at jeg kavde befordret deres Fjenders Courerer med den danske Orlogsmand. Den Dag, jeg
vilde seile, lod Hr. Varges mig takke for mit Tilbud, med
Tilfoiende, at han ikke kunde blive færdig, og da jeg derpaa sendte Bud til Hr. · Chucaros, for at tage hans Depecher, lod Svaret, at man intet havde at sende. Do jeg
nu frygtede, at her var opstaaet en Misforslaaelse, eftersom
man to Dage for havde sagt mig, at det var dem af den
slorste Vigtighed at faae Depecher til Rio, henvendte jeg
mig til den engelske Minister Ouseley og forklarede ham
Sagens Sammenhæng. Han skrev da strax til Ifrigsministeren Hr. l\luiios, som han sagde mig var Sjælen i
hele Regjeringen, for at indhente Oplysninger og for
at rande ham til ikke at forsomme en saadan Leilighed. 'fo
Timer efter havde jeg Regjeringens Brevskaber ombord.
Fredagen den 14 Mai
10 Formiddag gik jeg ombord, efler at have afgjort alle Regninger og taget Afsked
med vor værdige Consol, Hr. Thode, og hans elskværdige
Familie. En dansk Mand, lir. Dreicr fra Altona (han var
idetmindste herude meget glad ved at kalde sig Dansk), gik
med som Passogeer til Hio Janciro. Jeg aflagde og modtog
endnu endeel Visiter paa Rhedcn og lcllede saa Kl. 1 Eftermiddag. Saasnart vi vare under Seil, lod jeg folde af og
lobe langs Siden og agten om Admirals-Fregallcn l'Africaine,
hvor Ministeren Hr. Deffaudis var ombord, og saluterede ham
med 15 Skud; passerende agten om, lod jeg min Musik
spille l\forseillnisen, hvilket alt fra Admii-alen besvaredes
med samme Salut og "Kong Christian", og saalrdes tog jeg
Afsked frn Monlevideo.
Saosnart denne Ceremonie var
forbi, dreiede vi til og slode bidevindt SO. over, Vinden
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ONO., det vil sige slik imod. Kl. 5 Enermiddag havde vi
Lodslmd af Archimedes-Banken, vendte saa Nord ener, og
Kl. 8 Aften, da vi vare Flores Fyr passeret, vendte vi Syd
ener. Kl. 12 Midnat havde vi Lodskud af engelske Bankes
Ostpynt. Krydsede paa hele Natten og næste Dags Formiddag mod stiv Kuling af NO. Strommen satte haardt
Nordvest i. m. 12 Middag gav observ. Plads 18' Vest for
Bestikket. Kl. 6 Eftermiddag havde vi Lobos i VSV., 2 Mile
borte. Vendle nu Ost over, og da vi Kl.11å om Aftenen pludselig fik 13 Fv. ha ard Sand og Skjæl, Iod jeg holde SO. hen for en
Times Tid, skjondt jeg var overbeviist om, at det Lodskud,
vi havde faaet, var af Halen af engelske Banke. Det bekræftede sig ogsan; vi fik nu stadig til Kl. 3 næste Morgen
15 it 18 Fv., og derpna 24 til 40 Fv. Vinden NNO., stiv
rebet Mersseils Kuling tiltagende. Jeg betragtede mig nu som
ude af la Plata-Flodcn og fri af alle Farer, som denne Seilads
frembyder i rurdt Maal.
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VII.
Ophold paa Brasilianske l(ystcn.
Rio Janeiro, - Bahia.
14 Mai til 27 Juni 1847.

•

Det

blæste haardt hele Natten, medens vi lnae og loddede, alt som vi gili over Halen af den engelske Banke, og
det ,•cdblev al blæse tillagcnde af. NO. mod meget svær So.
I{!. 3 om Morgenen, da vi bnvde faaet slorro Dybde, dreicde
jeg til over Styrbord og lagde Corvetten bi for en rebet
Fok og klodsrebet Storemersseil. Det var den forste Bilægger, vi havde paa hele Reisen, siden da vi for Udgnaende i Nordsoen havde bavl lidt ondt Veir. Vi havde
altsaa ikke Ret til at klage, men vi vare, med Hensyn paa
god Vind og hurtige Reiser, al ligne med forkjæledc Bom,
vi I.lagede dog, og fandt det meget haardt at have en Bilægger nu, da vi for Alvo1· seilede hjemad.
Ja, thi det var nu for Alvor, at vi sogte Nord efter.
Mine Instructioners Bydende var udlomt, - jeg havde nu
intet mere at tage Vare, end at vange over Sldbets og
Mandslrnbets Velvære, og bringe dem lykkelig til vort fælleds, os Alle saa kjære Fædreland. Vel skulde jeg endnu
anlobe Rio Janeiro og Bahia, men uden andet Maal, end at
vise Flaget, og at completore Proviant, Vand og Varegods
for Hjemgaaende. Det er delte Ophold paa brasilianske Ky-
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sten og i de to nysnævnte Havne , jeg nu vil skride til
at omtale.
Men f9rinden jeg tager fat herpaa , være det mig tilladt, med et Par Ord at nedstemme sandanne Læseres Forventninger, der mulig mnatte haabe, her at finde et Oienvidnes Beskrivelse over alle Brasiliens Herligheder. Det
vil let indsecs, at et fjorten Doges Ophold i Rio Janeiro og
et fem Doges Besog i Bahia, uagtet disse to Pladser ere
Br11siliens vigtigste Sohavne, dog ingenlunde kan være tilstrældrnligt til at berettige til at udtale en Mening om et
vidlloftigt Land, som Brasilien. Hertil vilde udfordres et
betydeligt længere Ophold, og navnlig en Rcise i det Indre af Landet.
Jeg kan nllerhoiest give en Beskrivelse over disse
Byer og deres Havne, deres Omegn, deres Mærkværdigheder og deres Befolkning, men jeg kan ikke vente, at Sligt
kan interessere synderlig mere, "end om jeg vilde bcsl<rive
en eller anden Sohavn i Frankrige eller England, om hvilke
alle Mennesker allerede have læst utallige Beretninger, eller
horl Fortællinger i hundredeviis af reisende Slægtninge og
Venner. Brasiliens Sohavne ere nu, skjondt beliggende paa
den anden Side af Atlanterhavet, i saa stadig Forbindelse
med Europa, at de have tabt en stor Deel af det eiendommelige Præg. Rio Jnneiro og Bahia ligne So- og
Handelspladserne i Europa. For at kunne fortælle noget
Nyt, for at kunne give sit Billede en virkelig interessant
Stilling, behover man et grundigere Studium, end et fjorten
Dages Ophold med en Orlogsmand paa Rheden tilsteder,
allerhelst naar man er for Hjemgaaende efter to Aars Fraværelse fra sit Hjem.
Den Storm af NO., som holdt os den 16de under Bilægningsseil, Ioiede allerede af om Aftenen og gik nordvestlig. Vi luvede da op til Cours, NO. hen, men mod te
naturligviis her med en meget svær Næseso, som forhindrede al Seilforing for at komme gjennem Vandet. Uagtet
jeg saaledes skaanede- den stakkels Galathea, saameg-et jeg
kunde, lob den dog stundom saa haardt an, at Soen stod ·
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hoit ind over Bakken; saaledes fik vi blandt andet I{I. 12
om Natten en ov~rmaade svær Braadso ret for ind, som
gav os en betydelig Deel Vand ind paa Dækket.
lovrigt passerede intet Mærkeligt paa denne vor Reise
fra la Plata-Floden til Rio Janeiro langs op ad brasilianske
Kysten. Den 18de om Aftenen, da jeg antog nt være temmelig nær inde under Land, lod jeg lodde og fandt ogsaa
Bund paa 75 Fv. Sand og Mudder, hvorfor jeg vendte ud
efter for Natten. Vinden var meget afvexlende, og Yi
havde endeel tykt Veir og Regn. Da vi den 22 Mai, efter
i to Dage ingen Observation at have havt, endelig fik en
paalidelig Solhoide , stode vi ikke mindre end 39' Syd for
vort Bestik. Den hele Forsætning paa denne Reise var i
10 Etmaal 91' Syd og 95' Vest hen, hvilket paa denne
Bredde giver 82', eller i Gjennemsnit 0,6 Mile i Vagten.
Jeg antager, man hnr Uret i at staae langt til Socs
Oster i, for at blive fri for denne Stroms Paavirlming og
faae fnt paa de ostlige Vinde, idetmindste paa denne Aarets
Tid, hvor SO.-Passaten ikke rækker synderlig Syd for Tropicus, og da der altid blæser nordostlige Vinde, der hvor
S0.-Passaten ophorer. Nærmere Landet har man meget
mere Chance · af de af\'exlende Vinde, som paa denne Aarstid ofte falde heelt sydlige, ihvorvel ikke ofte nok til at
relfærdiggjore Navnet af den sydlige Monsuns Tid, som
man har tillagt den i de engelske Beskrivelser. l{ysten er
reen hele Vcien op, saa at man ikke har nodig at frygte
for at staae ind mod Land, naar man blot bruger sit Lod.
Den 23de om Aftenen gik Vinden fra NV. gjennem
SV. om til SO. med stiv Kuling og tyk Luft. Lob med 10
å 13 Miles Fart NNO. og NO. hen op imod de smaa Oer,
som ligge udenfor Rio Juneiro, og hvoriblandt Oen Rnza
har et Fyr, som gjor den til et sikkert og ypperligt Anduvningsmærke, naar man kommer Syd fra, selv i den
morkeste Nat. Den 24de Kl. 8 Aften fik vi Sigte af dette
Fyr i NO.t.O; paa samme Tid gav Loddet os 36 Fv. Sand
og Skjæl. Strommen havde sat os Vest hen med betydelig
mere Fart, end jeg havde gjort Regning paa. Kl. 9 vendte
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i Sigte af det hoia Land Redonda, en lille O beliggende
VSV. for Raza og tæt oppe under denne sidste O. Krydsede Ost efter for smaa Seil, var næste Morgen Kl. 6
1 Miil Ost tor Raza og havde Kjending af Indseilingen til
Rio Janeiro, med den store kæmP.emæssige · Sukkertop paa
den vestlige Munding.
Ved Udpurringen denne Morgen savnedes en af vore
indrullerede Matroser, halvbefaren Jacob Christensen Hald;
hans Koie fandtes henstillet ved Fokkeleidcren, og han formodes saaledes at være gaaet ud i Fokkeroslet og derfra
at være falden overbord.
Indseilingen til Rio Janeiro er noget af det Skjonneste,
man kan forestille sig. Naar man er kommen saa langt op
i Bugten, som vi vare det hiin Morgen, seer man Brasiliens Kæmpebjerge at optaarne sig det ene bag det andet,
hele Synskredsen rundt fra SV. til NV. Man er Kysten paa
omtrent 2 l\lile nær, og man foaer slrax et Begreb om den
herlige Vegetation, som er de brasilianske Bjerge eiendommelig, og som bedækker selv de hoicste lige op til den
overste Spidse. I Baggrunden inde paa det faste Land,
Syd og Vest for Indseilingen, seer man Gabia's, Irmao's og
Corcovado's Spidser at rage hoit op over de andre Bjerge; i
Forgrunden ligge de smaa6.0er Redonda, Raza, - og oppe
under Landet, Ost for Rio Janeiro's lndlob; Pai og Mai,
alle bedækkede med Skov, som smilende svommendc Lystskove, som venlige Oaser i Havets lyseblaae Orken. Selve
Indlobet til Rio tegner sig skarpt og tydeligt som et Hul i
Bjergkjæden, men man skjelner intet bestemt endnu derindenfor; kun en blaa Toning viser de hoie Bjerge oppe i
Dybden af den 4 -5 Mile dybe Bugt. Sukkertoppen, der med
Rette bærer sit Nav_n, og hvis næsten lodrette Sider kun
med Toppen ere boiede lidt SV. over, staaer som en mægtig Skildvagt ved Jndlobet til denne herlige Havbugt, hvor
Brasiliens Hovedstad har sin lykkelige Beliggenhed, og som
er saa stor og saa rigt udstyret af Naturen, at den tjener
heade til Rhed og til Havn, ikke alene for Rio Janeiro, men
for en Uendelighed af storre og mindre Byer og fikibs-
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værfter, og indeslutter i sin Favn en Utallighed ar smaa og
slor·r e, men altid frugtbare Oer.
Ihvorvel denne Sukkertop er den mærkeligste i sit
Slags her paa J{yslen, er den ingeulunde den eneste. Tværtimod er det churacterislisk ved Bjergformationen paa hele
denne Strækning, at der har dannet sig en temmelig stor
Mængde af slige pyramideformede Bjergspidser; saaledes have
Irmao og Bjergene tæt Ost for St. Cruz Spidser af delte
Udseende, og den opmærksomme Iagttager vil bemærke
mange andre af samme Dannelse paa hele l{yststrælmingen
mellem Cap Frio og Rio .Janciro; ja l\fartin Vaz's nogne
Klipper, s1,jondt 170 Mile bortfjernede fra I{ysten, men beliggende omtrent paa disse Hoider, have just samme Dannelse, hvilket jeg all i denne Beretnings fi.irste Bind
har fortalt.
Det er oftere blevet bemærket af Sofarende, al Bjergenes Fortoning fra Gabia og op til Sukkcrtoppen ganske
ligner en Kæmpefigur liggende paa Ryggen, hvoraf Gnbia
rlanncr Hovedet og Sukkertoppen Fadderne, ja at denne
Figur, hvis Ansigtstræk ganske tydelig træde frem, ligner
meget den Bourbonske Families bekjendte Physiognomie.
Ogsua for os var denne Lighed mærkelig, da vi den 25
l\'lai om Morgenen seilede forbi ,disse skjanne Kyster, Ost
om Raza, Vest om Pai og Mai, og styrede Cours for Indlobet. I Almindelighed have Skibene Vanskelighed nok med
at komme ind ·paa Bugten, da dertil horer frisk Sobrise.
Er man lrnmmen op under Oerne om Natten, da kan man
om Morgenen være temmelig vis paa at finde Stille her
udenfor, eller vel ogsaa Modvind, idet der fra det haie
Land og fra det Indre af Bugten udstrommer en varm
Luftning af nordlig Vind. Det er Landbrisen, der, alt som
det om Dagen har været mere varmt, strammer friskere ud
fra Skoven og Bjergene og udvikler sig forst kraftig, ofte
endog meget frisk, tæt inde under Landet, men taber sig
stedse mere og mere, alt som den kommer længere ud fra
Kysten, og ender med Havblikstille, naar den er hoist een
å to :Mile ude til Soes. Men nanr det har været uroligt
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Veir, saaledes som i Vintcrmnnnederne glerne hænder nogle
Gange om Maancden, da Vciret vedbliver at holde sig ustadigt nogle Dage i Træk, da afkjoles Temperaturen betydelig
oppe i Landet, og der udvikler sig liden eller ingen Landbrise, - eller rettere Sovinden, den sydlige, som allid giver
det urolige Veir, blæser igjennem heelt op i Bugten, og
medens den forvolder Regn og Tange oppe paa Landet og
mellem Bjergene, sætter den endeel So ·ind, som kan være
ubeqvem nok, selv paa den saa indesluttede Bugt.
Man kan derfor stundom ' ligge og drive længe, inden
man kommer ind ad Hullet, og ofte sætter Sovinden ind saa
sildig paa Eftermiddagen, at mnn ikke kan nnae heelt op
til Ankerpladsen, for :Morket falder paa, saa at man maa
ankre op paa den ydre Rbed udenfor Fortet Villegngnon,
og der afvente, hvad den næste Dag vil give.
Vi vare heldigere; Sovinden havde staaet hele Nntten
og friskede om Morgenen, og med denne styrede vi Cours
ind ad Lobet, forbi Sukkertoppen paa den Bagbords-Side,
og den hele Bjergkyst, hvoraf Fortet St. Cruz er det nordvrstligste Hjorne, paa den Styrbords. Kort for man passerer Sul,kertoppen, seer man bag om den ind i den venlige
Bolafogo-Bugt, som er saa yndig bebygget og bevoxet med
den deiligste Skov.
Lobets smalleste Sted er imellem St. Cruz og Pynten
St. Joao, der springer ud fra Sukkertoppen og saa at sige
lukker Botafogo-Bugten. Afstanden er her knap 3000 Alen.
Men for at gjore det endnu smallere, har Naturen sorget
for at lægge en lille lav O ud NO. for St. Jono, Lago kaldet. Den er stærkt befæstet, og Lobet bliver ved denne
Indskrænkning kun 2000 Alen fra Kyst til Kyst. Ogsaa
Pynten St. Cruz er befæstet, og vil man sorge for, at disse
Fortificationer ere vel vedligehold te, vel armerede og vel
bemandede, saa antager jeg det rigtignok for en temmelig
vanskelig Sag, at forcere dette Lob, <la det er fast umuligt,
at ikke hver Kugle maa træffe. Navnlig antager jeg, at
BatteriP.rne paa Lago maae være meget farlige, da de frembyde sa~ lidet at skyde paa, ligge saa lavt, have ingen
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J{lipper bag ved sig, hvorfra de fjendtlige J{ugler kunne
ricochetere og derved forurolige Besætningen i Batterierne,
og da denne O ligger saaledes, at dens Batterier kunne
skyde de fjendtl~gc Skibe langsskibs under hele lndseilingen
forbi St. Cruz. Lago rager iovrigt saa ubetydelig op over
Vandfladen, at den ikke sjelden aldeles oversviimmes, og
Besætningen saaledes stedes i den storste Livsfare.
Saasnart man .er indenfor Forterne St. Cruz og Lago,
ligger den hele herlige store Bugt aaben for det beskuende,
beundrende Blik. Tilvenstre· ligger det yndige Botafogo
pied sin hvide Strand, med de venlige Huse, indkrandsede
af nydelige Haver, og med det skjonne, bjergngtig bolgende, tætbcvoxcde Land bag ved sig, paa hvilket de yndigste Villaer og Landsteder gruppere sig saa malerisk, - og
bag dette Land igjen den l,æmpehoie Corcovado, som tegner
sig skarp, mork og alvorlig paa den skyfrie, tropiske Himmel. En fremspringende, skovbevoxet Klippe skiller· Botafogo fra Ca lede Bugten, hvis smul,ke Bygninger strække
sig langs en vel anlagt Quai, der krummer sig let efler
Strandens Retning. Længere henne paa Kysten ligger Forbjerget Maria da Gloria med sin smukke Kirke og med
den lille særskilte By, som er byggetamphitheatrålsk op ad Bjerget, stotlende sig til sit Guds-Huus; bag dette igjen hele Byen
Rio Janeiro med sine Taarne og Kupler, sine Caserner og
Klostre; udenfor Byen, paa det lyseblaae Vandspeil, tegner
sig Oen Villegagnon med sine mange Bygninger og sine
hvide Fæstningsværker; i Baggrunden seer man den store
0 "Gobernador" at afskjære Udsigten til det Inderste af
Bugten, men over den rage Petropolis's blaae Bjerge hoit i
Vciret, og fjerne sig i Bugtens allerdybeste, det nordostlige
Hjorne. Til hoire seer man hele Kyststrækningen fra de_t
venlige Praia grande, ligeoverfor Rio By, og heelt ud lil
lndlobet, hvor man bag Forbjerget St. Cruz, i en dyb men
skov_begroet Bugt, seer den skjonne lille Landsby St. Francisco Xavier ligge mellem Orangeskove og Cypresser. Og
nu delle hele Billede oplivet ved en Uendelighed af store
og smaa Skibe, deels til Ankers, deels under Seil; den
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Mangfoldighed nf smukke, med friske, lyse Farver smykkede
Lystbaade - med de lette, for Solheden beskyttende Soltelle
og de hoie, hvide Trinketseil, - som glide langsomt hen over
Vandspeilet; de mange smaa Dampbaade, som pjaske geskæftig poa tværs og paa langs og ploie en lang Skumstribe
hen over Bugtens ellers saa rolige Overflade. Alt dette tilsammen, og de.I i en Belysning nf <len gjennemsigtigste, klareste Luft, danner virkelig et af de mest maleriske Billeder,
som det er muligt at opstille, og det er vist med fuld Foie,
at man sætter Rio Janeiro-Bugten i Lighed med Constanlinopel-Strædet, eller med Neapels skjonne Bugt, eller med
vort elskede åresund, der hvor Kronborg og Helsingborg,
hver fra sin Side, saa smukt byde den fra Soen hjemvendende Landsmand deres hjertelige Velkommen.
Man kan ankre, hvor man vil, paa denne store Bugt,
der fra St. Cruz og op til Ankerpladsen foran Byen og
indenfor Fortet Villegagnon har en Udstrækning af en halv
dansk l\1iil. Farvandet mellem Villegagnon og åerne Raton
og Cobras, som ligge tæt Lil og ud fra den egentlige Byes
nordligste Pynt, danner den egentlige Rhcd og Ankerplads
især for Orlogsmænd, som her ligge paa fra 7 til 18 Favne
Vand, imellem 1500 å 3000 Alen fra Land. Denne Rhed
har i det Hele en omtrentlig Udstrækning af en engelsk D l\1iil.
Nærmere inde mod Land ligger imidlertid en Grund med
kun ringe Dybde paa, saa at man skal vogte sig for nt soge
for nær ind under Byen. Naar man agter, ikke al faac Sukkertoppen aaben Vest for Villegagnon, er man vis paa ikke
ol komme denne Gmnd for nær. Holder mon Sukkertoppen overeel med ovennævnte O og Fort, saa ligger man
paa en passende Ankerplads med 7 å 10 Fv. Vand, meget
god Holdebund. Imellem denne Grund og Land er et smalt
Farvand, som næsten altid ligger propfuldt af mfodre Skibe,
der losse og lade. Men paa Rheden og bagved de to ovennævnte åer, der hvor Byen boicr af i en ret Vinkel
Ves~ efter, ligger egenllig den store Masse af Coffardiskibe; her c1· den riglige Losse- og Ladeplads, ligesom
ogsaa her findes Skibsværfter, Mastekrane, Slæbcbeddin-
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ger o. a. m. lil Reparation i Tilfælde af Huvarie. Her
lindes endelig den brasilianske Marines Orlogsværft, og
her ligger da de Levninger af en storre FJaade, som kun '
er en historisk Erindring fra det portugisiske Overherredomme. De beslaae i et Linieskib og nogle slorre Fregatter, som ligge fortoiede og ere lildeels bedækkede med
Tage; nogle af dem tjene til Casernc for det ved Arsenalet
ansatte .Mandskab.
Vi ankrede paa 7! Fv. Vand og fortoiede Skibet med
det Samme. Paa denne Plads peilte vi Fortet Villegagnon i
S. 13° O., Nossra Senhora da Glorias Kirke i S. 40° V. og
Cobras Flagstang i N. 49° V. Der er temmelig regelmæssig Ebbe og Flod i Rio Janeiro Bugt.
Ved min Ankomst til Rio Janairo fandt jeg en amerikansk Fregat, Columbia, paa Rheden. Den tjente til Standerskib for Commodore Rousseau, som forte Overbefalingen
over den nordamerikanske Eskadre paa Sydamerikas Oslkyst.
Endvidere Iane her en engelsk Corvet paa 26 Canoner, Curai;ao, Capt. Bronghton; Corvetlen var en gammel raseret
Fregat af samme Navn. Capt. Brougbton havde jeg kjendt
i Valparaiso i f84l, da han var Flagskibschef paa Fregatten
President under Contreadmiral Ross. Del fornyede Bekjendtskab var derfor snart stiftet. Nogle brasilianske Corvetler
laae ligeledes seilklare pna Rhed'en. De reglementerede
Saluter med Land og Rhed bleve udvexlede, og de sædvanlige Visiter og Complimenter bleve noiaglig iagtlagne.
Vi lagde allsaa Galathea til Ankers tværs for Rio Janeiros egentlige By, det vil sige det hele Qvarteer, som
indbefattes mellem Forbjerget Nossra Senhora da Gloria mod
Syd og den dybt bag om Byen indgaaende Havbugt mod
Nord. Delle hele Terrain er fladt og stærkt bebygget, man
lander ved Hotel Pharoux, umiddelbart ved den store Plads*),
hvis tre Sider ere optagne af det keiserlige Palads mod
Syd, en Bazar og flere anseelige Bygninger, hvoriblandt
*) Den af Cotrordimændcne mest benyttede l.ondingsbro Jigg.:r 'nol'dligere, nærmere op mod Uha das cohl'os •
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Hotel de l'Univers, mod Nord; det gamle Karmeliter-moster
og Capel mod Vest. Den tidligere Klosterbygning benyttes
nu deels til Opbevaringssted for det keiserlige Bibliothek,
deels til Bopæl for flere af Hoffets Be~jcnte; den er ved en
Buegang forenet med den vestlige Ende af Palaiet. Denne
Plads, der er smykket med en stor pyramideformig Fontaine af en luxurieus, men ingenlunde skjon Architectur, er
rummelig, livlig paa Grund af den ualmindelig store Færdsel, her findes Dag og Nat, men ikke egentlig imposant.
Det keiserligc Palads er en Samling af private Bygninger,
som man har sogt at give et Slags symmetrisk Ydre, hvilket
imidlertid kun maadelig er lykkedes. Det er en meget lang
to Etagers Bygning, og seer snarere ud til at være en Caserne, end en keiserlig Residens. Den keiserlige Familie
boer her ogsaa kun sjelden, men residerer paa Lystslottet
St. Christoph, en halv Miil · fra Byen i nordvestlig Retning.
Det keiserlige Capel er ligesom Slottet udvendig uanseligt;
dets Indre er derimod meget rigt og er overlæsset med
alle de Udsftlykkelser af Malerier, Draperier og Snurrepiberier, der saa ofte gjore, at de catholske Kirker, navnlig
i spanske og portugisiske Lande, og især deres separate
Capeliers Altere, mere ligne en UdsLillings-Bazar, end et
Andagtens Tempel.
For at blive færdig med den store Plads, ville vi med
det Samme gaae ind i Bazaren, som er omgivet af en Muur,
og er egentlig kun en aaben, temmelig dybt indgnaende
Fiirkant, hvor der er opslaaet endeel Boder, som paa et Marked, dog findes her ogsaa faste, byggede Boutiker langs
Muren. Her sælges hovedsagelig allehnande Levnetsmidler,
Fisk, Kjod, Gront, Blomster og Frugter, men ogsaa andre
Sager, sausom Klædningsstykker, Tobak etc., alt' til Brug for
de Sofarende. Her er allid en forfærdelig Stoi, deels af de
Handlende, især Negere og Negerinder, som, ligesom i
\tec,tindien, paa et Bræt paa Hovedet bære allehaande Drikkevarer omkring, som de falbyde Matroserne, der komme i
Land, m--n ogsaa af den store Mængde Papegoier og Abekatte af ai!p mulige Dimensioner og Farver, som bringes
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til Torvs af Omegnens Beboere, overbeviste, som disse ere, at
de ville finde god Afsætning pna dem, hvori de da heller ikke
blive skuffede; der gaaer intet Skib fra Brasilen hjem efter,
som ikke slæber idetmindste et Dusin Papegoier og nogle
Abekatte hjem med. Det er som oftest den lysegronne, almindelige Papegoie med •nogle gule eller rode Aftegninger, som
findes her og kan hnves for meget godt l{job. Men man
træffer ogsaa den rode og den blaae Haras, og ikke sjelden
den smukke graae Papegoie med de rode Fjær. Denne
sidste er imidlertid ikke hjemmehorende i Brasilien, men
kommer med Slavesldbene fra Afrikn og er ofte meget dyr.
Fra den store Plads lober en bred Gade Nord efter,
som folger Strandens Retning og gaaer lige ud til den indre Rhed, forbi Borsen og det keiserligc Orlogsværn til hoire,
og 11ogle hoilliggende Caserner saml Benedictiner-moslret til
venstre. Paa denne Gade, den saakaldle "rua dcreila", udmunde en Mængde meget lange, snorlige, men temmelig smalle
og morke Gader, der komme hcelt oppe fra det ligesaa
stygge, som store, ikke engang brolagte Torv, Campo St.
Anna. Dette hele Qvarleer er Centrnm for Rio Janeiros
handlende Verden "en gros" og "en detail". Her findes næsten
alle l{jobmænd bosnlle, - idelmindste om Dagen, - thi
om Natten drage de fleste af dem ud til deres luftige Boliger i Forstæderne, eller vel og ud paa Jeres Villaer i Omegnen. · I Byen have de kun deres Handelscontoirer, deres
Pakhuse, deres Udsnlgssteder,• her findes den utrolige Mængde
Bouliker, der saagodtsom udelukkende optage underste Stokværk af hvert eneste IIuus i alle disse Goder. De ere blændende oplyste og straale En imode med deres blanke Mahognidiske, forgyldte Lister og uhyre Speilc. Sjeldcn eller
aldrig finder man i disse Udsalgssledcr nogelsomhelst indenlandsk Fabrikat, - jeg taler naturligviis ikke om Urproducler; - alt er af engelsk, fransk eller tydsk, ja slundotn·/
ogsaa ehinesisk Fabrik, men heraf findes ogsaa et alde'tcs
utroligt Udvalg fra de allerkostbareste til de allerletteste
Varer' af alle mulige Arier. En smuk Undtagelse 11eri gjiir
den Blomsterfubrik, som findes i "run do ouvidoi:-- under Ma-
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dam Fineaus Veiledning. Her fabrikeres de skjonneste Fjærblomster, af Fuglenes naturlige Farve, især af de stakkels
smaa Colibrier, som i lusindviis mane række deres smaa
Halse til, for at deres glimrende Fjær kunne pryde vore
Damers Hoved og Kjole. Det er et særdeles stort Etablissement, og det har en ganske utrolig Afsætning, især dog til
Europa, da de brasilianske Damer langt foretrække de fra
Udlandet indforle Toiblomsler. I det forsle Oiehlik forbauses man over de talrige Boutiker, og begriber ikke, hvorledes en saadan Masse kan finde Afsætning, men betænker
man, at her ikke alene er en By paa 170,000 Indvaanern at
forsyne, men saa at sige et heelt Keiserdomme, hvis vidt
adspredte Befolkning dog for slorste Delen soger sine Fornodenheder tilfredsstillende over Rio Janeiro, saa indsees
det let, at her man være stor Fordeel at hente i denne
Handel.
Borsen er en smuk Bygning, beliggende med Front mori
"rua dereita", og med sin Bagside ned mod Stranden. Den
har en Frontispice, baaren af ioniske Soiler, som danne et
Peristyl foran den. Indvendig er den rummelig og vel indrettet. Om Middagen, i den relle Borstid, er her en ganske
ualmindelig Conflux af Mennesker af alle mulige Hudfarver,
alle i fredelig Samvirken til egen og fælleds Fordeel. Delle
den fredelige Handels smukke Tempel er bygget i Aarene
1819 og 20 til sin nuhavende Bestemmelse, men fik, for det
toges i Brug dertil, en hoist sorgefig Indvielse, idel dets
nybygg<'de Mure blcve vædede med Borgerblod. Jeg var
selv Oienvidne til denne Begivenhed, og slml derfor tillade
mig at fortælle den, skjondt den ligger udenfor denne Beretning.
Da jeg i Juli 1820 kom til Rio Janeiro med et fransk
Linieskib, havde jeg den Ære at blive Hans allertroesle
1'fajestæt, Kong Johan den Sjette, forestillet af vor daværende Charge d'affaires ved det portugisiske llof, Hr. dal
Bargo. Den spanske Revolution var dengang nylig udbrudt,
og Cortes--Constitulionen var proclamcrct. Hs. M. ytlredn
BIiies Jordomst,lllnjr, Ill.
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sig i den Anledning meget naivt, i det han sagde: ,,quant
å moi, je n'aime pas ces gouverncments å la mode."
Da jeg kom tilbage i 1821, fandt jeg den stakkels
Konge i el "gouvernement å la mode" op over Orene.
Efterrelning var ankommen om Revolutionen i Lissabon, og
Kongen var af sine europæiske UndersaaLter opfordret til
at komme til Portug·al og residere der. Dette havde bragt
Gemyllerne i Opror, og den 25 Februar var Uveiret brudt
los i Rio Janeiro. Don Pedro maalle negociere mellem Faderen og det oprorte Folk. Kongen lovede gjennem sin
Son, at Brasilien skulde faae sin ConstituUon, og besvoer
den i Forveien tilligemed Don Pedro paa det hoilideligsle,
hvorefter han kom til Byen og blev af Folket trukken i
Triumph gjenncm Gaderne.
Don Pedro var Folkets Afgud. Kongen havde bestemt
sig lil at reise til Lissabon med hele lfolfct, kun Don Pedro
skulde blive tilbage som Regent. Orlogsskibet Johan VI og
12 andre storre og mindre Orlogsmænd laae seilklare, for
at fore Kongen med hans uendelige Folge, ikke alene af
Hoffets Personale, Cape!, J{jokkenbeljenll', Garderobe etc.,
men af den store l'rtængde Grever, Baroner, l\1arquier og
Vicomter med deres Familie, tilbage lil Fædrelandet. Man
gjor sig intet Begreb om det Vfrvar, der fandt Sled ombord i disse Skibe; een Brig alene havde alle Kongens
Sangere (Castrater) ombord. Jeg er pverbeviist om, at en
eneste vel commandcrel Fregat kunde have bemægtiget sig
den hele Eskadre med alle de Skatte, der fandtes ombord.
Om de Higdomme, som det hed sig, at l{ongcn og Hoffet .slæbte ud af Landet, herskede der i Rio Janeiro de mest
foruroligende og overdrevne Meninger, og de vare den
egentlige Anledning til de Scener, som fandt Sted under vort
Ophold med "le Colosse" i April Maaned. Der va1· nemlig,
/
under Paaskud af at raadslaae om Regjeringsformen und;✓
Kongens Fraværelse, bleven sammenkaldt en Forsamli~ af
Notabler, som de kaldle sig selv, - egentlig ikke ~det end
et Folkeoplob, - som skulde mode i Borssalen. Uden
at denne Forsamling nok egentlig havde nog-et legitimt Sam-
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mentrædelsesmandat, var den dog tilskyndet af to hinanden
modsatte Partier, Kongen nemlig, - thi det blev almindelig antaget, at H. M. slet ikke onskede at vende tilbage til
Europa, men var bleven tvungen dertil af sin Omgivelse,
hvorfor han haabede, at Forsamlingen skulde sætte sig derimod, idetmindste indtil den belovede Constitution var ankommen fra Lissabon, - og Don Pedro, som onskcde Kongens Afreise snarest mulig, for selv at komme til Roers.
Dette sidste Parti havde forudseet, at denne Forsamling vilde
blive tumultuarisk, og baabede paa, at Kongen deraf skulde
lade sig skræmme til at paaskynde sin Afreise.
Jeg havde gjort meget noie Bekjendtskab med en ung
Mand ved Navn Duprat, Portugiser af Fodsel, men af fransk
Familie. Han stotl i Hr. dal Borgos Tjeneste som Privutsecretair og var et flinkt Menneske med mange Sprogkundskaber og et godt Hoved. Om Formiddagen den 21 April
indbod Duprat mig til at mode i Borssalen, for at overvære
Forsamlingen. Jeg anede ikke, at den stakkels Fyr aglede
at spille en Rolle ved denne L ilighed. Da jeg kom ind i
Borssalen om Aftenen, fandt jeg den stuvfuld af Mennesker,
og til min store Forskrækkelse saae jeg min Ven Duprat, som
stqd paa et Bord i Skjorteærmer og talte portugisisk, saa
Sveden haglede ned af Ansigtet pau ham. Godt maa han
vel have t9:It, thi han blev idetmintlste stærkt applauderet~
og han satte Ting igjennem, som Ingen havde dromt om,
skulde blive foreslaacde; - men Hr. Du prat var hemmelig Medlem af det ullrademocratisk.e Parti. Det blev derefter vedtaget, ikke alene at forkaste alle de Personer, som man antog, at Kongen vilde foreslaae til at indtræde i Regjeringen
i sin Fraværelse; men endvidere, at den spanske CortesConstitution oiebliklig skulde proclameres. En Deputation
blev strax valgt og afsendt med denne Besked til St. Christoph.
Da Duprat havde endt sin Tale, fik vi fat paa ham og
soglc at bringe ham til Rolighed; jeg fik ham bort og ind
paa en Cafe, hvor han spiste endeel og drak endnu mere,
lob derfra bort, og siden har jeg aldrig talt med ham. Jeg
gik selv tilbage til Barsen, for al see Enden paa denne Historie.
SO*
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Duprnt havde alter talt, og havde blandt ondet forcslaoct,
at Forsamlingen skulde beordre Forterne ved Havnens Indlob ot forbyde den kongelige Eskadres Afseiling, ipdtil l{ongen havde tilbageleveret de store Skatte, som man paastod,
han havde med ombord. ~orsamlingen frembod et meget
oprort, men lidet imponerende Skuespil. Man var ifort
ollehaande Pooklædninger fra Kjoler til Blouser eller bare
Skjorter; man rog Cigarrer (det var 1821) og spiste Appelsiner, Alle talte, Ingen borte efter; ude paa Gaden hujede
og skreg Pobelen, kastede Raketter og Sværmere, brolede
Nationalsange og raable Hurra for Constitutionen, Friheden
og for En og Anden af de Forbigaaende, medens af og til
denne eller hiin; som havde det Uheld at mishage, blev
pebet ud og fik Appelsinskaller i Hovedet.
Imidlertid var Deputationen paa St. Christoph og fik af
Kongen, understottet af Don Pedro, et bestemt Afslag prm
sit Forlangende om den spanske Constilutions lndforelse.
Paa samme Tid var et portugisisk Jægercorps trul(ket sammen i Nærheden af Borsen.
Deputationen kom tilbage til Borsen og bragte Kongens
Svar tilligemed hans Befaling at hæve Forsamlingen. Men
delle vilde man paa ingen l\Jaade lade sig gefalde, og nu
begyndte et meget stoicndc Optrin, i det alle Mennesker talte
og raable i Mundene paa hverandre. Jeg stod i en Krog,
ikke langt fra Indgangen, og saae til i al Stilhed, stedse
folgende med Oinene min Ven Duprat, som gebærdede sig
værre, end alle do Andre, da jeg paa engang opdagede,
lige ved Siden af mig, en Geværpibe stikke ind ad Vinduet.
I det Samme viste der sig i Doren en Major af de portugisiske Jægere, med blank Kaarde i Haanden, som i Kongens Navn befalede Forsamlingen oiebliklig at oplose sig. •
Man nægtede at adlyde, Majoren gjen_log sin Opfordring, og
viste tillige hen til Vinduerne, ind ad hvilke en stor Mængde
Geværpiber stak ind paa de tre Sider af Huset. Desuagtet syntes man at love, ja man lalle om 111odstand. D~
blev der commanderet: "Fyr", og en Salve blev affyret ind
ad alle Vinduer, dog skjod man mest i Luflen, og da alle
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Mennesker strax sogte at redde sig ud af den fjerde Side,
som vendte mod Stranden, ophortes med Skydningen, saa
al der kun blev fire eller fem Mennesker saarede inde i
Borsen selv, hvorimod Flere kom galt afsted i Dyndet og
Mudderet ud mod Stranden, hvor der var aldeles morkt, og
hvor der dengang endnu ikke var brolagt. Jeg for min
Person tog det Parti, sausnart jeg saae Geværpiberne ved
Siden af mig, og altsaa sluttede mig til, hvad der vilde
vanke, al liste mig det Par Skridt langs Muren hen til Majoren, til hvem jeg sagde, at jeg var fransk Officier, som
befandt mig her af en Hændelse, og bud ham om enten at
lade mig slippe ud, .eller arrestere mig. Lykkeligviis valgte
han det Forsle, og jeg -slap saaledes ud af en hoist ubehagelig Stilling.
Don Pedro lod strax Borsen som hele Byen militairisk
besætte. Næste Dag vare alle Boder lukkede, og ingen
Mennesker paa Gaderne, undtagen de bivouakcrende Soldater; paa Slotspladsen var opkjort . Canoner. Min stakkels
Duprat var een iblandt de mange Arrestanter, som bragtes
til Fortet St. Cruz, og var ikke hans Velgjorer dal Bargo
gaael i Forbon for ham, var han uden Tvivl bleven fusilleret efter Standretsdom. Senere har jeg erfaret, at han
var kommen paa fri Fod, havrle studeret i Coimbra og vilde
være Præst. Den 25 April seilede Kong Johan den Sjette
med hele sin Eskad'r e, og efterlod Don Pedro som Regent
i Brasilien. Og hermed skal jeg slutte denne lille Episode,
og vende tilbage til 1847 og mit sidste Ophold i Rio Janeiro med Galathea.
Dog inden jeg forer Læseren videre om i Staden, maa
jeg forst gjore ham bekjendt med dens indfodte, saavelsom
indvandrede Befolkning. Af den forste, af Indianere, er
der, ublandet idetmindste, knap noget Spor tilbage i selve
Hovedstaden; af de indvandrede eller hidbragte Folkestammer udgjore Negrene, blandt hvilke de Ufrie alene i Brasilien langt overstige Halvdelen af Befolkningen, det langt
overveiende Antal, medens Europæerne, - og blandt disse
selv Portugiserne, der dog have paatrængt det store bra-
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silinnske Keiserrigc deres Sprog*) og Regimente, - kun
belobe sig til en meget svag Minoritet. Hvad man moder
poa Rio Janeiros Gader, er· snngodtsom udelukkende Negre.
Hist lobe en 30-40 af dem i smant Trav, hver med sin
Calfesæk paa Hovedet: i Spidsen for dem en Forsanger, der
med Mnrimba'en i Haanden ledsager deres klagende Opsang;
- her trække Andre moisommeligt afsted med ei:i lav, tung
Vogn, belæsset med et uhyre Rum rad: deres eneste Dragt
er et Par grove Seildugsbuxer, underliden holdte op med
et Pur Seler, som spændes over den nogne Krop. Hist
gaaer et slankt, sveirygget, ungt Negerfruentimmer og stikleer sin ene Skulder heelt op af Særken, som forurlen et let
Skjort og ef lille Torldæde, bundet om Bellestedet, er hendes eneste Paaklædning: i Torklædet bag paa Ryggen sidder hendes lille Barn, paa den ene Hofte en Abekat, og
overst oppe paa sin uldne Paryk bnlimcerer hun nok sna
fornoiet med en Klase Bananer, en Kop Cnlfe eller andet
dcsl.; - her kommer en af hendes Veninder, en Slags
Bissekræmmerske, med en med Glasruder forsynet, stor, fiir") I det Indre af Brasilien tales det saakaldte "Lingua geral", en Blanding uf Portugisisk med Indianer- og vel ogsaa Neger-Dinlecler. Befolkningen i det Indre er, ligesom den i Uio, sammensat af 1) Negre
og deres Blundingsrncer, 2) Europæere og deres Af1<0m, 3) Indianere. Den Hvides Afkom med Nr.gerinden kaldes il1ke l\lulat, hvilket i Brasilien er et SI1jroldsonl, men "pm·do(a)"; Pa1·do(u)'ens Afkom
med den li vide kuldes "pardo(n) clnro(n)" eller "cubro(a)". Ikke engang
denne behii,•er nt være fri, men sælges ofle endnu af sin egen Foder.
Ilii1•n uf frie Pardos mdbyrdes eller af frie Pardos med frie Negre
ere derimod naturligviis ogsna selv frie, og ikke sjelden beklæde
Disse Stnbsofficiersposter i de nf dem sammensatte Piriquitos-Regimenter, ligesom d~ ogsnn, som Frinegrene overhovedet, have Adgang
til alle civile og ki1·kelige Embeder. - Blandingen uf Negre og Ind in n er e kaldes "caribocos". Indianeme deles i frie (tapuyos, gentios) og underkastede (mnnsos, capoculos). - E II ro pro e rn es Afkom lrnldes ikke "Europæere", hvilket betyder det Snmme som Undertrykkere, - helleril1ke "Creolcr", hvilket er Navnet for de i Brasilien flldte Negerhi!rn, - men "B1·asileiros". De Portugisere, som
ikke cre fiidte her i Landet, men komme directc fra Europa, benævnes med et Ogenavn "pes de ehumbo" :>: Blyfi!dder.
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kantet Kasse paa Nakken: hun gaaer sin jevne Gang, indtil
hun moder en Landsmand, der falbyder allehaande Kager, eller
en Art Tykmelk, opbevaret i Kræmmerhuse af gronne Blade,
eller andre lignende Rariteter; disse Lækkerier ere hende
for uimodstaaelige, Begge standse og indlede en lille Tuskhandel med hinanden. Hist slikker en Mulat Næsen tilveirs,
han giver "Loven" og veed i sin Hoffærdighed ikke, hvor
dybt han skal see ned paa sine sorte Brodre; - •her slæber
en næsten fabelagtig tynd, oploben,. doven og levcrsyg Brasilianer sig hen ad Forlouget, medens hans orkcslose Landsmandinder rulle forbi i smaa med Muler forspændte Equipager, pao hvilke Neger-Kudsk og Tjener stadser i fuld
europæisk Livroe, eller de ligge, just ikke i den graciosesle
Stilling, med hele Overkroppen boiede ud af de aabne Vinduer i deres Huse. Kommer man forbi et af Springvandene,
hvor hele I{Jynger af unge Negerfruentimmer slaae fordybede i en luun Passiar, og man ganer videre ned mod Landjngsbroen, saa er her Alt i travl Bcskjæfligelse for al losse
og lade; men tillige ligger her fuldt op af Lystgondoler,
hvori man, noar man ikke forelrækker Passagen med en af
de mange smaa Dampbaade, kan af de deri siddende Roerkarle bringes hurtig frem og tilbage over Bugten; og paa
Quaien slaae andre Negerslaver, der leie sig selv ud som
Lastdragere, Veivisere o. a. desl. Deres Herre kommer,
naar han er i Nærheden, stundom selv til for at være med
at slutte Contracten, og ligesom Rytteren, der leier en Hest,
sporges ad, hYod Mund- og Seletoi han onskcr lagt paa
den, saaledes tager man sig her hellerikke en Cicerone ud,
uden at det henstilles til En selv, om man ikke forst onskcr ham omklædt i en anden Skjorte og Beenklæder. Jeg
veed ikke, om Læseren af denne korte Skildring kan gjore
sig et Slags Begreb om, hvorle~es Rio Janeiro seer ud om
Dagen; om Natten ere dets Gader intet mindre end behagelige at færdes paa. Udenfor Fortouget gaaer man nodig,
da det mindste Regnskyl gjor Foret midi i Gaden bundlost,
dog horer der nær Husene ofte et formeligt Talent til med Held
at krydse ~sig frem mellem de mange Negre, der komme
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lobende ned mod Stranden, hver med sin lille Tonde paa
Hovedet, som allerede langt borte forpester Atmosphæren;
- og hvert Oieblik tilraabes En, om man saa gaaer langs
Muren heelt paa den anden Side af Gaden, et »Cuen va"
og "pase largo" fra den nærmeste Skildvagt, saa man skulde
troe, at Byen ,•ar erklæret i Beleiringstilstand.
Den Fremmede, som for sin Ankomst til Brasilien har
hort, at Slavetilforselen her er forbudt, undres maaskee i
Begyndelsen over at stade paa en saagodtsom udelukkende
sort og for Slorstedelen ufri Befolkning. Forklaringen ligger imidlertid meget nær: den brasilianslrn Regjering er,
skjondt offentlige Slavemarkeder ikke findes mere, ei utilboielig til at lukke Oinene for den Slavehandel, der drives
i Smug, og de engelske Krydsere erc saa langt fra at gjore
denne noget Afbræk, at Slavehandlerne selv, hvor forunderligt det end kan lyde, onske flere Krydsere i Farvandet,
for derved at kunne faae Negrene drevne op i endnu storre
Priis. Som det var, regnedes et eneste Slaveskib, der slap
igjennem, at kunne holde fem andre skadeslose, som bleve
tagne; og medens Negrene saaledes fortes hertil fra Africa
i samme Antal som for, havde den eneste Folge af Orlogskrydserne hidtil været den, at de Ulykkelige, der slæbtes
over, mishandledr.s værre end nogensinde, idet man, for at
gjorc Slavesldbene mindre kjendelige, medtog den mindst
mulige Vandbeholdning, og saaledes ikke gav Negrene paa
Ovcrreisen mere at drikke, end der ansaaes absolut no<lvendigt til deres Livsophold. Dertil var Sammenstuvning~n
af dem saa frygtelig, at man i Bahia fortalte den næsten
utrolige Historie om en Brig, som der engang var ankommen med i300 Negre ombord. Tilforselen af Negre til Rio
Janeiro angaves i de fem Maaneder af delle Aar allerede at
udgjorc 3000, til Bahia 4000; og desforuden sagdes en stor
l\lassc netop for Oieblikket at ligge parate til Udskibning i
Magazinerne paa den africanske Kyst. Et Dampskib, bestemt
til at bringe Slaver, byggedes i Praia Grande, netop medens
vj Iane ved Rio Janeiro; Englænderne, der underhaanden
havde gjort sig bekje.ndte med Skibets Udmstning, ventede
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kun paa at det skulde stikke til Soes, for al gjore Jagt paa
det. Med Hensyn til Prisen, da betaltes Kystnegrene, især
de nykomne Drenge, dyrest; i Rio kostede en saadan "Molek" 6-800, ja op til en "conto"*) Milreis, i Bahia kun
omtrent 500 Milreis. Grunden til denne Forskjøl i Prisen
maatte vel navnlig soges i, at Slavehandlen ci turde drives
saa aabenbart i Rio, som i Bahia. I Rio frygtede man dog
idetmindste Politiet saa meget, at man holdt Kystnegrene
skjulte, saa længe de kun talte deres lafricanske Sprog; i
Bahia · derimod havde man saavel Nord pae, som i selve
den nede ved Stranden liggende Deel af Staden, forskjcllige Megaziner eller saakeldte Trapischer, hvori det vel for
en Forms Skyld hed sig, et der laae Calfe, Sukker o. s. v.,
men hvori Gud og hver Mand vidste, at man havde Oplag
af Kystnegre, og hvori Enhver, der just ikke gik i Uniform,
navnlig fremmed Uniform, uden videre kunde fores ind, for
at tage Varerne i Oiesyn.
Man kunde troe, at et Folk, der bliver saaledes behandlet, som disse ulykkelige Negre, maatte fole sig i hoieste
Grad fortrykt og forkuet; deri vilde man imidlertid tage
fuldkommen feil. De troe sig med deres sanguinske Temperament at være de mest begunstigede Mennesker under
Solen. De synge og dandse ud paa Natten, efter fra Morgenstunden af at have arbeidet i deres Ansigts Sved; de
gjore Commers i det Oieblik, de have læsset Caffesældrnne
af deres Skuldre, de stoie og gjore Bajadsstreger, de give
den galante Dandy ligeover de1·es Landsmandinder, de abe
sig ud i fremmede Klæder og Manerer, og tilegne sig med
Lethed de forskjelligste Tungenl8al. De læse deres "Palm·
noster" og "Ave Maria" som andre Cl\lholske Christne, men
kunne vel forresten neppe selv gjore sig Rede for, hvad
Troesbekjendelse de hore _til. De lade sig træde paa Nakken, uden at fole deres Fornedrelse; men bringes deres

*) En Conto ci· = 1000 lllilrcis ; en lllilrei er paa det Nærmesto
Rigsbnnkdalcr.
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Lidenskaber forst engang i lfog, da ere de ulæmmclige i
deres Grusomhed.
Loven har i Brasilien indrommet Negerslaverne enkclle
Rettigheder, saaledes den, at de kunne losl(jtibe sig, at de,
naar de e1·e utilfredse, kunne forlange for Indl,jobssummen
at sælges lil en anden Herre, ligeledes at de ad Gangen (I)
ikke kunne straffes med mere end 50 Slag. l\fen endog disse
Relligheder, der vistnok ville forekomme Enhver tarvelige
nok, værges der kun hoist utilstrækkeligt om; og ligesom vi
selv oplevede et Exempel paa Y,en Slave, som af sin ·Herre,
hvem han havde viist sig gjenslridig imod, sendtes som
Straf til Minas Geraes, omendskjondt hans Slægtninge vare
villige til at kjiibe ham fri, snaledes fortæller Dnrwin
om en Godseier, som for at tilfredsstille sin personlige
Hævnelyst, vilde sælge 30 mandlige Slaver paa offentligt
Marked, blot for at skille dem fra deres !foner og Born,
og som rigtignok senere opgav denne Nederdrægtighed
igj en , dog il,kc af Medlidenhed mod dem, men kun fordi
hans Egenylle afholdt ham derfra. Den storste Forbrydelse,
en Negerslave kan beguae, er naturligviis Selvmord; dræber han et andet Menneske, da gjor hans Herre sig ikke
sjclden den slorste Uleilighed, for at fane hum friet for Dodsstraffen, fordi .hans Liv jo ligefrem er en Pengecapilal.
Slaveriet er i det Hele ikke blot en Ulykke for dem, aet
rammer, · men det virker tillige oplosende og demoraliserende pna Landets Sæder og Institutioner; ja det har i
Brasilien udviklet sig i et saa uhyre Omfang, at den 'fid
mnnskce ikke er fjem, hvor Negrene, der selv eller hYis
Forfædre ere slæbte i Lænker fra deres Hjem og Fodeland ,ville bryde den moralske Magt, som endnu holder dem i
Ave, afryste Aoget, dræbe, udrydde eller forjage deres
europæiske Undertrykkere og gjore sig til Herrer over Landet. Allerede gjcntagne Gange have Bahia og andre Sleder i Brasilien været Skuepladsen for de blodigste Negeropror, og naar de Hvide med tilsyneladende Ligegyldighed
see den muelige Fornyelse af saadanne Blodsudgydelssr
imode, der hidindtil ere blevne qvnlte i der~s Fodsel, da er
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det, fordi de trygt stole paa del ubcgrændsede Hovmod,
hvormed den brasilianske Negerslave seer Kystnegersl11ven,
Frinegrr.n den brasilianske Negerslave, Mulatten Frincgren,
Pardo claro'cn Mulatten over Hovedet, og fordi de ved det
daglige Syn ~eraf troe at have vundet Overheviisningen om,
at saa forskjellige Elementer aldrig ville kunne enes om at
virke til eet Maal. Maaskee man dog imidlertid bedrager
sig noget heri, og vist er det, at man allerede under det
spændte Forhold, der, under vort daværende Ophold, herskede mellem den argentinske Republik og Brasilien , ymtede om, at Rosas, naar det kom til Krig, vilde proclamere
Negrenes Emancipation i hele det store l{eiserrige og ved
dette frygtelige Vaaben soge at knuse sin Modstander. Et
ret interessant Beviis paa, hvorledes det ikke er ut.ænkeligt, at
Negrene kunne samle sig under eetHoved, havde man for n·ylig
havt i Rio Janeiro selv, hvor en som simpel Slave hid fort
Negerkonge vedblev at nyde en saadan Mr:cgt og Anseelse
blandt sine Landsmænd, at han ·om Aftenen holdt formeligt
Thing paa Gaden, og afsagde Domme, som de andre Slaver
uden Modstand adlode og underkastede sig.
Soger man fra Slotspladsen tilvenstre eller Syd efter,
finder man sig snart i nogle friere Qvarlerer, som lildeels
bestaae af nyere Bygninger. Man kommer her mellen
Praia'en (Stranden) og St. Antonio-Bjerget ud til l\lisericordia-Hospilalet, en uhyre rig og stor Stiftelse, der omendskjondt den var ifærd med at opfore sig en meget storartet, ny Hovedbygning, dog selv i det sidste Aer endnu
havde lagt 60 "contos" Milreis op. Misericordia har ikke mindre end 5-6 Overlæger; en af disse var den ved en Fremmedafdeling ansatte Dr. Lallemant, en talentfuld tydsk Læge,
der viste, navnlig de Herrer Videnskabsmænd fra Corvetten,
den mest forekommende Gjæstfribed*). Paa de forskjellige
*) Unn indfiirte ogsea de Herrer Læger og Netu1 forskere i det hervæ-

rende keiserlige medicinske Acadcmic, af hvilket de efter hans Forslag hleve optagne som corresponderende Medlemmer. lir. Rusen
affattede i denne Anledning efter Opfordring en ]rnrt sammentrængt
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Sectioner i Hospitalet var indlagt en meget blandet Befolkning; Alle laae frie, undtagen Negerslaverne, for hvem deres Herrer bet~lte. Det endnu ufuldendte nye Hospital blev,
ligesom den heller ikke endnu færdige Daareanstalt paa
hiin Side Botafogo, fra overst til nederst op fort af Granit;
det havde store, rummelige Gaarde, en Quai skulde anlægges foran det, for at hindre Havets Brænding i at bryde
ind , og en betydelig Deel af den bag Bygningen liggende
Baldrn var allerede skaaren bort, for ogsaa her at give en
fri Plads. mavrede man opad denne Hoi, saa fandt man
beliggende paa dens Top et Observatorium (i det aldrig
fuldendte Jesuilerldosters Byg·ning), Auditorierne for det
medicinske Facultet og et Bibliothek. Rio Janeiro har foruden denne endnu to andre offentlige Bogsamlinger: den
keiserlige, som er opstillet i det ovennævnte Karmeliterkloster, og Stadsbibliotheket, som opbevares ikke langt derfra, og som tæller 70,000 Bind.
Paa den anden Side af Misericordia-Hospitalet, og ligesom dette umiddelbart ved Stranden, ligger en pragtfuldt anlagt og udstyret offentlig Have "paseo publico", med herlige skyggefulde Træer og en kostbar opmurct Terrasse,
hvorfra man har den deiligste Udsigt over hele Bugten ud
mod Indlobet. To store Trapper fore op til denne flere hundrede Fod brede, fliselagle Platfond, en smuk Soilepavillon
hæver sig for hver af dens Ender, og et Steenrækværk, paa
sin ovre Flade belagt mecl chinesisk Porcellain og besat med
en Række af Vaser, mellem hvilke det friske Gront frodigt
ranker sig op, adskiller Platfonden fra den larmende Brænding nedenunder. Hvor Trapperne lobe sammen foroven,
staaer en lille bevinget, kunstnerisk temmelig uskjon Dreng
af Bly, som Forgyldningen var gaaet af allerede for
længe siden; han har en Skildpadde i Haanden, af hvilken
der udstrommer det friskeste Kildevæld, og som bærer Indskriften: ,,Sou util ainda brincåndo" (Skjondt spogende er
Bel'etning om Galathea's Expedition, som, oversat paa Portugisisk af
Dr. Lallemant, blev oplæst af dcnqc i Acndcmicts l\liidc.
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jeg nyttig). De smaa fliselagte Bænke indenfor Rækværket
afgive en ligesaa kjolig, som forreslen behagelig Hvileplads;
man kan nyde den smukke Udsigt i uforstyrret Ro, man
seer her aldrig et Menneske. - Sonden for Paseo publico
træffer man paa den colossale Aquæduet, som leder Vandet
fra Corcovado ind i Byens forskjellige Qvarterer. Det er
en ligesaa solid som smuk Bygn"ing, og Vandcanalen er. paa
sine Steder baarcn paa gigantiske Piller og Buer, som deels
slaae frie og i det Hiiiesle tjene til Vogngjennemkjorsel, deels
ere udfyldte med smaa Vaaningshuse. Den hele Bygning
er, i Forbindelse med det piltoreske Landskab af Bjerg,
Skov, By og So, af en særdeles skjon Virkning fra de
mange forskjellige Sider, man faser den at see, all som
man bevæger sig i denne Deel af Byen. Rio Janeiros Forsyning med Vend er dreven til megen Fuldkommenhed, og
er i dette varme Climat, hvor der tillige findes en saa betydelig Mængde Negerslaver, og folgelig fattig Befolkning,
en stor \'elgjerning. Man seer mange Steder i de forskjellige Qvarlerer offentlige Springvand, mest Sandsteens-Pyramidcr, som endog ikke sjelden ere udforte med archilectonisk Luxus og tjene Byen til P1·ydelse, paa samme Tid
som de ere seavel Fattige som Rige lil stor Vederqvægelse,
og udbrede en vis Friskhed og ,Kjiilighed i Atmosphæren,
som man ikke nok kan paaskjiinne i et saadant Climat.
Stiger man langs med Veiledningen opad det temmelig
steile Theresebjerg, saa kommer man temmelig snart Ul el
Karmelilerkloster, hvis 20-30 Nonner skulle fore et meget
strængt og afsondret Liv. Udsigten er allerede her ubeskrivelig deilig, især i den tidlige Morgenstund, naar Tnagebankcrne sprede sig, og eflerllBanden flere og flere Skibe,
Huse, smna Trægrupper, endelig hele Gader og Qvarlerer
af Studen dukke som stiirre og stiirre Oer op af det umaadelige Taagehav, indtil tilsidst kun en let Diis endnu ligger
som et Slor over det yndige Landskab. Bestigningen af
den 2200' hoie Corcovado fortsættes uden Bevær i Skyggen
~f de over Veien ludende mægtige Liivtræer; endelig kommer man til en af Orangealleer og l{affeplantninger omgiven

478
"Facinda", hvor man netop var ifærd med at opbygge en
lcciserlig Pavillon. Nogle Sltridt endnu, og mån staaer pna
Bjergets overste Top, et Par store, niigne Granitblokke, over
hvilke der fra den ene til den anden er lagt en lille slcrobelig Træbro. Her ligger hele Rios skjonne Omegn som et
Landkaart udbredt for Ens Fodder: Tijuca, Gabia, den botaniske Have og den storre Lagun, som ligger i dens Nærhed; Raza, Redonda og de månge andre, udenfor liggende
Smaaoer; hele den 4- 5 Mile dybe Rio-Bugt med dens snevre,
maleriske lndlob, dens Skov af Skibsmaster, dens Archipel
af Oer og dens rigt afvexlende Omgivelser: Sukkertoppen
og Botafogo, Veien gjennem Forstæderne ind til Rio og
hiinsides denne ud til Keiscrens Lystslot, S. Christovii'o, de
blaa fortonede Bjerge i det Indre af Bugten, Rios Vis-å-vis,
det lille landlige Praia grande, og heelt ude til Soes, i415 Mile borte, det for de Sofarende saa vigtige Cap Frio.
Landskabet er næsten for rigt, man bliver træt af al denne
Herlighed.
Folger man Stranden Syd for Aquæducten, træffer man snart
paa det smukke l\1aria da Gloria Forbjerg, med sin malerisk beliggende l{irlrn, og den lille By der omgiver den. Portugals
Dronning, Maria da Gloria, skylder denae Kirke sit Navn. Bugten herfra og ud imod Botafogo kaldes Catede, efler en
lille Flod som kommer fra Bjergene og strommer ud igjennem Dalen paa dette Sted. En smuk Steenhro forer over
den, og videre ud nd Botnfogo til, gjennem Forstæderne
Prnin vermelha, Praiu Flamingo og Catede. Allerede i Catcde-Bugten mærker man Havets Indflydelse, i det her
stanl'r en evig Rulling, og ikke sjelden en saa stærk Brænding, at al Landgang med Fartoier er umulig. Landingsbroer ere ingensteds anlagte.
Botafogo have vi alt beseet under Indseilingen, det er
noget af det yndigste, man kan tænke sig. Saavel her, som
i Catedes nye Qvarterer langs ad Veien bag ved Botafogo op imod Corcovndo, er det fornemme Qvnrteer af
Byen, og tillige Opholdsstedet for de fleste Fremmede, som
have taget Bolig i Rio.
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Ville vi endnu forlsætte Veien forbi Bolafogo, saa
komme vi snart bagom Sukkertoppen og træffe saa
paa den botaniske Have, som er tillige at betragte som en
keiserlig Lyslhave med en lille Villa for den keiserlige Familie. Den er smukt vedligeholdl, og da den ligger i en
romantisk deilig Egn, er det nok værd at gjore den til
Maal for en Kjoretour.
Suger man tierimod fra Slotspladsen Vester ud, saa vil
man, efter at være kommen igjennem en af de lange,
Gader, hvoriblandt jeg skal tilraade at vælge Rua do Ouvidor som den smukkeste og bedst udstyrede med Boutiker,
befinde sig paa en temmelig slor aaben Plads San Francisco de Paulo, som har en Kirke af samme Navn - en bruun
Sandsteeensbygning med lo Spiir*), - og hvor de to Theatre,
det store portugisiske St. Pedro de Alcantara, og det mindre franske, Teatro de San Francisco, ligge ganske nær
hverandre. Paa det forste spilles afvexlende portugisisk
Comoedie og italienske Operaer, paa det andet op fores franske
Vaudeviller og Opera comique. Intet af hvad der præsteredes paa disse to Theatre, var ligefrem slet, om det end
lod meget tilbage at onske. Som disse Thealre nu engang
vare, bleve de allid en stor Trost og Tilflugt for os Fremmede, og naar mån kommer fra en Reise, som den vi havde
tilbagelagt, hvor vi, med Undtagelse af Valparaiso, ikke
havde seet et Theater i to Aar, saa er man noisom. Den
sidste Aften, jeg var i Rio, gav man paa det franske Theater "les Diamants de la couronne". Denne Opera, der som
bekjendt, ifolge den franske Text, spilles i Lissabon, havde
man, af Delicatesse for Huset Braganza, forlagt lil Hoffet i
Kjobenhavn.
Fra Theaterpladsen ganer Veien videre frem _igjennem
den ydre Deel af Byen og ud i Landet. .Man kan herfra
soge Nordvest ud ad St. Ohrisloph til. Man vil da have at
passere et temmelig lavt og sumpigt Terrain, som jeg endog
0

)

Foruden San Francisco de Paulo, ere Candelaria og S. Jose Stadens
bekjendteste Kirker.
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horle omtale som meget usundt, og man vil derefter komme
ud i den over al Resl<rivelse deilige Egn, hvori St. Christoph Slot ligger, og hvor der findes den Mængde Villaer og
store og smaa Landsbyer, som tjene sna mange af Rio Janeiros Indvaanere, navnlig af Hoffets Omgivelser til Sommeropholdssled. Man er her bag ved Rio By! og har
Stranden fornn sig i det Indre af Bugten, besaaet med de
utallige smna og store Oer, som danne et heelt Archipel af
de yndigste Haver midt i den lyseblaae So. Langt borte
tilhoire seer man Rio Janeiros By med sine Taarne og sine
hi>ie Bygninger, sine Myriader af Skibe og Bande, medens
i Forgrunden de nydelige Fiskerbaade med deres hvide
Spidsseil glide langsomt hen ad den speilblanke Havflade,
der kun forstyrres i sin Ro ved de tunge Aareslag fra Fiskerens senestærke Arm, eller vel og af og til af en Skare
Smaafisl<, der stritte ben ad Vandspeilet. Og nu paa Landet selv, tæt omlffing En, hvor man vender Oiet hen, denne
guddommelige Rigdom i Veg-etationen, disse slanke, hoie
Palmer, disse urgamle Skove med deres tallose og mægtige
Slyngplan ler, disse l\tasser uf Frugttræer, bedækkede med
gyldne Oranger, med store Klaser af Bananer, kort med alt,
hvad Jorden i delle rige Land Irnn frembringe. Nei I i
Sandhed I Brasilien er manskee det herligste Land pna Jordldoden, del er idetmindste, sanlangt som jeg har seet det,
og af alt hvad jeg har scet, ubetinget det rigeste og det
skjonneste.
Denne Landets Skjonhed h·æder En imodc overall.
Umiddelbart hvor Byen horer op, begynder Urskoven; men,
man foretage milevide Udflugter, og man vil altid finde nye
Nalurskjonheder, og altid vil den samme uendelige Rigdom
og Overfylde i Vegetation, B.eliggenhed og Udsigt gjorc sig
gjeldende. Hvad enten man tager sig pna, at bestige Corvados steile Top, f01• at nyde Udsigten derfra over Ha,v og
By, over Bugten og dens Omgivelser, eller man rider ud
til Cnscaderne, beliggende oppe i Bjergene Vest for Byen,
eller man sæller over Bogien til det yndige Praia grande
og spadserer i de nydelige Haver, som Naturen har anlagt
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og Menneskene kun have at vedligeholde; eJier man sætter
sig paa et af de smaa Damps'kibe, som befare det Indre af
Bugten, og laden sig fore qm imellem det hele yndige Archipel af gr.onklædte Klippe1oer, hvor hist og her et Fiskerleie smiler fredelig og venlig paa den hvide Strand, eller et
nydeligt Lan_dsted kigget· fre"ll 'imellem Orangelræer-ne, som
danne en tæt og skyggefuld Lund omkring det; hvad eller
man gaaer endnu Jærigere og lober ind ·i' nogle af de smaa
Floder, som komme brusende ned fra Fjeldene i Baggrunden, og derpaa ganske fredelig risle gjennem de græsklædte
Enge og snoe sig i tusinde Bugter, som om de frygtede
for at bade sig i Sa\(soens biltre yande': - overalt - allevegne er det det S~mme og dog evig afvexlende, altid
skjont, aldrig eens, altid nog.et Nyt, aldr.ig noget Utilfriedsstillende.
Kan man undres over, at Folk, som boe i el sna guddommelig deiligt Land, ikke bryde sig meget oJi selskabelige For.lfstelser? Mig synes Noi I Jeg for. mit Vedkommende var idetmindsle meget lidt skikket til, nanr jeg kom
hjem fra en eller anden af de ovenantydede Excursioner,
nt gaac i Land pyntet Lil AflenseJskab eller Bal. Hvad
pnt~n dette nu er G1mnden el}er ikke, saa ~r det vist, at
man bAlmindelighed bekl~gede sig over Mangel paa Selskabelighed i Rio Janeiro. Jeg for mit ,Vedkommfnde kan
ingenlunde klage. Takket v:æ~e vor værdige Landsmand
Consul Prylz's 'Bestr, belser, lykkede~ df t saavel mig, som
mine Officier,er, at tilbringe de fjorten Dage., vi opholdt os
i Rio,
paa en hoisti behagelig
Maade, og vi deelloge i flere
.
,
storre og mind~e Se\skaper, ~pm dog idetmindste gave os
en Idee' oml Selskaliets
Udseende.
Jeg skal imidlertid aft
J
1
holde mi~ fra enhver pom, da jeg s~vner en væsentljg Betingelse for at have en Mening, nemlig Spr.9get; jeg forslaaer ikke Portugisis}c, o_g m~n træffer •ikkun undtagelsesviis Folk, som tale F~ansk ell~r En~elsk. Pa~ et stort Ilal,
jeg lllev indbuden til, et Slags l{)ubbal i "Casino flurninense",
saae j~ hele Rio Janeiros "beau monde": Damerne i r-ige ~og
mest morke og meget brogede Toiletter, og fl~rc meget
Billes Jordomseilln1t, Ill.
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smukke Personer iblandt deni. Forresten saae dette Selsirnb aldeles europæisk ud, og bekræftede hv'ad jeg allid
hor erfaret, at den store Verden er eens allevegne, Civilisationens Nivelleringsprocf's har her allerede gjort sin fulde
Virkning. Keiseren blev ventet, men udeblev, derimod
saaes paa dette Bal en naturlig Sosler til ham, saavidt jeg
veed en Datter af. den bekjendlc Marquise af Santos; hun
var temmelig corpulent, men forreslen en ret smuk Blondine.
Foruden at jeg aflagde Bestig hos de hoieste Regjerings-Autoriteler og de fremmede Gesandter i Rio Janeiro,
begjærede jeg og erholdt Audiens hos Hans Majeslæt Keiseren at Brasilien, Don Pedro den Anden. Hans Majesta•t
var kommen til Byen, og det var folgelig i det keiserlige
Palads, at jeg hnvi:le den Ære at blive ham forestillet. Jeg
havde seet den unge Keiser i 1840; da var han 16 Aar og
var meget lille og undersætsig af Væxt. Jeg blev derfor
meget behagelig overrasket ved at gjensee ham som en hoi,
velvoxen Mand, med et ædelt, om ikke smukt Physiognomie. Keiseren udtrykte sig flydende paa fransk og underholdt sig meget ved at udsporge mig om min Reise. Jeg
benyltede 1 Leiligheden til at anbefale til hans naadige Omsorg de Herrer NaJurforskere: Professor Bebn, der- skulde
komme Vester frR gjennem det Indre af hans Land, og Hr.
Reinhardt, som ifolgl' de her modtagne lnstruct_ioner skulde
afgaae fra Expedilionen, for at opsoge vor lærde og beromte Landsmand Doclor Lund i det Indre af Brasilien.
Det glædede mig at erfare, at Professor Behns Reise ingenlunde var Keiseren ubekjendt, og at Ordres vare udstedte i
Overeensslemmelse med vore tidligere, skriftlig til Consol
Prytz udtalle Onsker om Professor Behns Beskyttelse og
velvillige Modtagelse fra vedkommende Autoriteters Side pan
det brasilianske Territorium. Keiserinden havde jeg ikke
den Ære at blive forestillet for. Hun var hoi frugtsommelig
og lod sig ikke see ved Hoffet. I Operaen sane jeg hende
flere Gange. l'rfodens vi senere opholdt os i Bahia, indtraf
der Efterretning om lnfantens, Kronprindsen af Brasiliens
Dod. Han var et Barn pna tre Aar. Ved delle Dodsfald
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sLadfæstedes atter det gamle Sagn, at aldrig den ældste
Son af Huset Braganza ,kommer til Regjeringen, men altid
den anden eller 1tnedie.
Del hændte sig under dette Ophold i Rio, at jeg fik
Keiseren at see ved en anden Leilighed, hvor jeg for hans
Sky,lil vilde onske, jeg ikke havde seet ham. Det var ved
en stor Procession i Anledning af St. Georgs Festen., Jeg
kan ikke nægte, at jeg i en Hast ikke mindes at have seet
noget lmcre ridicult, end delle hele Optog. St. Georg er
betragtet som Armeens Skrlspatron i Portugal og Brasilien,
men tillige som Generalissimus for disse Landes samlede
militaire Styrke, og er som saadan Storkors af alle mulige
porLugisiske og brasilianske Ordener. Paa denne Dag bliver St. Georgs Helgenbillede, en colossal Dukke, ifort en
Solvrustning, med en Solvhjem pl\a Hovedet, sal op paa en
Hest aE den keiser.lige Stald, rigt udstyret med Guhlbrocqdes Schabrak, forgyldt Bidsel, Fj_ær paa Hovedet o. s. v.,
og derpaa fort i Pr.ooession igjennem alle Byens med Flag
og brogede Toier- smykkede Gader, fulgt af sine Væbnere
og sin hele Staldetat', af Abbeder med Mitra og Krumstav;
af Rio's Biskop, der i en Solvcapsel bærer den hellige Hostie halvskjult paa sit Bryst, medens Statens fornemste Embedsmænd holcle Fligene af den Baldakin, under hvilken han
vandrer; afi Keiseren og hele hans Suite, endvidere af alle
inulige Honoratiores, alle €orporationer og Broderskaber,
kort af en tallos Mængde Mennesker, under Klokkernes
Ringning, stoiende Øperamusik og Canonernes Torden.
Keiseren og folgelig alle Andre gaae barhovedet i den brændende Sol, hver1 med sin tændte Fakkel i Haanden.
Tropperne paradere "en haie" ,i alle Byens Gader. Den ulykkelige Generalissimus St. Georg er bunden til Hesten og
gjor. en hoist ynk_elig Fig:nr, i det han sidder og vakler til
alle Sider ,for. hvert Skridt Hesten g,jor. Hele den tallose
Folkemasse knæle11, idet Hostien bæres forbi, og selv Keiinden og hendes Hofdamer kaste sig næsegruus ned hist
henne paa Slotsaltanen. Paa samme Tid affy,res 'llusinder
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ar s·værmere og Raketter, sl,jondt det er midt paa Dagen,
og der er ingen Ende paa don Sloi og Tummel, som opfylder Byen. Dog endelig ganer Processionen ind i Oopellel
igjen, hvorfra den gik ud, der synges "te Deum", og saa
gaaer Enhver li! sit. Men om Aftenen er Byen illumineret;
og J{irkerne udmærlrn sig især ved en pragtruld Belysning
paa deres Fn,;mde, medens Roketler og Sværmere flyve omkring i Luften og langs ad Gaderne i tusindviis.
Brasilien er overnlt F>yrværkeriels clnssiske Lond. Der
gaher jo fast ingen Dag, som ikke rr en Festdag for denne
eller hih1 l{irke, og saa horer det til, at der frn l{irken
uddeles en Mængde slige Fyrværkerisager til den udenfor
forsamlede Mængde, som da iler mP.d at Inde Stadsen flyve
i Luften, ubotroglot om det er Dng eller Nat. Man oiner
Jngentjng, mlrn pindsulig horer man over sit Hoved en
Mængde smao l{nald, og seer man op, saa opduger man e1i
lille hvid Sky pan den lyseblaae Himmel, som strax efter
forsvinder: det er Rakeltcn. Ofte more Drengene sig med
at kaste nogle smaa afskyelige Sværmere lnngs nd Gailen,
som fare ind mellem Benene pan Mennesker og Heste, og
have ikke sjelden afstedkommet Ulykker. Men del er Folkets eneste Forni.iielse, siger man, den man man ikke berove de1n. Slige Festdage vare ofte hele Uger igjennem
for en Kirke og nrnae nodvendigviis volde den betydelige
Udgifter, da denne hele Tiden 1·egelmæssig er illumineret
bande indvendig og udvendig.
Store Rigdomme synes ivorigt Kirker og J{lostrn her paa
Stedet ikke at eie; af de sidste er det kun det i50 Anr
gamle Benediclinerkloster, der skal være i Besiddelse af
betydelige Godser, medens de fire andre, to !{armeliter- og
to Francislrnner-Kloslre, i Hovedsagen bestane ved frivillige
Gaver, hvortil endnu kommer den Fortjeneste,, Nonnerne
faae ind ved Snig af Fjærblomstc1· og Sylleliiier, Munkene
ved at reise om i Landet og sælge Allnd. Hvad endelig
St. Antonio-I{lostrct angaaor, da hro.ver, det tillige sin Hel-.
gens mililaire Gehalt, som trækkes maanedlig, ligesom ,en::
hver anden militnir Gage; dog er den hellige Antonius i
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den brasilianske Arme e' kun Oberst, medens han i den p_o rlugisiske e~ opfiirt som Feltmarschall.
Inden jeg forlader Rio Jnneiro, maa jeg endnu med «;lt
Par Ord omtale den paa den nrasilianslte Regjerings Foranstaltning anlagte tydske Colonie Petropolis, som liggi;q
paa 2000 Fods Hoide i d-et Indre af Rio-Bngt El lille
Dampskib vedligeholder en stadig Forbind~lse mellem d~n:
og Hovedstade'l; Seiladsen der.op gaaer gu en nem en l~t
I()ynge af de yndigste Smaaoer og ind paa en stærkt krQ!llmet lille Flod med tæt bevoxede Bredder. En 3- 4 »leguas" indenfor Flodens Munding standser Dampbaaden ved
~en usle Flæk ,;Porta d'Estrella", og herfra fortsætter man
sin Vei paa .Ryggen af et Muuldyr hen over Sletten, og efter nogle Timers Ridt opad Skraaningcn af den 2500' ,_hoie
Serra. , En, bred, brolagt og, skjondt gammel, vql ve(lligeholdt Vei forer, stærl{t sl:,1nget i Zigzag, opad denne Bjergryg'; den er et Kæmpeværk, hvis Udfiirelse vistnok har kostet utrolig Kraftanvendelse, alligevel er den saa s.teil, at
den er ubrugelig for Kjorsel, og en ny anl§lgges derfor
paa et hensigt~mæssigere Sted, for at tiJveiebring<: den
i:insk~lige F...orbindelse med Provindsen Minas Geraes. Efterat
være stegen omtrent 2000' i Vcirct, naaer man som sagt til
den paa flere Boie fordeelle Petropolis-By, hvis meUemliggende Dale af de tydske I Colonister ere opkaldte med
Navne som Oberrhein-Thal, Unterrhein-Thal, Mosel-'fhal
o. s. v. Husene ligge spredte ad paa disse SkraaningJJr, og
hvert Huus har 700 D F~vne Jord i Byen og 5000, ja under visse Betingelser endog indtil 20,000 0 Favne Jord uden~
for, men desværre tildeels meget langtfra Byen, ColQ.nisterne fa11e fri Passage ud til Brai,ilien og fri, s11avelsom
skalle fri Jord til deres Eiendom; selv den oprindelig~ ,Bestemmelse, at Udreisen efter 8 Aars Forlob skulde godtgjorLes Regjqringen igjen, er saavidt jeg veed hævet, og den
eneste Afgift, der hviler paa Colonisterne, er ~~ pCt. af
Sælgesummen, naar de sk~lde falde paa at afhænde deres
Eiendom. Petropolis havde 2200, næsten udelukkenda tyd-=
-ske lnd\laancre (300 andre Tydskerc boede deels netlad
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Serraen, deels vare de ansatte ved Krurltfabriken i Paria
d'Estrella); af dem vare 1400 Catholiker, 800 Protestanter.
C.olonien havde 6 Skoler med JJærere, saavelsom Disciple, af
blandet Religionsbekjendelse. En pavelig Emissair og en
protestantisk Præst forrettede Gudstjenesten for hver sine
Troesbrodre; mellem disse to Geistlige havde der imidlertid allerede fundet saa alvorlige Rivninger Sted, at selv Coloniens Director, eller om man vil Dictator, Major KohleF,
havile maatlel lægge sig derimellem, for at der ikke skulde
udbryde formelige Religionsstridigheder. Dircctoren, Stedets
overste Autoritet, havde under sig endeel saakaldte "Biirgermeister" o: Arbeids-Opsynsmænd, Regnskabsforere o. dsl.;
ogsaa 7 Ingenieurer vare ansatte ved Colonien. En dansk
Læge havde forst forladt den for ganske nylig-i; Sundhedstilstanden i Petropolis var efter hans Opgivelse ikke den
bedste. I 1846 .vare saaledes k~n 66 fodle og derimod
250 dode, deriblandt 190 alene af typhose Febre, endecl
andre af Dysenterier. Febrene vare imidlertid for storste
Delen medbragte soværts fra, og navnlig fra to bestemte
Skibe; Dysenterierne tilskrev han Colonisternes nye, fugtige
Boliger og uvante Levemaade: "carne secca", sorte Bonner
og den ofte umodne Maniok. En meget besværlig, for
Smaaborn endog oftere dræbende Plage, udgjorde de, ved
at gaae barfodet, meget hyppig paadragne "Bichos", del
er Sandlopper og lignende Smaadyr, der gnave sig ind under Huden og fremkalde stundom heflige, phlegmonose Betændelser 'ved der at lægge hele Sække fulde af Æg.
Petropolis syntes for Oieblikkct at være udseet af
I{eiseren til Sommer-Residens, han Iod opbygge et Palads og
anlæggel-Veie og Broer, der sallc talrige Arbeidcre i Beskjæfligelse; ogsaa mange Rigmænd havde allerede fulgt Kcisercns Exempel, og ikke faa af disse smaa Eiendomme stode
saaledes alt i flere Contos Værdi. Naar imidlertid Kulden - thi vistnok er det her, for en Brasilianer idelmindste, temmelig kjoligt: Caff()en groer ikke mere paa disse
Hoider, - naar Kulden, siger jeg, skræmmer Rio Janeiro's
~beau monde" derfra igjen, hvem kun ~loden har lokket derop;

487
naar 4c mange Arbeider, som nu give;·Sl~dels Haandyærkere fuldt op at bestille, ere ·fuldfo r.te, og nnar den frugtbare Muldjord, som endnu beklæder de forst nylig ryddede
Skrænter; eflerhaanden bortrives af de hefti~e Regnskyl*),
og Jorderne saaledes mere og mer,e tabe i Værdi, og ikke
lonne den Moie, d!lr- er forbunden med ~eres Opdyrkning
(Elougen f. Bx. er paa Grund af de bratte Skræntel' aldeles uanvendelig), "- ,saa er det et Sporgsmaal, om ikke
Colonien, der for Oiebiikket var, i •stærk Opkomst, vil forfalde igjen og mangle tilstrækkelige Midler til sin Sul;lsistens.
Flere Huse vare allerede ved Regn og B{jest r-evne ned ad
de steile Bjergskraaninger; Jordens Opd.r,rkning var, som
sagt, moisommelfgl og til Qvægavl egnede ~ledet sig ~ndnu
mindre. Fabrikanlæg vare end'da maaskee det; hvpraf Colonien i Fremtiden vilde 'kunne vente sig det slorsle Udby Ile;
cn1Hr. S.chleiden rbavde. her1oppe begyndt en Silkeavl, hvoraf
han lovede sig m~get, mti!l yistnok for meget.
Jeg Jiavde ved min-,Ankomst ~il -Rio forefundet Ordrp
til nt tillade Hr. Reinha~dt at afgaae fra Expedilionen, for
at slutte sig til Hr. Br. Lu!,ld, vor 1ber-omte Naturfqrslrnr,
der i saa mange Aar h!l~Øe opholdt sig i Lagoa Santa i det
Indre af Brasilien, Pagtr,t Omkostningerne 'herved ikke lidet
ovenstege de Calc_uler, plia hvil){e Hr. Reinhar.dt havde slottet sit Andragende ~esang~aende Ul Rcgjerin&"en, antog jeg
det dog rigtigst, at- han benytlede en saadan 'Ililladelsc,
og ~om en Folge her!)f afgik han fra Skibet den 1
Juni. Ligeledes afgik, ifolga Tilladelse fra Hjemmet, Hr.
Nopitsch, for at begive sig til Nordamer-ika, hvor han skulde
fort11ætte ~ne mercantilo lfoder&{>gel~er.
Der v-ar endelig kommet Ørdre for at lage ombord
tolv Kasser med naturhistoriske samlinger, ~om af Dr1•
IJund vare sendte til Rio, for at Hjemsendes til det zoolo•) Dette paaøtod idetmindste vor, med Localitetcrne naturligviis vel
orienlerede, lill"esom fårresten bckjendt dygtige 1:andsmnnd, Dr,
Riede), Gartneren ved den keiscrlige Have i St. Cristovao, at ,·ille
blive Tilfældet.
•
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giske Musæum i Kjobenhavn. Ogsaa delte blev udfort, og
v9r Last var nu lidt efter lidt heelt opfyldt med !{asser,
indehoJ&ende slige kostbare Sager, der vare Udbyttet af
vore Naturforskeres Arbeide.
Da de ovennævnte to Herrer vare gaaede i Land , og
da Professor Behn ikke kom ombord, var det nu flere Lukafer tilovers, som bleve nedtagne, og vort Batterie blev da
derved gjort nogenlunde ryddeligt og fik et orlogsmæssigt
Udseende, noget vi havde maattet savne paa hele den foregaaende Deel af Reisen.
Jovrigt foretoges her i Rio fua eller ingen Skibsarbeider, kun at Proviant og Vand blev completeret for Hjemreisen. Men forresten var 4eue Ophold ikkun at betragte
som et Forfrislmingssted for Mandskabet, medens Hensigten dermed jo blot var at vise Orlogsflaget paa dette for
den danske Handel saa vigtige Punkt. Her laae adskiilige
danske Skibe, og vor Gudstjeneste i de to Sondage, vi opholdt os her, var besogt af en 'llleget talrig dansk Menighed.
Paa Fortet Villegagnon blev · forel11get magnetiske Intensitets-Observationer .under Lt. Rothes Veiledning, ligeledes
de nodvendige Observationer til Chronometrenes Regulering.
Efter et stort Afske'dsgilde hos vor værdige danske
Consul Hr. Pryiz, som stod i don i Rio Janeiro beromte
Pharoux Cafe, gik jeg ombord den 8 Mai om Aftenen, for
at seile næsten Morgen. Her var imidlertid Fortoiningen
bleven lettet, og nit gjort seilklar. Jeg havde som Passagerer Lil Kjobenhavn lre danske Matroser, som i lang Tid havde
ligget ptta Hospitaiet her, og som laae Consulatet lil Last.
Den 9 Juni om l'llorgenen leltede vi, men da Strommen
lijorte ud, og Brisen var S\'og, dreve vi nærmere V.illegagnon, end jeg skjottede om; ankrede derfor igjen, forte
Varp op paa en fransk Fregat, 1mm. saa lil Slngs, og stode
nu Bugten ud, bugseret af en stor l\længde Orlogsfnrtoier
· fra de fremmede Krigssldbe her Iane. Mnn maa altid lette
fra Rio-Bugten om Morgenen, . for at benytte Landbrisen.
Den var hiin Morgen meget svag, dog da vi kom tværs
for Botafogo, fik den bedre fat; vi slap vore Bugseerfarloier
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og stode saa hl Soes forbi Lago, St. Cituz og den alvorlige Sukkerlop, som vi snart\ !ode langt bag ved os. · Kl.
11 Formiddag slap Landbrisen os, og vi laae nu og dreve om
med laber Brise af SO. og Stille hele Dagen igjennem. Om
Aftenen 'fik vi Brise af NO., laae OSØ. hen, og med denne
Cours tabte vi Raza Fyr af Sigte Kl\ 9 ~ften.
Vi• havde en uålmindelig lang Reise fra Rio Janeiro til
Bahia, hvorhen inin Cours nu vdr- sal. Vi naaede forst
derhen den 22 Juhi, altsan efter f3 Dages Seilads, under
hvilke vi indtil den 20de maatte ar6eide, idelig bidevindt,
mod nordl'ige og nordostlige Vinde. · Da vi her vare i
SO. - Passaten, og endvidere i den Aarstid, hvor det
paa brasilianske Kysten ifolge Beskrivelserne slial herske
den saakalilte sydlige Monsun, vare disse Vinde os saa meget mere uventJ de. I al denne 'llid passerede aldeles intet
Mærkeligt. Strommen satte os stadig Syd lien, 'lifolge· dens
velbekjendte Retning her paa Kysten langs Land~t hen med
en Fart af omtrent å Miil i Vagten. Mafi blir paa dette
Stykke Vei imidlertid ikke saa iubetingJt soge ind under
I!.[ nd, i det Haab at fane- fat pna' Lindbrisen, - som man ellers nok kunde være fristet 'til, da den ofte -kan være temmelig frisk, - deels fo rdi Strommen lober stærkest nærmest
Landet, deels fordi mah paa 18° N. B. har den farlige
Abrollios Banke at befrygte, som det iingenlunde er, værd •
at komme i Lag med. 'Om Wbrolhos (!)~r og -Banker , som
jeg ikke har seet og intet har havt 1ht bestille med, skal
jeg ~envise til den engelske Sailing-Direction, hvor åe findes godt og vidtloftig omhandlede.
Den 20de om Morgenen argik en af de tre Passagerer,
• l\latrosen Jens Claussen fra Apenrade, ved Doden, og \)lev
sat overbord næste Morgen med den sædvanlige Htiitidelighe1I.
Ben 22de Kl. 2 Ef~ermiddag fik vi Sigte a'f St~ Antonio
Fyrtaarn ved lndlobet til Bahia eller "Ålle Helgens Bugten",
og pna samme '}:id Lod§kud paa 20 Fv. Vand; og Kl. 3
iaae Galathea til Ankers tværs for dennetBrasiliens fordums
Hovedstad., med~sin Under- og Øvei:tiy, og sin henrivende
deiligc Kyst.
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lndseilingen til Bahin har aldeles ingen Vunskelighcdcr.
Omtreqt 5 Qvml. Syd for Cop St. Antonio, ligger en Grund
af samme Navn, paa hvilken det stundom skal kunne bryde.
Ifolge den engelske Sniling-Direction skal den~ mindste
Dybde være 13 Fod med lav Vande. I det franske Kaar.t
er den angiven til 4 Favne. Hvorom alting er, skal man
vogte sig for den m!!d store Skibe, men man kan lodde
sig til den og vil være aldeles sikker for den, ved at holde
sig 1& å 2 danske Mile · ar Landet, indtil man har Cap St.
Antonio Fyrtaarn i N. t. 0. å O., da man paa samme Tid ,,n
see Kirken paa l\Jonserral, Bonfin Kirke kaldet, fri af St. Antonio Pynt. Man gaacr da aldeles klar af St. Antonio Grund
ved at holde lige ind pa_a Bonfin Kirke. Man bor prise OstVallen oppe under St. Antonio Pynt, og gaac den paa ¼l'rliil
nær, Lhi ihvorvel Lobet her er 4 å 5 Qvml. bredt fra Lqnd
til Land, er der ud fra del vesUige Land, som dannes af
Oen Itoporic11, end~l l{lipper og ujevn Grupd, som man
skal vogte sig for.
Inde paa Rheden tæt under Byen ligger, paa en lille
Klippe-0, et temmelig stærkt Fort, St. Marcello eller Forte
d9 m~r kaldet. Naar man har dette i NO., og paa samme
Tid Fortet pan Forbjerget Mot1serrat i omtrent NNV., er man
paa den bedste Ankerplads for Orlogsmænd, omtrent 1 å i!
• Qvml. fra Land og med fri Plads til at komme under Seil
med de lette Landbriser, som hver Nnt og Morgen herske
paa BuglQn. Vi peille fra vor Ankerplads Forte do mar
i ~ord 56° Ost, Donfin mrke i N. 22° V. og den store
Obelisk i den offentlige Have i Syd i3° Ost.
fl
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Bahia By er b.eliggende ved den store Allehelgens Bugt,
som er 25 danske Miil i Omkreds, og i hvilken flere storre
Floder have deres Udlåb. Byen, hyis egentlige Navn er St.
Salvador, ligger paq_ Yder-Enden af den Landtunge, hvis
sydligste Spids er Cap St. Antonio, altsaa heelt foran i
Bugten paa dens ostlige Kyst. Ligeoverfor den ligger den
store O ltoporica, som danner lndseilingens Vestkyst, men
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bøg om denne 0, · og bag otn Forbjerget Monserrat, der
kan betragtes som Bahias nordligste Forstad, gaa~r Bugten
dybt ind i Landet, saavel mod NO., som især mod NV., og
og drn har her en Udstrækning, der bringer den udenfor
Omraadet af et Besog i Bahia, med mindre man vil opholde
sig her i længere Tid.
Landet omkring denne Bugt er overordentlig frugtbart,
og flere tildeels seilbare Floder, f. Ex. Caohucira, som befares
af Dampskibe fra Bahia, give ch betydelig Lettelse for Udforselen af Landets Produoter. Man regner, at oirca 800
Smaafarloier erc beslljæfligede med Indenskjærsliandelen paa
Bahia-Buglen og de tilhorende Floder.
Men vi med Galuthea, som kun ville blive faa Dage i
Bahia, just den Tid som der behoves til at vise Flaget og
soge Underretning om de bestaaende danske Handelsforhold,thi andet havde jeg her ikke at udretle, - vi som nu ile
hjem til Fædrelandet, efter en saa lang Fraværelse, vi ville
blive i Bahia og i den forreste Deel af Bugten, vi have
intet at bestille med det' Indre af den store :Allehelgensbugt.
Jeg har allerede berorli at Byen har to bestemte Afdelinger, den nedre By og den ovre. Landet er hoit her
saagodtsom umiddelbart ud Lil Vandet. Kun en smal Strim+
mel fladt Lan ill ligger imellem Bjergets Side og Strandkanten, vel omtrent 200 Skridt bred. Her har man bygget den
nederste Deel åf Byen, bestaaende afi et rrorv og en eneste
Gadl!', meget smal, meget skiden, monk og fugtig, trods det
brændende, tropiske Climat, hvorunder åen befinder sig.
Her findes alle Kjobmændenes Contoirer, en utallig Mængde
Detailhandlere og Magaziner, Markeåsplads, Fisketor;v, Frugtog Blomsterhandel.; her seer men alle Brasiliens g1odende
Fi:ugter optaarnede i tusindviis; her myldren det attc.r af
Rapegoier og Aber, og Negerdrengene lilobe omkring og
hrde udstoppede Fugle og ,brogede Sommerfugle i Gl_askassen tilfals for Liebhavere. H~r bevæger sig selvfolgelig
hele den med it30;000 Ind:vaanere forsynede Bys materielle
V,irksomhed, og her hersker derfor om Dagen et Biv og en
Stoi, som er særdeles interessant at betragte, men som i
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Længden er yderst trættende at befind·e sig i. Det vilde
imidlerLid ikke være andel, end hvad vi have omtalt paa
saa mange andre store Handelspladser, vi alt paa denne
Reise have besogt, og jeg skulde derfor ikke indlade IJlig
paa noiere Beskrivelse deraf, naar der ikke var et ganske
originalt Træk at fremhæve, som jeg idelmindste kun har
truffet paa her,.
Trods alle Englands Bestræbelser bestaaer, som jeg
allerede har omtalt, Negerslaveriet i Brasilien endnu i sin
fulde Udstrækning. Man kan regne paa en Masse af circn
50 til 60,000 Slaver alene i Bahia og dens nærmeste Omegn. Som en umiddelbar Folge af, at man har bavl denne
umaadelige Menneskekraft til sin Raadighed, er her gjort
lidet e1ler intet for aL befordre Samqvems-Midlernc. Derfor
findes her yderst faa og meget slette Veie imellem Byens
overste og nederste Dele. Derfor findes i Bahia næsten
ingen Vogne, Kærrer eller LasLdyr. Alt udrettes ved Menneskekraft, Alting bæres paa Negerslavens Ryg. Man seer
de storste Vægter b11arne paa Skuldrene af de ulyklrnligo
Sorte; jo sværere Byrden er, desto flere Slaver maae der
til, men bæres skal den og baaret bliver den. For nu at
bære disse Vægter med storre Lethed, have disse stakkels
Folk vænnet sig til en Gang, som er det aldeles modsatte
af det Trit, hvormed et Compagnie Soldater tnarscherer
frem, i det de just gane saa aldeles ud af Trit, s6m det er
muligt. Derved bliver Vægten baaret jevnt, og tynger mindre paa deres Skuldre eller Hoved eller Ryg. Naar man
snaledes seer 40 Negre bære en svær, lang Bjelke hen ad
Gaden, ligner den et uhyre langt lnsect med 80 lange,
sorte, nogne Been, som bevæge sig, det ene umiddelbart
efter det andet. For at bringe denne Udaftaktmarsch i System, have de opfundet et Slags Opsang, beslaaende af
lutter Dissonancer, og som de repetere i Chor. En saadan
Sang ligner meget den Sl pi, som Trrehjul, der dreie pna
usmurte Træaxler, frembringe, og mindede mig om, hvad
jeg af det Slags Kjoreloier havde bort i Alcxandricn og
Smyrna. Man kan hore denne Lyd langt borte, og for vi
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viclsle, hvad det var, var det os yderst paafaldende, naar vi
lnae ude paa Rheden og hiirte disse forunderlige, vilde,
klagende Hyl, som dog ikke vare uden en vis Harmonio, at
tone ud Ul os inde fro Stranden.
Det eneste Befordringsmiddel, man har, for at komn1c
fra Underbyen til Øverbren, naar man ikke vil gane Ul Fods,
er al lade sig bære af lo Negre i en saakaldet Cadera. Det
er en SL<fl, hængende under en Stang, forsynet med Gardiner til at trække for. To store Negere lægge Skuld1·ene
til, og under den ovenbeskrevne Sang med det sædvanlige
Dobbelttrit, slæbe de af med deres Byrde med en forbausende Lethed. Saasnart mnn sætter Fod i Land bliver ,man
overfaldet af disse Caderabærere, som slaaes og skjændes
om, hvem der skal have Fortjenesten. Den Nyankomne vil
jo gjerne gaae til Fods, og jager dem der.for alle bort,
men har man engang gjort Marschen op ad Bjerget til
Overbyen, saa onsker. man noppe at gjiire den om, det er
i Sandhed en meget besværlig Gang. Naar man fiirst er heroppe, bliver man imidlerlid beliinrrnt for.sin Uleilighed i fuldeste
Mani. Man indaander en ganske anden Luft, og man befinder sig i det Hele i en ganske andett, langb behageligere
Verden. Overbyen er ligesaa smuk, v,elb}lgget, reenlig og
luflig, som Neder.hyen er. styg·, smudsig og indeklemt, og
man nyder heroppe den skjiinneste. '(1Jdsigi1i oven Rheden og
den ligeoverfor liggende Kyst. Her er br.ede Gader, aubne P.ladser, talrige Kirker og Klostre (Bahia er,, som man vil
huske, E_rkebispens Residens~, kort Alt hvad der udfordres' til
en smuk, stor By. Kun BrQlægningen er1afskyelig, og Rusen~
vanzires for en Decl ved deres paafald()nde smaa Vindu~r.
Hvad der qesudcn gjiir et ubehageligt Indtryk, ere d,!l mange
Ruiner af ~Lore og prægtige Bygninger, som her findes.
Det er nedbrændte H1,1se, og bedriivqlige l\tinder om deg
Borg~rkrig og Negeropstand, som herjede denne _skjiinne
By for flere Aar siden, og. hvorved den hele Stad truedes
med Ødelæggelse. Skjondt Bahia harr en h!Qmslrende ~an
del, og megen RigtlQm slrommer hertil, er Tillide!l til Forboldqp_p cn~nu ik~c stor nok; l_il at rnan har v.o.1vet1 at s,ætt~
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slorro Capitaler i Opbygning af de nedbrændte Huse, og nt
domme efter de l\leninger, jeg desnngaaem.le horle yllre,
vil der gane lang Tid hen, eller der maa skce betydelige
Forbedringer i Bestyrelsen, for man tor vente, at Tilliden
Lil Forholdenes Varighed skal vende tilbage.
Soger man, efter at være passeret det store Torv, hvortil Hovedveien nedefra forer op, og paa hvilket men seer
Theatret at indtage en smuk Plads pan en værdig l\lnade, ad
~en Gad~, som lober 'Syd efter i Flugt med Kysten, saa
kommer man ud til den store offentlige Have, som vi have
seet fra Soen, og hvori der staaer en stor Obelisk, oprettet
til Ære for Kong Johån den Sjettes Anko1rlst til Bnhin. Det
er en meget smuk Plet med deilige Mango-, Tnmnrinlh- og
andre skyggefulde Træer, og med en guddommelig Udsigt
til alle Sider. Denne Have er engenllig det Indvendige af
en Fæslning, anlagt mod Landsiden, og naar rrfan folgcr
Veien videre Syd efter, kommer. man rundt om dens Bastion
og Grave. Udenfor delte Punkt befinder man sig i Forstaden Victoria, hvor i Særdeleshed den store Mængde fremmede l{jobmænd, som ere bosatte i Bahia, har laget Bolig.
De have deres Lyst&teder paa Kanten af det hoie Land, som
her Jober langs Stranden, og deres Haver ligge terrassedannede ned ad Bjerget. Man kan ikke tænke sig en skjonnere Beliggenhed. I det tælbevoxede Krat, som dækker
Bjergets Yderside, vrimler der af de nydelige Colibrier, og
har man, for at spare sig den lange Vei op ad Bjerget og
gjennem ilyen, lagt til med sit Fartoi ved Stranden under
Bjerget, og nu ganer op ad en af de mange nydelige Fodslier, som slynge sig ned ad Skrænten, saa seer man disse
yndige smaa bevingede Dyr, lig flyvende Juveler, fare forbi,
opskræmmede fra deres smaa Reder i Buskene paa den ene
Side, og ilende til et Skjul paa den anden.
Den hele Egn herude omkring Victoria, ud til Fyrtaarnet og Batteriet St. Antonio, og derfra gjennem flere Landsbyer bag om Byen, ud til Forbjerget l\1ontserrat, er malerisk skjon, og saa rig paa Afvexling i Landskaber og Udsigter, nt det vilde være forgjæves at forsogc paa en Be-

495
skrivelse heraf. JJg kan kun her gjentage, hvad jeg alt
tidligere har udtalt om Rio Janeiro og dels Ømegn, at jeg
ved at betragte disse Nalurskjonheder, er bleven bestyrket
i min Mening, at af alle de Lande, jeg har besogt paa denne
Reise, er Brasilien det rigeste og skjonnesle.
Jeg fornyede i Bahia adskillige gamle Bekjen8lskaber
med tydske og engelske l{jotnnænd, som vare bosiddende i
Victoria, og soin alt ,1840 havde aabnet deres gjæstfr-ie Huse
for Bellonas Øfficierer. Jeg forblev 1imidlertid iklrn længe
no~ denne Gang i Bahiil \il at nyde godt af de mange
Indbydelser, hvormed man ogsaa nu ·var saa god nt
komme mig imode. Det vor den snaknldede kolde Aarstid,
og:, jeg fandt Selskabet midt i alle de Forlystelser, som den
forer med sig. Jeg deeltog i flere storr.e iog. mindr-e Selskaber, hvor jeg havde Leilighed at see·Baliias "beau monde",
og jeg maa tilstaae, at 1jeg fandt den i ingen Henseende
at staae tilbage for det mest udsogte Selskab i Europas
Hovedstæder.
Et af disse Selskaber var paa St. Hansaften, en Dag
der hertillands, som hos os, bliver betragtet som en Munterbeds-Fest. I den Anledning var der anstiilet stort Fyrværkerie, men Rollerne vare her omvendte : det var Selskabet,
som afbrændte Fyrvænkeriet, og Folk, som stolJe udenfor, der
saae til. Paa en meget stor Presenteerbaltke, som stod
paa et Bord, !~ae en betydelig Mængde Fyrværkeriesager
til Selskabets Disposition, Enhver kunde tage deraf efter
Behag, ligesom lis eller Limonade i et Selskab hos os.
Imellem Dandsene kom de unge Herrer med deres Damer
hen til Presenteerbakken, og Herren bod da sin Dame, om
hun vilde have en Raket eller en Sol, en Sværmer eller en
Petard. Naar hun havde valgt, gik de hen til Vinduet, der
vendte ud til en stor Plads, og saa stak de lid paa Stadsen, og ud af Vinduet foer Raket eller Sværmer, til usigelig Morskab for den forsamlede Mængde, der under Latter
og Skrig Hib fra hinanden, alt som Sværmeren foer ~om en
hvislende Slange rundt imellem Benene paa dem. Da det
sommetider kan hænde, at slige Fyrværkeriesager ere egen-
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sindige og gaae boglængs istedelfor forlængs, kan jeg illke
nægte, at jeg saae med Il" vis Ængstelse paå de ~muklw
Damer, som me~ deres Floiels-l{joler og i:ivrige lette ~lads
i soljgli:is Glæde legede med Ilden, thi ,dersom en saadon
Raket eller Petard var kommen haglængs ind i Stuen, vilde
den jo have voldet en betydelig Forstyrrelse. Men det gik
virkelig godt a!lsammen, og Selskabet morede sig kongelig.
Mine Forretninger i Bahia vare faa eller ingen. Jeg
fandt den danske Consul, Hr. Laue, borlreist, men ConsuJatels Ailairer vare overdragne hans Associe, Hr Liilgens,
der gjorde sig en Ære af al varetage sine Pligter paa· en
værdig Maade. Her laae nogle faa danske Skibe, som siigtc
Fragt, og iovrigt vare de danske Handelsforretninger i jevn
god Gqng. Der var saaledes intet, der holdt mig tilbage
her, og jeg bestemte derfor min Afreise fra Bahia til den
27 Juni. Gjerne havde jeg 9psat den et Par, Dage, for at
kunne feire Hds. Maj. Dronningens Fodselsdag, den 28 Juni,
her til Ankers og paa en værdig l\Jaade. Men QR Efterret
ningen ankom fra lljo om lfronprindsens Dod, og der i den
Anledning just til den 28 Juni blev anordnet Sorgehiiilidcligheder med Minutskud o. a. m., i hvilke jeg ikke kunde
have undladt at tage De!)I, besluttede jeg at seile bort, for.
at undgaae denne Collislon.
Jeg lettede derfor Si:indag den 27de om Morgenen I{[.
51 og yar allerede Kl. G tværs af Fyrl1111rnet S~. )\ntonio.
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VIII.
l(jemreise. - Desarmering.
27 Juni til 31 August 1.847.

Bahia er beliggende paa 12 å 13° S. ,Br.., allsaa i
Hjertet af S0.-Passaten. Man kunde saaledes antage, at vi
skulde have havt den onskeligs,te Leilighed til at begynde
vor Hjemreise. Men saa nær inde under Landet ere Passatvindene allid paavirkede af andre locale Betingelser, og
det er derfor langtfra, at deres Retning er stadig; de afvexle ofte paa fire å sex Streger, ja stundom mere. For
ikke at trælle mine Læsere med en vidlloftig Beskt'ivelse
over hver Dags Vind og deraf folgende Cours, skal jeg her
give en Extract af Skibets physiske Journal, som vil bringe
os over hele Oceanet og op imod Indgangen til Canalen,
og man vil deraf tillige erfare, hvad Bemærkninger jeg har
troet at maalte gjore til de opstillede Theorier om Vindens og Strommens Retning.
,,Det antages almindeligt (see Horsburgh og S11iling Direction), at S0.-Passalens nordlige Grændse paa denne
Aarslid skal være 3 å 5° N. Br., at derefter, og indtil 12 å
13d N. Br., skal herske variable Vinde, mest SV. og vestlige,
med afvexlende Stille, Tordenbyger og Regn, hvorefter da
NO.-Passaten skal tage fat. Vor Seilads fra Bahia hjemefter gjennem S0.-Passaten og det stille æqualoriale Bette
har heri gjort en Undtagelse, som vil sees af det Folgende."
Bill•• Jnrdom1ellintt, III,

'
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"Vi forlode Bahia den 27 Juni om l\Jorgenen tidlig, og
efter nt have lagt Landet Ost for Bahia fra os, holdt vi bidevindt med godt fulde Scil langs l(ysten. Jeg vilde gjerne
have styret ONO. ud fra Lundet, men Vinden holdt sig
sig stadig OSO. og SOI.O., saa at vi netop skrabede langs
Landet. op til forbi Cnp St. Roque, hvilket vi endda neppe
skulde kunne have gjort, naar ikke Stromrnen havde sat os
NNO. ud fra l{ysten de forste to Etmaal (hvorom mere i
det Folgendc)."
"Den 1 Juli paa 5° S. Br. gik Vinden heelt osllig, og
den 2den endog ONO. og NOt.O. Da $trommen nu satte
haardt Vest hen, kunde vi ikke komma Ost om Fernando
Norunha, ja del blev endog tvivlsomt, om vi kunde lægge
Roccas fra os, og du det var mod Natten, lod jeg sælle
Cours Vest om disse farlige Skjær. Folgen heraf var, at
isledelfor, som jeg ha\'de haabct, at passere Linien pna
30° Vest Gr. Lgd., passerede vi den paa 35° Vest Gr. Lgd.,
Natten imellem 3 og4Juli. Vinden halede sig nu nordostlig, og holdt sig saaledes i.mellem NOt.N. og
NOt.O. med smukt Veir, klar Luit og jevn J{uling
hele det stille Belle igjenne'm og videre gjennem
NO.-Passaten, saa at for os NO.-Pass nten har taget fatl paa
3 å 4n S. Br. J{un een Dag, den 6 Juli, paa 5° 19' N. Br.,
havde vi om Formiddagen et Par Timers Stille, og om Eftermiddagen gik Vinden i en Regnbyge son nordlig, at vi laae
Ot.N. og Ost an for et Par Timer, men endnu samme Aften gik den tilbage til NO. med Bramseils-l{uling og godt Veir."
"NO.-Passaten holdt os variabel fra Ost til NO. indlil
paa 34° N. Br. Vi vare da komne paa 48° Vest Gr. Lgd.
Her dode Passaten af Lil Stille."
"Under hele denne Seilnds have vi, paa et Par enkelte
Regnbyger nær, havt stadig smukt Veir med B1·amseils-, hoist
stiv Bramseils-Kuling." .
"I de lo forste Etmaal under Kysten nfBrasilien, 5 å 6
Miil fra Land, satte Slrommen os Nord og Ost hen, nemlig
33' Nord og 8' Ost hen. · I det tredie Etmnal, da vi vare
nuaet op paa 7° 44', allsaa passerende Cup St. Roque,
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satte Strommen os 3!' Nord og 9' Vest hen. Herfra og indtil
Æqvator satte Strornmen os Syd og Vest hen, nemlig 39'
Syd og 55' Vest hen i tre Etmaal."
»Frn Linien til 9° N. Br. folte vi Virkningen af Æqvatorial-Strommen, ja den lrnn vel regnes at have virket pna
os indtil 13° Nr. Br. Vi bleve i den Tid forsatte 79' Nord og
12!' Vest hen. De to sidste Etmaal, mellem 8° og 13°
Brede, blot Vest men ikke Nord hen."
»Fra 13° N. Br. _og indtil 34 11 N. Br. 47° V. Gr. Lgd.,
hvor NO.-Passaten slap os, ere vi stadig blevne satte Syd
og Vest hen, nemlig 63' Syd og 148' Vest hen. $trommen
her: »Drift-Strommen", har allsaa sat os SVt.V. hen 161
Qvml i 7 Etmaal, hvilket giver en Middelfart af i Miil i
Vagten."
"Vi have altsaa folt Indflydelsen af:
i) Den brasilianske Kystslrom, som ifolge Baron Rochusen og flere andre Forfattere skal rette sig efter Vindenes Retning. At den Nord for Cap St. Roque sætter
heftig Nord og Vest hen langs Kysten, have vi ligeledes erfaret.
2) At den Strom, der imellem 5° S. Br. og Æqvator
satte os Vt.S. og VSV. hen, er Æqvatorial-Slrommen,
der her tager en lidt sydlig Retning ned mod Kysten,
er vel uden for al Tvivl. Ligeledes, at vi have folt
dens Indvirkning- Nord og Vest hen ind imod det
caraibiske Hav.
3) Endvidere al denne Strom nordligere tager en ganske
vestlig Retning, og forener sig med Drift-Strommen, der
sætter frn Azorerne tværs over Oceanet for Bermudas."
Det var det1 18 Juli, paa 34° N. Br. 48° Vest Gr. Lgd.,
at NO.-Passaten slap os. Vi Iane nu i Stille i to paa tredie
Etmaal, fik saa laber Brise af NV. og vestlig, senere af NO.
og ostlig Vind, som varede med afvexlende Stille til 3-4
August. Vi ava erede i denne Tid, forst til paa 38° 40'
N. Br. 35° 40' Ve Lgd., allsaa til paa Hoiderne af Azorerne
og omtrent 100 Mile Vest for dem. Hverken den s_nakaldede NV.-Passnt eller de sydvestlige Vinde, som ifolge Berg32*
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haus's phys. Atlas skulde være de herskende Vinde pan disse
Hoider, mærkede vi noget til. De nordvestlige og vestlige
Briser, vi havde den 20 og 21 Juli paa 35° Br. og 44 til 45°
Lgd , vare kun oieblikkelige Blaf uden Kraft, som det var
tydeligt at spore ikke blæste langveis fra. Veiret var stedse
meget smukt med klar Luft og uden Byger; kun cen Dag
med NV. Vind lidt Regn.
Da Vinden syntes at sætte
sig fast i det nordlige og nordostlige Hjorne, holdt vi Vost
Qg Nord om Azorerne, vendte derfor NNV. hen den 29
Juli. Den 3 August vnre vi komne paa 44! 0 N. Br. 36k 0
V. Lgd., stedse med nordlig og ostlig Vind, stedse med Labert
og Stille, ingensinde mere end laber Bramseils-l{uling. Her
fik vi vestlige og nordvestlige Vinde, der dog eet Elmaal
halede sig lil NNO. og nordlig, og senere nærmere Cnnalen
gik sydvestlig, med stiv Kuling, Regn og Taage. [ det Hele
taget var Vinden paa hele denne Seilads meget ustadig, saavel i Retning som Krall. Den sydvestlige Vind bragte os
ind i Canalen den 11 August. Her dode den af med saagodtsom to Dages Stille og Taage; fik derpaa stiv Kuling af
ONO. og NO, der endte med et svært Tordenveir og skyllende Regn."
"Strommens Sætning var paa denne Seilads temmelig
uregelmæssig, og vil bedst sees af den meteorologiske Journal. Jeg skal her kun bemærke, at vi fra den 24 til den
28 Juli, imellem 34:l til 36} 0 N. Br. og 41 til 38~ 0 V. Lgd.,
bleve forsatte 60' Nord hen, medens vi afvexlendo sattes Ost
og Vest hen. Var dette det . Slromtræk Nord hen mod Newfoundlands-Banken, som omtales i Sailing Direction (Pag. 230
og 231)? I det Hele syntes det mig, at Strommen rettede
sig efter Vinden. Den 28 Juli, da vi i 24 Timer havde ligget
saagodtsom i Stille, havde Strommen sat os 12' Nord, og
30' Ost hen. Dagen efter, da en Bramseils-l{uling af NO.
havde blæst, med hvilken vi vare komne 149 Qvml. 0. l S.
hen, var Forsætningen 10' Syd og 21' Yest hen. Ligeledes syntes Strommens Kraft at rette 1g efter Vindens.
Men fra det vi fik vestli~ Vind og kunde sætte Cours for
Canatcn, bleve vi, paa ect Etmaal nær, stadig snllc Vest
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og Syd hen, nemlig 57' Syd og 72 Vest hen; det e1· S.
52° Vest 92 Qvml. i 8 Etmaal, eller 0,5 Miils Fart SV.
! V. hen. Rennels-Strommen NV. hen, tværs over Opgangen
til Canalen, havde vi ingen Leilighed at bemærke."
Fernando Norunha, som det saaledes af det Foregaaende
vil være seet, at vi maalte gaae af Veien for, er en lille
Klippe, beliggende 80 Mile i ONO.-Retning for Cap St.
Roque, Brasiliens nordoslligste Hjorne. Jeg fik den ikke
at see. Det skal være en besynderlig pyramidalsk Formation, med et stort Hul i det yderste Hjorne, som en ·stor
Port, hvor det ligesom synes, man maatte kunne seile igjennem. Hele Oen er omtrent 7 Qvml. lang og 2 å 2½ Qvml.
bred, og skal være særdeles frugtbar og vel forsynet med
alle Slags Forfriskninger for Sofarende, undtagen med Vand,
som i den torre Aarstid endog stundom skal mangle. Der
er en Ankerplads paa Nordsiden af Oen, hvor der er en
lille By og et Fort med en brasiliansk Garnison; den tjener
til Deportalionsted for Forbrydere, hvoriblandt vel ogsaa
stundom de, der ere domte for politiske Forseelser..
.
De meget farlige Roccas-Klipper, eller Banker, ere to
smaa flade Oer• beliggende omtrent 20 dansko Mile Vest for
Fernando Norunha. De ere ubeboede Koralklipper med
nogle enkelte Buske, og saa lave at de neppe kunne sees
. fra Toppen paa 3 Miles Afstand, selv i det klareste Veir.
Flere Skibe ere forliste dcrpaa, og Strommen lober her
med stor Voldsomhed Vester efter, saa at man ikke noksom
bor vogte sig for disse yderst farlige Skjær.
Den 4 Juli passerede vi Linien for sidste Gang, og vi
befandt os da endelig paa vor egen Side af Jordkloden;
ikkun det udstrakte Ocean, men intet Fastland skilte os længer fra vort Fædrelands Kyster. Jeg havde bestemt denne
Dag til en Hoitidsfest, som allerede i længere Tid forberedes ombord. J
troer ikke at have berettet tidligere, nt
da Elatsraad Han
stodte til mig paa Nicobar-Oerne, havde
han medbragt to faderlose Drenge, Sonner af ufdode Militaire i Tranquebar, som hidtil havde været opdragne for
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kongelig Regning i hiin sidste dansk-ostindiske Besiddelse,
og som han onskede, at jeg skulde tage hjem med Galathea. Disse to Born, Jens Thaae og Wilhelm Worm, havde
saaledes gjort hele Reisen med_ Skibet, betroede til Hr.
Pastor Hansens specielle Omsorg. Wilhelm W orm var ikke
confirmeret., og det var blevet afgjort imellem Pastor Hansen og mig, at det vilde være til Drengens Bedste, at han
ankom confirmeret til Kjobenhavn, og folgelig, da Leiligheden var til det, at confirmere ham ombord, og han var
da bleven forberedt i de sidste Par Manneder af Pastor Hansen med den Omhu og Samvillighedsfuldhed, hvormed denne
værdige Mand udforte enhver ham pnahvilende Pligt. Loverdag den 3 Juli blev den lille Worm exnmineret i sin Catechismus nede i min lfohyt, i Overværelse af flere af Skibets
Officerer. Sondag den 4 Juli, den Dag vi passerede Linien,
aflagde han, efter endt Parade og Gudstjeneste, sit fornyede
Lofte som Christen og modtog Præstens Velsignelse. For
at denne Dag skulde være en Hoitidsdng for hele Mandslq1bet,
havde j~g fra Bahia ladet medtage en Stud, som var bleven
slagtet til Folkenes Middagsmaaltid, saa at hele Mandskabet
fik 1½ Ration fersk Suppe og Kjod, endvidere en Flaske
Viin i hver Bakke, og i Confirmantens desudøn en stor Kage.
De to stakkels forældrelose Born spiste den Dag i Messen
tilligemed mig_ og alle deres Officerer, og om Aftenen fik Folkene Punsch, og der var Dands og Lystighed til langt ud
paa Natten. Jeg frygter næsten for, at nogle Læsere mulig
lmnne trække paa Smilebaandet ved denne Husholdningsdetail - maaskee havde jeg gjort rigti_gst i ikke at fortælle den, - men er det lykkedes mig ved denne Beretning, som nu nærmer sig sin ·slutning, at vække nogle
Læseres Interesse, ikke alene for Galatheas Reise, men ogsaa for Galathea selv og for den lille Colonie, der i dens
Favn bragte det danske Flag rundt om Jorden, san · vover
jeg at antage, at man ogsaa vil lage -VQ ig Dee! i, hvad
der interesserede os, og, ved at tage ti ·lig Hensyn paa
Tid, Sted og Rum, som skilte os fra Hjemmet, ville de
da forstaae, at · denne
. Dags Begivenhed. med Alt, hvad d·en
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forte med sig, vakle Alles Opm.ærksomhcd og Decltagelse
ombord. Det var ellers morsomt nok, at det skulde blive
Tilfældet, al Galatheas Skandse, - som 11'·er Sondag tjente til
mrke for de11 forsamlede Menighed, hvis Ruf stundom tjente
til Skriftestol og Alter, og over hvilken der desværre· var
ganet saa mangen Sorgesknre, for at bringe e.n Kammerats
afsjælede Legeme, bedækket med. det Flag, hvorunder han
havde tjent indtil sin Dod, hen til Faldrebel, for at stedes
til Hvile i sin vaade Grav, - at denne Galatheas Skandse,
siger jeg, paa dette Togt baade skulde . tjene til Daab og
til Confirmation. Det var nemlig Tilfældet i Calcutta, at Hr.
Secretair Elberling ciniSkede at benytte Pastor Hansens Nærværelse til at lade to af sine Born dobc, det yngste nyfodt,
det ældste kun dobt af Faderen selv i Mangel af en
dansk Præst. Den Nyfodte erholdt Navnet Galathea.
Et meget smukt Veir og en frisk Brise af osllig Vind bragte
os med en god Fart Nord efter. Vi benyttede disse meget
sm\11,ke Dage til endnu engang, for vi kom hjem, at foretage flere almindelige Klarskibsovelser. Saaledes gjordes
den Ode Juli Jagtmanoeuvre, skjodes med Bougcanonerne, og
derefter tre glatte Lag med Overgange mellem hvert Lag; der
blev da skudt :1.20 Skud med :I. i Canoner i :I. i l\1inutcr.
Nogle Dage &enere, den i 9de, ved en lignende smuk Leilighed,
men med næsten Stille, bleve to Tonder udlagte pna 600 Alen,
i en Skibslængdes Afstand fra hinanden, og derefter skudt
lil Skive. I 6f gjordes med :10 Canoner 50 velrettede
Skud;' derefter fik Vice-Commandeuren Commandoen ved
Canonerne, og der blev nu gjort 55 Skud i 7f med 11
Canoner. Det var aldeles lige Batterie, og snagodlsom ingen
Bevægelse i Skibet. Fem Broge sprang, og lo Axler knækkede; som alt skiftedes under Skydningen. En anden Mærkelighed hændte ved denne Exce'rcits, som mulig kan interessere Artillerist!lr. Da den forreste Canon. om Bagbortl
affyredes, tændtes vel Cardusen, men intet Knald hortes, og
Canonen reculerede ikke; Cardusen blev ved at brænde og
det rog af den, som af en Troldkjærling. Da den var ud-
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brændt, blev Canonen indhalt .o g undersogt. Kngle og Forladning vare borte, og lige fornn i Mundingen laae den aldeles forkullede Cardus, hvoraf l{rudtet var udbrændt; hele
Lobet var vaadt og smudsigt af Krudtslam. Cardusen har
allsaa været gjennemvaad, og har i Anlændingsoieblikket
bavl Kran nok til netop at drive Kuglen ud af Lobet. - Endelig lod jeg flere Dage senere, den 27 Juli, afholde en
marskibs-Manoeuvre om Nåtten, hvor der blev skudt med
Lost, og gjort 1:10 Skud med 1i Canoner i lo Overgange,
hvortil medgik en Tid af 14f.
Som vi den 19de, kort efter Sltydningen, Iane i Stille,
viste sig en stor Mængde Fisk omkring Skibet. Deriblandt
en meget stor, tilsyneladende flad Fisli, med et overmaade
bredt Hoved. Den blev harpuneret her fra Skibet, men ved
de Bestræbelser, den gjorde for at slaae sig Ios, medens vi
fra vor Side med stort Besvær nrbeidede paa at faae stukket Ender paa den, knak Eljcren af i det Tynde af Slangen, og vor store ubekjcndle Fange gik til Bunds med
den fiirgrenede Jerneljer i Livet. Vor eneste Zoolog, vi
havde tilbage, Hr. l{jellerup, kjendte ikke delte Dyr, der
virlrnlig, saaledes som det laae der i Vandet og haltrede
sig, saae hoist besynderligt ud. Vi nntoge denne Fisk at
være circa fire Alen lang og to Alen bred; den havde nogle
gevaltig store Finner, var heelt, besat med Sugefisk, og
forte flere Lodsfiske i sit Folge.
Fra circn 22" N. Il. begyndte vi at seile mellem Sargassum-Græs (fucus nalans), som i storre og mindre l{lumper eller Tværbaand bedækkede Havets Overflade. Den :14de
vare vi heelt omgivne deraf, og det syntes at strække sig
ned i Vandet, saalangt vi kunde see. Dette gav mig Tanke
paa, at her kunde være Bund, hvorfor jeg lod kaste· bak
og firede et Lod ned til 200 Fv. Dybde, men uden Resultat. Endeel Græs blev taget ombord. Der befnndtes deri
en Masse Vandmænd, Reier og andre smaa Dyr, som Alt
blev Gjunstand for Hr. Kjellerup's Undersogelser. Det Græs,
der daglig blev taget op, alt som vi seilede igjennem den
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saakaldte Sargassum-So, fandtes af vor Botaniker, Hr. Didrichsen, stedse at være af samme Art.
Sargassum-Soens Udstrækning antages at ligge imellem
18° og 37° N. B. og 33° til 43° Vest Gr. Lgd. Paa denne
Strækning af omtrent 300 Miil i nord- og sydlig Retning,
vel omtrent 100 Mile i Ost og Vest, er Havet mere eller
mindl'e bedækket med dette Sogræs, som efter Fleres Mening er stagnerende, i det denne Halvflade ikke skulde være
underkastet nogen Stromsætning, men være begrændset mod
Syd . af den · vestlige æqvatoriale Stromning, mod Ost
af den sydvestlige Stromning kommende fra de nordlige
Regioner, mod Nord og Vest af Udstromningerne fra GolfStrommen. Medens nogle Forfattere mene, at delle Græs
produceres i Soen og paa Stedet selv, antage Andre, og
vel med storre Rimelighed, at det fremkommer ved, at GolfSlrommen forer det ud til Soes, og at det Idvande, som
just dannes mellem de ovennævnte Stromme, gjor det muligt, at der kan skee en saa stor Ansamling paa dette Sted.
Den for sine Undersogelser om Stromforholdene i Oceanet Sltll bekjendte Major Rennels antager, at Bredden af
Sargassum-Græssets Region fra Ost til Vest langt fra er
sna stor, som ovennævnt, og en Dr. Franklin, som har scilet tværs over dette Farvand paa 36° B., erklærer det for
kun at være 50 Qvml. bredt. ,,Dersom man kunde tænke
sig en vidtudstrakt Mose bedækket med Vand", siger han,
,,saa vilde Buskene og Mosset, som rakte op over Vandet,
give et temmelig ligt Billede af de mumper fucus natans,
som findes udbredt over den tykkest bedækkede Deel af
denne So. Det synes ikke al have forandret Stilling i nogen hoi Grad i de sidste halvhundrede Aar, ja det synes
at kunne have ligget der i mange Menneskenldere, mulig fra
Columbus's Tider, der var den Forste, som bemærkede det" .
Major Rennels siger i sin Undersogelse over Stromningerne Pag. 72: ~Det er blevet bemærket, at Atlanterhavets
Vande have en vis Tilstromning IJ}Od dets Midtpunkt, som
er Sargassum-Socn, og dette synes at tyde pna en Fordybning i
Havets Overflade pan dette Sted. Det er vist, at Stromnin-
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gerne i Oceanet ere saaledes, som de maatle være, dersom
en sandan Huulhcd var til, thi $trommen sætter virkelig
ind i Sargassum-Stien fra Nord og fra Syd, medens der i
Midten, skjondt beliggende inden for Passat-Vindens Bolle,
ingen regelmæssig eller mærkelig Strom er, men snarest
et Slags omdreiendc Strtim".
Ved at folgc vor Hjemreise . paa det vedftiiede Kaart,
vil det sees, at Galatheas Cours egentlig faldt Vesten for de
ovennævn le Grændser af Sargassum-Socn. Vi saae imidlertid dens Græs i storre og mindre Klumper, som holdt os
til heelt op paa 35 å 36° N. B.
Den ostlige Vind holdt os ligesan længe, og bragte os
saaledes ud paa 48° 36' Vest Gr. Lgd., for vi begyndte at
avancere lidt Ost efter. Vi kæmpede nu med afvcxlendc,
for det meste contraire Vinde, blandet med Stille, som holdt
os hele Juli Maancd ud, og ntidte mig til at afslaae fra mit
ftirstc Forsæt, at !obo Azorerne i Sigte. Iovrigt hændte
intet Nyt eller Mærkeligt paa denne hele Fnrt; vi havde
jcvnlig Seilere i Sigte, som enten vare medganende og altsaa deelte vor Plage, at maalle krydse og drive i Stille,
eller vare udgaaende, og da ilede os forbi for fulde Sejl.
Under og kort for vort Ophold ved Rio Jnneiro havde
der i denne Sohavn grasseret, navnlig blandt Skibsmandskaberne, en gastrisk-rheumalisk (Nogle panstode, i sit oprindelige Væsen en exanthematisl,) Feber, som de brasilianske
Læger havde dobt med Navnet "Polkafebren". Ogsaa af
Corvcltcns Mandsknb bleve i Alt 26 angrebne af denne
Sygdom; deraf 21 fra det vi forlode Rio Janeiro (7 Juni)
og indtil 22 Juli, og 5 i Begyndelsen af August. Blandt
disse sidste fem var eet Recidiv: det eneste af samtlige Tilfælde, der optraadte med intermitterende Typus. Exanthem
opdagedes kun hos en Eneste af vore Pationier, Smerterne
saavelsom Febren vare hos de Fleste meget heftige, alligevel viste Sygdommen sig at være baade fareltis og korl
Foruden disse Febre og ti Tilfælde af Natteblindhed var
Mandskabets HelbredsLilsland paa Hjemreisen forresten upaaldagelig.

•
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Den 4 August svommede endeel Pimpstcen forbi Skibet.
Natten mellem 4 og 5 August saae vi Nordlys, hvorom de
vagthavende Officierer i den physiske Journal have anfort
folgende: •
»1847 den 4 August om Aftenen saaes Nordlys og endeel
Stjerneskud; Vinden var vestligere, Bramseils-Kuling; Luften var reen og klar, saa at Stjernerne, der vare fremme i
l\fængdc, skinnede ualmindelig stærkt. Himlen havde hele
Dagen været fri for Skyer.
Ved Solnedgang dannede der sig en lille mork Banke,
der stod fra NV. til NNO., som dog ikke Kl. 8 var mere
end omtrent 5° hoi, og havde da en lys Klaring under sig.
Luftens Udseende blev saaledes staaende temmelig uforandret til henimod Kl. 11, da nogle lette Skyer trak rask op
med Vinden, der dog ikke blev stærkere; og Nordlyset begyndte nu at vise sig, forst som en Banke morkrodlig forneden og skinnende lyseguul foroven; den strakte sig fra
NV. til NO., i Nord omtrent 10° hoi. Senere udgik fra
denne~ Straaler, nogle til omtrent 30° Hoide, men de fleste
kun 20° hoie; de stode i flere Minuter, forsvandt derpaa, og
andre kom frem, snart svagere, snart stærkere, indtil henimod Kl. 12 Midnat, da der kun var een Banke tilbage, der
strakte sig fra VNV. til NO., omtrent 15° hoi paa sit Hoieste.
8 viste Sympiesometret . 27.10, Therm.
f0° 2 C.
" 12 27.10~ 19° 0 C.
" 12 var Breden 45° 14' og Længden 32° 131 Vest for Grw.
- Stjerneskudene vare korte, de fleste gik i Retning fra
NO. til SV., imellem 30° .og 60° lange Buer.
M. Bruun."
"Den 4 August, Kl. 12 Midnat, paa 45 6 N. B. og 32° Vest
Lgd., saaes et svagt Glimt af Nordlys i NNV. omtrent 15 å
20° over Horizonten; den underste Deel af Lysningen var
temmelig bestemt begrændset, som det syntes af en Banke,
der reiste sig under det. Henimod Kl. 1 var Lysningen
betydeligt tiltage·t; der dannede sig af korte, verticale Striber to ovale Buer, med Boiningen op efter, og Enderne i"
lige Hoide over Horizonten, med den underste Kant skarpt

m:
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begrrondset, men ikke, som det forst syntes, af en Skybanke,
thi Sljernerne skinnede derigjennem. Den ostligl} Bue var
omtrent ½ storre end den vestlige, men fuldkommen af
samme ovale Form. Kl. i k hævede sig paa den ostlige
Ende af den storste Bue en bred Soilo perpendiculair paa
Horizonten til en Hoide af henved 50° : den kaslede et
svagt Skin paa Vandet. l\faanen, som var 23 Dage gammel, skinnede klart. Efter at have staael uforandret i en
halv Time, deelte den sig i to Soiler, men beholdt samme
Retning og Hoide derfra, hvor Enderne af de to ovale
Buer stode sammen. Intet Sted naaede Lysningen Horizonlen; Zittringen va1· ikke stærli, og Billedet forandrede ikke
meget sin Form, især. bleve de to ovale Buer aldeles uforandrede, indtil de forsvandt: som forst skete, da det gryede .
ad Dagen m. 3!, Hele Lysningen strakte sig fra NO. til
VNV. Vinden var V. t. N., laber Bramseils-l{uling. Et Par
smaa Skyer trak over l\faanen for nordvestlig Vind. Da det
dagedes, var det, paa en enkelt lille Sky nær, aldeles klart,
hvor Nordlyset havde vist sig. Sympiesometret viste Kl. 4
27. 10!, Therm.
19° C.
A. Hedemann."

+

Siden den 2 August var det blevet vor Tour at lobe
Fart. Vi stode den Dags l\liddag paa 44° 15' N. B., 36° 58'
Vest Gr. Lgd.; da faldt Vinden endelig vestlig, skjondt
stedse afvexlende mellem nordligt og sydligt Træk. Vi ~enyttede denne gode Leilighed det bedste vi kunde, . og vi
,·are da allerede den i ile tværs for Scilly Oerne. Allerede
Aftenen for havde vi havt det forste Lodskud af Canalgrunden paa 90 Fv. grov Sand~ Disse Lodninger gjentoges hver
Vagt og gave os aftagende til 60 Fv. samme Grund. Den
Hte om Formiddagen fik vi en Lodsbaad paa Siden, og jeg
tog da en Lods ombord, som skulde bringe os Canalen ind
til Dungeness.
En frisk Brise, rigtignok med Tylrning og Regn,
· havde bragt os Canalen ind med 10 å 11 Miles Fart imellem en stor Mængde Seilere, af hvilke vi ofte havde stor
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Uleilighed med at komme klar. Om Aftenen Kl. i i fik vi
i et Oiebliks Klaring, 3 Mile borte, Sigte af Start-Blinkfyr,
men om Natten loiede Vinden mere og mere af, og næslc
Dags Middag, den 12tc, laae vi i Stille og tyk Taagc
tværs ud for Portland-Fyr. Det var kun ved idelig Signalering med Horn, Klokkeringning, Skud, Blinkfyr og Lanterner, at vi klarede de mange Skibe, som fra alle Kanter
og i alle _Retninger beseile Cana len, og som virkelig gjorn
den til et af de farligste Farvande al komme igjennem, som
jeg kjender; thi nnar man veed, hvor en Fare ligger, saa kan
man gaae afVeien for den, nanr den derimod er bevægelig,
og hvert Oieblik kan komme En imode, bliver det ikke altid muligt at gaae fri. Saameget i Almindelighed til Undskyldning for dem, som have det Uheld at seile paa. Hvad
os angik, saa lykkedes det os at klare alt, skjondt ikke
uden et Par temmelig knebne Tilfælde.
!Jen i3de Iane vi saagodtsom i Stille hele Dagen til
om Enermiddagen, da Luficn klarede af med Brise afONO.,
som snart friskede til stiv Kuling; i det Oieblik Taagen
lettede sig, talte vi i Læ ikke mindre end 109 Seilere, ar
hvilke nu storste Delen stode rumskjods Vester efter. Vendte
Nord over og fik Sigte af Beachy-head. Kort efter
fik vi Lods ombord, som bragte Anbefalingsbeviser for at
have lodset Linieskibet Christian den Ottende og Briggen
St. Croix. Jeg tog ham an, lod den anden gaae fraborde
med Brevsækken fra Brasilien og krydsede nu paa Oster
eller. Men da den ostlige Vind blæste stivt, og Strofumen
lob haardt Vester efter, hvorimod i Ebbe-Tid kun svagt
Oster eller, sen bestemte jeg mig at soge til Ankers bag
Dungeness- Pynten, hvor jeg da ogsaa ankrede op den t4de
Kl. i Eftermiddag.
Jeg sendte Officier i Land med Rapporf om min Ankomst til Europa, til at sendes over London og Hamborg.
Fik endvidere endeel fersk Kjod og blodt Brod ombord til
Mandskabet. Hele den 1.5de maatte vi ' blive liggende for
stiv Kuling af NO., som bragte en betydelig Mængde Seilere fra Nordsoen Canalen ind, deriblandt Briggen Ornen,
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Capt. Irminger. Den 16de .om l\Uddagen lettede vi med
Stromrnen under Læ, Vinden NO. aftagende. Kl. 5 Eftermiddag passerede Folkstone, fik her heelt Stille og derefter
nordlig Vind; kom Kl. 11 om Aftenen ganske tæt forbi Dover, lob Farvandet ud, og passerede Kl. 2 næste Morgen
Northsands Fyrskib.
4 gik Lodsen fraborde, og vi befandt os da i Nordsoen. Vi kom imidlertid ikke meget langt
i delle vort eget Farvand. Stille og laber Brise af nordlig
Vind opholdt os i Hoofden i Selskab med en betydelig Dee!
Seilere, som deelte Skjæbne med os. Den 19de om Eftermiddagen havde vi Overs Fyrsldb i Sigte i V. t. N., krydsede i Sigte af delle hele den folgende Nat, og havde del
3 om Morgenen i V. t. S.; - vi vare allsua iklrn avancerede synderlig meget ved denne Anslrrongelse. Den 20de
tilbragte vi aller i Stille, indtil endelig m. 8 Aften en laber Brise af sydlig Vind sprang op, som vi da ikke vare
• sene til at benylle, _o g salle nu Cours for Skagerakket.
Den 22de var en Sondag. Jeg lod da holde Parade og
Gu,lstjenesle for sidste Gang, hvorved Alle som Een takkede Forsynet for deres Beskyttelse paa den lange Reise.
Kl. 2 EfJermiddag vare vi tværs af Hanslholmen, men det
var saa tykt over Land, at vi intet saae. Vort Lod sagde
os imidlertid, at vi vare paa dansk Grund. Efter Solnedgang loiede det noget af. Vinden var sydlig, og jeg turde
saaledes tage Kysten temmeiig nær. Vi loddede langs Kanten af Landgrunden og havde J{ast af 9 Fv.-Banken Vest
for Skøgen. Pludselig opfyldte Luften sig med en Duft,
som vi slrax alle gjenl{jendte; det var Lugten af det friskslagne Ho, som bares ud til os fra de elskede danske Strande.
Man vil maaskee smile derover, men jeg kan forsikkre, at
det ombord hos os var et hoitideligt Oieblik, hvori Enhver
takkede med rort Hjerte sin Gud for igjen at være siL Fædreland saa nær. En dyb Stilhed herskede over hele Skibet; da raabtes fra Fokkeraaen: "Fyr pno Styrbords-Bougl"
del var Skagens Fyr, som vi fik i Sigte
i 1 k, endeel tidligere end vi havde ventet; Strommen havde sat os 2 Mile
Osi ,for vori Bestik.

m.

m.
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Kl. 2 Formiddag den 23de vare ,·i Skagen passeret;
6 passerede Trindelen, Kl. 12 Anholls Knob Fyrskib,
Kl. 7 hilsede vi I{ronborgs gamle Mure med 9 Canonskud,
Kl. ·10 Aften ankrede vi paa I{jobenhavns Rhed.
Næste Dag lagde Galathea ifolge derom modtagen Ordre ind ad Bommen og begyndte sin Desarmering.
Alle de hjem bragte nalurhistoriske og andre videnskabelige Gjenslande bleve afleverede til den af Hans Majestæt
dertil udnævnte Commission, og henbragtes til det zoologiske Musæum, hvor de endnu henslaae. Den 31 August
m. 1 Formiddag blev Commandoen stroget, efter at have
veiet fra Galatheas Top - jeg vover at lroe med Ære i to Aar og to Maaneder.
lfolge Ordre fra Kongen, afreiste jeg strax til Fohr,
hvor Hans Majestæt· opholdt sig for at bruge Sobadcne.
Den Modtagelse, jeg her fik af ,min Konge, skal være mig
uforglemmelig, saalænge der lober en Draabe Blod gjennem
mine Aarer. Det var ikke alene, at Hans Majestæt benaadøde mig med Commanaeurkorset åf Dannebrog, men han
modtog mig med sa·a synlig Interesse, med en saa hjertelig
Deeltagelse', at jeg i Sandhed maalte anerltjende, at jeg i
fuldeste l\faal havde erholdt den hoiesle Lon, der kan blive
en Statens Tjener tildeel, som har beklædt en ansvarsfuld
Post, og efter Evne har gjort sit Bedste i sit Fædrelands
Tjeneste.

m.
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Endeel_ Brede- og Længde-

Galathea's ExpeBrede.

Sandwichs-åerne.
Oal~u, Donololo, Catlt0løke Kirke .

,

Rnnni, Ostpynt, Kuohi • • •
l\lorotoi, Ostpynt, llnlnwn
lllowec, Vestpynt, Honokowi
Ditto Ostpynt, Knwclo . •
llnwnii, llealaknkn Pynt ••
Dillo Byronsbay, Green-Hil!
Ditto Cap Lcleiwi .
Ditto lfnpoho Pynt • • • •

21° 18' 21" N.

• ,

Selskabs-Oeme, Tahiti.
ltioto-uta I Papeitl llav11 . . . . . . . . .
Lave Oer, ICrusenstern-0, V cst11ynt . • • . .
Selskabs-Oerne, Borrabo1Ta, Duperrcys Obsst •
Tubual Arrhlpelet, Rorn tu, lliiieste. • . • • •

1'7 31 30

s.

16
22

30
29

23
7

s.
s.

33
33

1
49

53
30

s.

Chili.
Valparaløo, tr;I. Ji'ort St. Antonio
Chili, l\fasafuern, Ostpynt • • . • •
Ditto, Juan Fcmnndrz, Oslpynt . .
Peru, Piscobngten, nordlige Chincha-Ues Midte.

s.

Tidsforskjellen er opgivcn imod fiilgendc Steders l\leridianer: Sandwichsuta i Papeiti Havn paa Tahiti, - og Chili, det gdmle Fort St. Antonio i Valparaiso. Hono1846; pan Tahiti blev Breden og Tidsforskjellen (udledet fra Længdeq af Venusendelig er Valparniso's Brede og Længde tagen efter Connaissance des temps for 1846 og
De fra Co1·vetle11 Galathea fundne Tidsforskjeller ere l\ledium af flere
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Observationer tagne pan Corvellcn

dition i 1846 og 47.
Længde V,

Tidlrmkjel.

+ 10, 31m 40,
-0

4

0 4
0 4
0 7
0 10
0 11
0 11
-0 12

+ø
-0

+o
0

+•
+o
0

+o

14.7
42.7
48.7
5.7
11.o
7.o
35.o
7.o

58 156
5
8
6

13.s
43.t
44.7

4-6 4.5
36
28
19

38.7

21.r.
17.G

r. Gm.

157° . 55'
156 51
156 44
156 42
156
8
155 • 22
155
8
155
1
154 53

0"
20
20
50
34
15
15
15
15

A11mærkn in ger.

Ilrcden fundcn ved liere Rækker af Circummeridianhoider.

En anden Obsr.rvntion, tagen under ugunstige Omstændigheder, giver Længden af
Healakakn og Kapoho Pyntene 2½' Ostligere.

U9 33 54148
11')1
151

15
44
15

30
41
5

71

4-1

15

80
78
76

50
46
30

56
38
39

lllisvisningen 4 • 48' 15" NO. 1846, De1·br.
lllliden 790 Fod.

~fovisuingen 14° 57' 7" NO. 1847, februar.
Bl'eden mindre skorp, pan Grund af lang
Afstj\nd.

Oerne, Oen Oahu, den catholske Kirke i Byen Honolulu; - Sclskabs-Oerne, ()en lllotululu's Ti«lsforskjcl og Længde imod Grecnwir.h er tagen efter Connaissance des Lemps for
Pynten) soaledes som anfli1·t opgiYel fra det franske Vagtskib, Fregaltcn J'Uranie; o,r
bruges snnledes af de engelske Orlogsmænd.
fo1·11·iulige Chronometre, og hcrefLPr ere de opgi\•ne Længder 11110d Greenwich udregnede.

(

,

-

Sammenstilling
I

•

af de undrr Toglel anslilledr

1n eteorologiske og 1nagn etiske
Iag·Uagel~er.

>.

.

II

Tabel I.

1s,s.
Aug. 1

--

2
3
4
5

-

6
7
8
9

-

- 10
-11

- 12
-13
- 14
- 15

I

Brede.

3
+
- 30

23 21 24 36 26 4 27 4 28 11 -

+

14
13
12
9
8

11 45.
7 58 2!1 -

26
25
24
23
21

2
4!1
41
18
25

6
5
4
2
0

t!I 16 -

53 53 -

1 25

s.

58
47
15
44

-

-

21
22
23
24
25

14
17
20
23
25

23
31
59
49

-

-

26
27
28
29
30
31

Sept. 1
2
3

.-

1!I 22 17 5 17 34 19 24 21 1!I -

2!11 V.
23 17 51 26 -

3
6
9
11

-

+ 5'
- 2
+ 13
+ 6
+
+ 14

23°
24
25
25
26

8 -

-

14 -

28
28
28
27
26

39
38
31
50
16

26
28
31
33
34
35

57
58
34
34
30
51

23
21
20
18
15
12

25 17 -

36
36
36
37
36
36

25
54
13
45
45

-

1 -

Længde.

Brede.

+ 15'
+ 4
+
+ 73
+
+ 12
+
+ 11
+
- 29

45' N.
57 7 6 24 -

16
17
18
19
20

4
5
6

Længde.

22°
20
19
18
15

-

-

Bestikkets Fell.

Farvand.

-

5 -

29 41 37 -

9 3 5 0 0 35 4 17 o.
7 36 -

10 14 -

+

2

+ 10
+ 14

+

+

-

--

+

4
l9
6
6
7
8

+ 9
+-11
+ 3
+ 10
+ 12
+ 10
+ 10
+ 9
- 4
+

8

+
+

7
8
4

-

-

11
15
0

0
0

4,Gm
1,9
0,9
2,8
5,7
13,5

...
...

-

10

-

32

!1,8
31,6

-

40
11
14
10
16

39,7
10,9
13,9
10,0
16,0

+

+
+ 51
+ 31
+ 28
9
+
+ 22

+ 12
+ 12
+ 8
+ 14
+ 3
+ 7
-

-+

+
+

11
3
4
2
3

51,0
31,0
27,9
8,9
21,7
11,7
11,5
7,6
13,0
2,7
6,3
9,7
2,6
3,4

1,7
2,5

13
1
8
25

10,5
0,8
6,4
20,0

9
- 17

13,6

-

+

--

-

7,2

III
Journalen.

Luftens Van1lets
Varme. Varme.

-

Vinden,

Damptryk.

23,25°
23,65
23,87
24,52
24,88

23,04°
23,17
22,46
24,25
24,92

7,63111
7,83
8,39
8,80
9,09

25,93
27,02
25,68
24,90
26,38

26,58
26,67
26,29
26,33
26,21

26,07
25,48
25,18
24,28
24,10

1\IN,

I

!\ID.

NO. og ONO. 3-3
NO. 2-2
NO. 2-2
so. 1-2
N.ogNV.3-3

NNO. 2-2
NO. 2-2
o. 2-2
NO. 1-1
N. 3-3

9,07
9,80
9,72
9,77
9,70

NO. 1-1
NO .og0.1-1
sv. 3-3
sv. 3-3
V.ogSV.4-4

N. 1-1
Still Il
sv. 2-2
sv. 3-3
sv. 3-3

25,92
25,75
25,54
24,54
24,08

10,39
10,29
8,28
7,59
7,18

sv. 3-5
sv. 3-3
s. 2-3
s. 3-3
s. 3-3

sv. 3- 3
s. t.v. 3-3
s. 2-3
s. 3-3
sso. 3-3

23,83
24,58
25,23
25,00
~4,13

23,46
23,50
24,21
24,75
23,63

7,65
7,66
8,28
9,23
8,34

s. t. 0. 3- 3
so. t. s. 3- 3
so. 3-3
so. 4-6
so. 3-4

s. t. o. 3-3
SO. l.S. 3-3
SO, l. S. 4-4
so. 5-6
so. 3-4

23,18
22,98
22,15
21,23
20,77

23,42
22,67
21,79
21,00
20,50

7,89
7,48
6,91
6,24
6,16

so. 4-5
oso. 3-3
o. 3-3
oso. 3-3
NO. 2-2

oso. 3-3
oso. 3-3
0. 3-3
0, I. S, 2-2
NO. 3-3

20,15
18,72
18,20
16,60
15,95
15,27

19,54
18,79
17,79
16,29
15,79
15,04

6,16
6,03
5,19
5,18
5,00
4,19

NO. 3-3
o. 3-3
o. 3 .. 3
o. 3-3
ONO. 3-3 NNO. ii-4
NO. 3-3

NO. 3-3
o. 2- 2
oso. 3-3
ONO, 3-3
NO. 4-4
NO. 3-3

14,28
13,42
12,33
11,78
11,40
11,87

14,04
'13,21
12,38
12,17
12,54..
13,21

3,92
3,85
4,01
3,71
3,61
3,64

NO. 3-3
NNO. 3-3
NNO. og NO, 4-4
N. 9-8
N. 3-4
Stille

N:SO. 4- 4
NNO. 4-5
N. 4-4
sv. 7-7
NV. 4-4
SV.og S.3-3

I

IV
Tabel I.

18.j5,
51'pl. 7
8
9
- 10

-

11

-

12

-

13
14
15

-

l(j

-

17
18

-

19

-

20
21
22
23
24

- 25
-

26
27
28
29
30

Oct. 1
- 2
3
4
- 5

--

-

-

6
7
8
9
10

22
23

Fnrvnncl.
·nrcdc.

Bestikkets Fcll,

Længde.

Brede.

221 o.
30 42 49 58 30 -

91
+
- 24

36° 5, s.
37 27 38
2 38 41 38 16 38
0 -

11°
12
16
20
24
30

37
36
37
i7
37
36

34 59 37 38 41 27 45 5;i 50 34 53 47

14
36
39
50
26
34

-

0

-

+
-

-

57
61
65
68
70
72

38
42
31
20
51
37

-

-

30
27
25
22
20
17 .

49
56
20
35
22
42

-

75
79
81
82
82
82

59
7
37
17
16
53

-

J._
I

14

14 -

83
83
83
83
84

38
30
38
26
20

-

7 12 4 39 2 0 -

0 10 N.
84 51 84 44 3
9 5 51 84 1!) 8
83 51 18 44 82 37 Tranqucbar, Po1111ichery,
Madras.
1
13° 58'N.
82° 26 o.
14 55 84 · 10 -

I

-

20
18
21
11
24
8

-

-

+
+
-

-

+
-

+
+

-

57

-

3
2

29,0m
4,8
1,6
14,2
18,8
44,8

+
- 19
-

(i

-

'l

+ 27
+ 15

13
20
6
8

-

+

+
+
-

- 10

-

{

+ 3()1
+ 26
+
+ 18
+ 24

2
+
- 29
+ 10

36 10 35 29 34 35 33 30 32 32 31 54, -

10 58 -

l.mngdc.

5
3
25
2
5
16
13

-

+
+

'

12,'l
0,8
4,9
7,5
6,7
8,5

1
6
9
8
10

11,1
0,9
·10,7
9,1
2,3
1,9

13
1
22

+rn

- 2½-

+

2

-

+ 15
+ 25
+ 27
+ 30

7
31
6
15
14

2,4
1,6
15,2
4,7
0,8
21,6

14,4
24,5
26,7
29,8
51,9

-

52

+ 26

-

3
18
13

...

-

46
25
0
32
3

1J
13

10,7
12,6

0

-

I,

+

-16,0
25,0

31,8
3,0

,

-

9
4

-

I

.

V

,

l

Journalen.

Luftens Vnntlets DnmpVarme. Varme. tryk.
11,98°
'11,60
14,15

13,71°
12,04
15,75

3,77111
3,29
4,20

17,77

16,38

13,83
13,37
15,28
11,63
10,12
11,47

15,7~
16,92
16,13
14,21
15,08
'14,46

12,98
13,98
13,83
13,37
14,73
15,37

14,46
14,54
13,10
12,65
13,52
14,27

14,61
16,08
19,28
20,67
23,07
24,35

13,22
14,38
17,93
19,53
22,13
23,08

4,52
4,83
6,20
6,95
8,25
8,66

25,75
26,58
26,18
26,30
27,27

25,75
26,67
27,17
27,63
27,46

9,44
9,74
10,02
9,47
9,75

. . . ...
... 17,13
3,84
14,60

I
t

'

...
.. .

I

I

6,07
3,!)7
3,56
4,li9
3,34
3,_18
3,69
4,27
4,86
4,68
4,56
4,67
4,!)5

...
...

I

so. 3- 3
o. 2- 2
N. 4V. 10V. t. N.
N. 7-

4
10
8- 9
7

s. 6- li
ssv. 6- 7
s. t.v. 6-8
s. 3- 3
sso. 2- 2
s. 3- 3
sv. 2- 2
sv. 3- 2
sv. 4- 4
sso. 5-5
o. 3-3
O. t. N, 3-3
so. 3- 3
oso. 4-4
oso. 5- 6
so. 5- 5

sv. 7- 7
SO.og 0. 2- 2
NNO. 7- 7
SV. 6- li
sv. 7- 7
s. 6- ti
· '

ssv. 6- 6
s. t. o. 3~ 4
s. 3- 3
sso. 2- 2
sv. 2- 2
NV. 2- 2
N, SV. 3- 3
S. I. 0. 5- 5
oso. 3- 3
o. 3- 3
ONO. 3- 3
o. 3- 4

v. 4- 4
N. t. S. 3- 3
SV. og S.2- 2
sv. 2- 2
sv. 2- 2'

10,34
t0,29

29,28
28,95

28,79
I 29,08

10,34
9,61

S. og SV. 2 og 3-3
sv. 2- 2

I

I

ONO. 3- 3 og 0. 5- 5
v. t. l'i. 3- 3

27,33
27,57

10,17

-

so. 5- 5
NO. 2- 2
N, 8- 9
v. 8- 10
N. 5- 6
N. 4- 5

oso. 5- 5
OSO. 4- ,l
so. t. o. 4- 4
vsv. 3- 4
V. t. N. 3- ~

V. t. N. 3- 3
N. t. S. 3- 3
v. 2- 2
S.ogSV.2- 2
SV. og S. 1- 1, 2- 2

I

l\ID.

NNO. og VNV. 3- 3
s. 3- 3
o. 4- 4
N. t. 0. 8 SV. 7- 7
sv. 8- 8

27,33
27,25
27,50
27,92
28,79

26,60

\

I

Vintlen.
:11N.

sv.
sv.

3-3
2-2

VI
Tabel I •

Pnrvnntl,

1845
og 1846,

Drcrlc.

Oct.24
- 25
- 26
- 27

15° 381 N.
16 59 17 15 17
9 -

28
29
30
31

17 20 18 47 19 8 19 53 -

Nov. 1
- 2

20 24 20 40 -

-

Dcc.27
- 28
- 29
- 30
- 31

20° 39
20 40
20 10
19 44
18 17

Jan. 1
- 2
- 3
- 4

16
14
12
12

5

'10

-

-

-

6
7
8
9

10

1

14
15
16
17
18

19
20

44' o.
17 55 25 -

88
87

12
55
52
31

!I'
+
- Il
+ 62
+
+ 12
- 2
+ 15
+ 10
+ 4
+ 20

+ 39
+
+ 11 .
+ 21
+ 18
+ 17

2,9
8,6
10,4
19,8

+
-

+ 24

-

5,6
22,4
23,4
4,7
7,6

-

88 51 88

Calculta.
N.
88°
88
88
88
90
-

28 381 o.
29 25 54 13 -

91
93
93

52 49 38 -

92

58 -

. .. ...

9 20 Sydkystcn

I

ar

-

-

8 44 92 45 8 23 93
3 NO. KysLen af Chowry.
8 .3 - I

I

.... . .

l

Nankovry Havn.

l

4
19
8½
1

+
+
+ 14
+ 21
+ 31
+ 18
....
-

92 42 Carnicobar.

-

Lnm~de.

85°
86
81i
87

88

-

I

lirede.

88

19 51
57
17
55

Bestikkets Fcll.

Længde.

9 18 - I 92 23 Nordvcstkyslcn ufCornicobur.

11
12
13

I

.,

-

8

+ '10
. ...
....
. .. .
. .. .
.. ..
+ 3½
... .
. .. .

. ...
....
. .. .
. ...
....
. ...

_ ;341

+ 15
-

2
'12

6

+ 25
-

-

5
8

+ 10

-

6
23

+
....
- 6
+ 40

. ...
. ...
. ...
. ...
....
6
+
....
....

!"

32,8m
14,3
'1,9
11,5

16,9
16,0

9,6
5,8
22,3

...
5,9
39,4

...
...
...

....

...
. ..
5,9
. ..
. ..
. ..

.. ..
....
.. . .
.. ..
....

...
...
. ..
...
...

,..

-

r

VII
Journalen.

Luftens Vandets DampVarme, Varme. tryk,

Vinden,
l\IN.

I

.MD.

NV. 0- 1
NV. 2- 2
N, 1- 1
NO. 1- 1

NV. 1- 1
NNV. 2- 2
sv. 1- 1
NNO. 1- 1

10,43
10,69
10,08
9,07

N. 2- 2
NO. og ONO. 2- 2
NNV. og NO. l. O. 2- 2
NO. 2- 2

ONO. 2- 2
0. I, N. 1- 1
Omlobende 1- 3, 1- 2
NNO. 2- 2

28,58
28,00

8,96
8,96

NO. 2
V. 2

NNO. 1
N. 2

23,22
24,30
24,05
24,10
23,95

19,83
20,79
21,13
21,46
22,00

7,58
8,12
8,53
8,17
7,21

NNO. 2- 2

NO. 2- 2
ssv. 1
NNO. 1
N, 2- 2
NNO. 3-3

24,42
24,60
25,57
27,03
27,60

22,04
22,00
22,90
23,04
23,21

7,48
7,58
8,17
10,04
10,17

NO. 3- 3
N~O. 3- 3
NO. 2- 2
NO. 2- 2
NO. 3- 3

NO, 3- 3
N. 3- 3
N. 1- 1
NO. 3- 3
o. 3- 3

28,03
28,05
28,08
27,82
26,23

23,03
23,00
23,00
23,00
22,67

10,15
9,79
9,42
9,65
9,93

4
2
NO.t.N. 3- 3
NO. 3- 3

o.

0.3 - 3
NO. t.N. 3-3
NO. 3- 3
NO. 3- 3
NO. 2- 2

27,72
27,43

22,92
23,00

·J0,50
10,31

28,58
28,77

22,83
22,88

11,00
11,03

NO. 2- 2
ONO. 3- 3
NO. 3- 3
ONO. 3- 3
ONO. 3- 3

ONO. 3- 3
NO. 3- 3
ON0.3- 3
NO.LO. 3- 3
NO. 3- 3

28,83°
28,77
28,63
28,27

28,88°
29,04
28,83
28,75

28,55
29,03
27,60
28,10

28,63
28,83
28,79
28,33

28,20
28,17

...

...

28,;m
28,95
28,65
28,73

. ..

...
23,00
23,00
23,00
23,00

8,88111
8,13
8,15
9,45

. ..

...

10,88
11,44
11,34

11,81

sv.

2- 2
Stille

S. I. V. 1
Stille

o. 4o. 2-

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

NO. 2- 2
NO. 2- 2
ONO. 3- 3
NO. 2- 2
NO.t.O. 2- 2

)

23333-

2
3
3
3
3

..

VIII
Tabel I.

Længde.

Brede.

Jan. 21

-

22
23
24
25

}

-

26
27
28
29
30
:il

}
}
}

l~cbr. 1

2
3
4

5
6

7
8
9

10
ll
12

Bestikkets lt'eil.

lt'nrvnml.

ISlft.

Bengalske Dugt.
Tilankl'1s.

}

Tilankers \'Cd lille
Nicobar.

Lille Nicobnr.

.

l.ængdc.

l
{
{

f

Under Scil.

I
}

Nank ony Ha,n.

Il rede.

l
l

....

J

Lille Nicobar.

I

13

-

14
15

} Under Seil og lilankers {
1 cd s tore Nicobor.

-

16
17
18
19
20

} Under Seil og tilonkc1s f
ted store Nirohor. 1

-

21
22
23
24
25
20

} Tilankers i Bugten pna {
Sydsiden.

} TIi•"'"'
; .,,,.. ,..
Sydsiden.
6° 43 1 ::'{,

I

l

!).i 0 !W O.

....

-

91

,

+

2'

2,0m

•
IX

.

Journalen.

Luftens Vandets DampVarme. Varme. tryk.

Vin1len.
MN.

I

l\lD.

•

•

28,53°
27,90.
28,38
27,93
28,33

22,96°
22,92,
22,88
22,92
22,92

11,28111
10,62
10,88
11,34
11,16

28,32
28,50
28,33

23,00
23,00
22,83

11,60
11,87
11,36

28,38
28,17

22,75
22,71

11,42
11,41

...
. ..
28,42
. ..

...
.. .
22,50
...

...
...

28,22

22,50

11,47

28,38
28,92
28,55

22,92
22,92
23,00

11,71
11,76
11,84

28,57

22,83

1(),62

28,58
28,58
28,47
28,17

22,83
23,00
23,00
22,96

9,81
10,08
10,37
10,10

. ..

Stille
NO. 1-1
NO, 2-2
NO. t.0.1-1
Stille

NO, 1- 1
NO. 1- 1
NO.t.0.2- 2
NO. 2- 2
ONO. 3- 3

28,88
28,18
29,02
28,50
28,22

22,92
22,92
23,17
23,00
23,04

10,54
10,45
10,12
10,10
10,34

0. 3- 3
0. 3- 3
0. l. N. 2- 2
ONO. 2- 2
o. 2- 2

o. 3- 3
0.1- 1
ONO. 2- 2
ONO. 3- 3
NO. 3--3

28,33
28,73
28,liO

23,00
23,17
23,08

10,98
10,12
10,17

ONO. 3- 3
0. l. N. 3- 3
ONO. 2- 2
o. 3- 3
Stille
NO.t.N, 1- 1

o. 3- 3
0. t. N. 3- 3
o. 3- 3
0. l, S. 2- 2
Stille
. NO. t. N, 2- 2

. ..

.

. ..

,.

...

...
...

28,87

...

...

.. .

...
. ..

23,46

. ..

11,42

...

...

. ..

...

10,03

NO.t.0.2-2
NO. 3-3
NO.t.0.2-2
NO. 2-2
ONO. 2-2

NO. L0.2- 2
NO. l, O. 2- 2NO. 2~ 2
NO.LO. 2- 2
NO.t.O. 2- 2

NO. 2-2
o. 2-2
NO. 3-3
NO. 1-1
ONO. 2-2
NO. 3-3

ONO. 3- 3
NO. 3- 3
NO. 3- 3
NO. 3- 3
NO. 3- 3
ON0.3- 3

O. t. N, 3-3
NO. 3-3
NO. 3-3
NO, 2-2
NO.t.O. 2-2
NO. 2-2
NO, 2-2
NO. L 0.2-2
NO. 2-2
NO. 1-1

I

ONO. 3- 3
NO.t.O. 3- 3
NO, 2- 2
NO. 3- 3
NO. 2- 2
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

33122-

B

3
3
1
2
2

X
Tabel I.

Bestlkkrts t'eil,

Farvanll.

1846.

I

Brede.

Fcbr. 27
- 28

.

l\forts1
- 2
- 3
- 4
5
6
7

-

6° 33 1 N.
6 22 -

Længde,

95° 27• o.
95 54 -

7 895
7 23 96
7 2 96
6 31 97
6 31 - ·
98
6 22 98
Under Indseiling og

30 12 40 4.0 22 51 lilankcrs

ved Pulo-Pcnang.

-

22
23
24
25
26
27
28

281 N. 100° 11 0.
100 20 26 23 100 43 100 45 0 102 7 9 103 13 5 103 47 7 Tilankers 1·eil Singapore.
5°
4.
3
3
2
1
1

-

15

13' N.
46 16 32 s.
9 2 0 -

-

16
17
18
19
20
21

2
2
3
3
4
5

April 10
- 11
- 12

-13

-14

1°
0
0
0
1

1G
39
3
28
32
27

-

104°
104
104
105
105
104

11' o.
24 49 18 6 57 -

105
105
106
106
107
106

22
45
3
20
0
44

-

Længde.

Brede.

-

161
+ 1

. + 2½
5
+ 20
+ 8
8

-

+
....

+ 39,
+4.8
+

:rn

+
+
+

15~
6
12
17

+

•
38,7m
47,7
35,7
15,4.
6,0
11,9
16,0

....

. ...

. ...

...
...

.. . .

. ...

...

3

3,0
4.,0
5,5

-

7
2
1

-

+

4
5½

+
....
....
... .

+
. ...
... .
. ...

. . ..
.. ..
.. . .
....
.. ..
.. . .
.. ..
.. ..
.. . .
.. . .
+ 12

... .
.. . .
.. . .
. ...
....

+ 13

.. . .
.. . .
. . ..
.. ..
- 1
.. . .

-

+ 10

. ...

...
...
...
. ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1,0
...

Data1ia.

J\fai13

-

14

-

15
16
17
18

4. 0
3
2
1

54'S,
24 17 30 0 46 0 33 -

l07°
l06
107
107
107
107

14' o.
56 -

11 -

-

1
7

.. . .

22 19 -

-

22 -

+

-

8
17
6

+ 11
....
-

+

-

4 . .
3
5

10,0
11,0

...

4,0
3,0
5,0

I

XI
Journalen.

...
I

-

Vinden.

Luftens Vandets DumpVarme. Varme, tryk.

l\lN.

29,07°
28,87

23,67°
23,46

9,!141"
10,18

NO.LN. 2- 2
N0.1,N, 2- 2

NO. 2- 2
NO. 2- 2

28,77
28,75
28,'i2
28,72
29,33
29,60
29,27

23,79
23,71
23,75
23, 0
23,92
23,58
24,04

9,85
9,79
9,84
9,43
9,15
9,27
9,63

NO. 2- 2
NO. 1- 1
Slille
NNO. 2- 2
NV. 2- 2
NO. t.O. 3- 3
NO. 3- 3

NO. 2- 2
NO.l.O. 2- 2
ONO. 2- 2
ONO. 1- 1
O. t. N. 2- 2
0. I. N. 1- 1
SV. l. V. 2- 2

28,72
28,95
29,13
27,15
28,07
28,87

24,75
24,25
24,17
24,30
23,50
23,60

10,32
10,61
10,55
9,92
10,12
10,27

O. og V. og SV. 1- 2
V. l. S. 2- 2
0.1 - 1
SV.og0.1-0
NO. 2- 2
SV. 2- 1 NO. 2- 2
N. og 0. 2- 1

SSO. Stille 2
0. og V. 1- 1
O. 2- 2 NV. 1- 1
NNV. 2- 2
NV.2- 2
NO. 2- 2
NNO. 1- 1

28,80
29,52
30,47
29,75
28,52

.. .

24,00
24,17
23,96
24,21
24,00
23,67

10,94
10,42
10,85
10,67
10,20

28,03
28,03
29,70
29,62

24,71
24,72
24,29
24,92

9,71
10,69
10,60
H,16

...

24,25

...
.. .

. . . ...
... 10,26
24,42
...

29,80
30,07

24,83
24,92
25,21

...

...

I

1\1D •

.

'

r

.. .

29,60

. ..
.

. ..

...

...
...

11,22
10,87

...

N.
O.
NO.

N. og

Stille
2 O. 1- 1
1 og 2- 1
og SO. 2- 1
o. 1- 0
0. 1 og 2- 1

NV. 1- 0
NNV. 2. Stille
Omliibende
o. 1- 0
NO. 2- 1
N. 2- 2

0. 2- 1
o. 2- 2
v. 2- 1
Oml6bende 1-1
Stille
Oml, OSO. 1-0

NO. 1

o. 1- 0
0. t. N.
o. 1Variabel
v. 3-

-

2- 2
1
0- 3
2

Variabel 0- 1
Omliibende
Omliibende
Omliibende
o. 2- 2
NO,og0.2- 1

NO. 2- 2
ONO. 2- 2
sv. 1- 1
oso. 1- 1
so. 1- 1
s. 1- 0

XII
Tabel I.

1846,

Farvand.
Jlredc.

Læng1lc.

1\fni
-

19
20
21
22
23
24

-

25
26
27
28
29
30
31

7
8
10
10
11
12
12

2
32
5
50
21
6
21

Juni 1
2
- 3

12
13
13

'19 -

-

Bestikkets Feil,

0° 561 N.
1
6 1 55 3 42 4 36 5 53 -

55 51 -

107°
107
107
106
107
108

:wo.

109
110
111
112
113
114
115

13
15
33
27

13 20 52 -

17 26 -

~

-

-

Brede.

-

5,
5

..- ..
-

26
20
6

+
+ 17
- 4
. ...
+ 17

I

Længde.
~

-

3,

+

12

-

-

+
++

0

1
12
9

3,o"
12,0
5,0
1,0
12,0
9,0

7
4
7

7,0
4,0
6,9

5

0
0
3
9

- H
-

12
13
14
15

-

16
17
18
19

....

0

+
-

116 26 117 44 119 12 -

....
+ 5

-

9

+

2
- 14
+ 11

1,9
13,6
10,7

....
. . ..
. ...

. . ..
. ...
. ...
1
+
- 1

. ..

25' o.
13 51 21 41 -

14° 2l'N.
14
7 14
7 14
6 15 14 -

120°
120
119
119
118

16
18

117 29
116 -18
116
6
115 8

19
10

52
18
14
59

-

...
...

21 28 -

Mnnille.

-

-

..L
I

+
+
+

3
8
5
7
6
4

-

0
24

-

-

11
3

-

5

2,9
8,8

.. .
...
1,0
1,0

...
22,0
10,4
2,8

l\locno, Hongkong,

Aug.10
- 11
- 12

-

"13

-

14

-

15

-

16

-

17
18

(:a111onOoden.
Amny, Chusan, Shnu-Hae.
30° 56' N.
123° 50· 0.
30 5-i 127 12 31 14 129 35 31 20 'l32 29 32
133 29 6 32
7
33
8
34 7
34 29

-

134 37 136
0 137 33 137 38 -

+
+
+
-

2
2
6

+
-

5
14

-

....
-

-

42
8
1

-

-

+

,,

9
3
16
8

4,3
7,8
2,6
13,7
6,8

7
39
61
39

5,9
32,9
50,9
32,2

-

XIII
Journalen.

Vinden,

Luftens Vandets Damp'Varme. Varme,
tryk,

:,

~

.. .

MN.

l\lD.

Omlobende
Stille
s. 2- 2 .
sv. 2- 2
Oml. S. 2 og 0- 1
Variabel NV. 3- 2

N. 2- 1
2- 1
Oml. S. 2- 2
s. 3- 2
Stille og Oml.
NV. 3- 3

sv. 3- 3
S. ogSV.3- 3
NV. 3- 3
s. 2- 2
0. 1- 1
oso. 2- 2
S0.1-1 Stille

sv. 1- 1
sv. 2- 2
so. 1- 1
ssv. 2- 2
so. 2-1
so. 2-2

. ..
. ..

S.3- 3N.2- 2
NNV. og Stille
vsv. 2- 2

NV. 1- 1
V.ogSV.3-3
V. og S. 2-2

...

:u,20°
28,25

24,62°
25,33
25,25
25,00

30,60

24,88

10,46

29,85
29,80
28,45
29,77
29,93
29,75

25,17
24,92
24,75
25,00
25,04
24,96 •
24,75

10,29
10,57
10,49
10,11
10,52
10,50

...
...

.. .
...

9,56 111
9,92

. ..
. . . . ..

. ..

. ..

,

sv.

Oml. N•

...
- ...

24,92
24,75
24,75

30,60
30,88
31,17
30,63
30,35

25,17
25,15
25,33
25,25
24,96

10,74
10,66
10,85
10,92
11,06

V. 1-1
V. 1-1
V. t. N. 1- 1
Y. t. N. 2-1 Stille
s. 1-1

Oml. 1-1
Stille
Stille
S1i11e SSV. 1-1
s. 2-2

29,93
29,80
29,92
29,40

24,37
24,05
24,00
23,54

11,49
12,00
12,27
12,01

Vor. mell. SS V.og 0.2- 4
sv. 3-3
o. 2-2
oso. 1- 1

Var. mel. SSV. og 0. 2-4
NO. 3-3
OS0.1-1
sv. 2- 2

,

26,12
27,43
27,93
27,83

20,75
22,12
22,88
22,46

10,02
10,37
11,09
8,28

. ..

NNO. og N. 3-3
NNV. 3-4
NV. 3-3
V.ogNV.3-3
NV. 1-1

27,45.
27,83
28,08
26,98

22;88

-W,50
10,54
10,21
10,06

NO. 3-3 SO. 2- 3
o. 6-5
0. t. N. 3-6
ONO. 3-3 N\'. 1-1

...

. ..

...

22,00
21,17

I

NNV. 3- 3
NNV. 3- 3
NV. og NNV. 2- 3
NNV. 3- 3
Stille O. 1- 2

oso.
oso.

3- 3
4- 5
ONO. 3- 3
N. 2-2 SLillo

,

XIV
Tabel J.

1846.

Farvand.

I

llrrde,

Bestikkets Fell.

l,amg,le.

Brede.

~

34°
35
34
34
34
36

37• N,
17 4 23 47 37 -

139°
139
139
140

201 o.
38 4~ 21 141 9 142 52 -

!.l'
+
....
+ l
- 11
3
+
- 37

49
28
30
40
51
45
35

-

145
147
148
149
149
151
153

22 17 21 8 28 15.:.
50 -

+ Hl
7
+
....

29
30
31

37
38
38
38
38
38
38

Sept. 1
- 2
3
4
5

36
35
34
33
35

58
24
52
54
0

-

155
157
159
160
160

37
12
12
33

.

Aug,19

-

20
21
22
23
24

-

25
26
27

-28
-

-

-

6
7
8
9

- 10
-

11

-

12
13
14
15

-

15

-

lo

- 17
-18

-19
-

20

-

21

-

'l 2
23

Længde.

-

19 -

-

+

161 27 165 32 168 36 169 23 169 39 -

-

38
37
37
37
37

2fi
54
57
53
32

-

172 11 174 13.
176
5 177 45 179 43 -

- 10
+ 7
- 3

39
38
37
36
35

5
42
45
40
58

-

179 57
176 53
173 16
169 8
166 41

37
37
36
34

12
13
34
16

-

165 28 161
9 156 50 153 15 -

v.
-

-

2
17
-1- 16
5
13

....
+

-

+

-

4
9

2
6
1

....
+ 8
- l
-

0
13

. . ..

...

+ 43
+ 22
+ 18
+ 30
-

+

+
+

+

17,5
18,9
17,2
4,7
16,4
8,5
18,0

+
+

3
20
4
18

35 50 36 30 36 57 36 57 37 56 -

+ 22
+ 24
22
6
+ 21
+ ·11
23

+

.. .

-

16,5m
22,1
18,1
4,1
5,8
27,6

+
+

- 8
- 8
3
+
....
-

+ 20'
27
22
+ 5
7
- 34

+

I,

17
8 •

+ 30
- 17
+ 28
+ 25
-

-- 7
+
-

4
18

+ 14

+

-t-

-

8
17
6
25

+
+ lO
+ 10
- 8
+ 21

34,7
18,0
14,9
24,8
13,9
6,5
24,l
13,6
22,3
3,9
1,6
5,5
3,2
14,2
11,0
6,2
13,4
4,8
20,1
8,1
8,0
6,4

17,1

-

XV
Journalen.

r

1: .... . .

25,90°
26,87

27,03
27,07

I

I
'

27,18
27,15

19,50°

...

19,67
20,12
20,17
21,50

...
9,92111
10,09

. ..

10,06
9,63

l\lN.

l\lD.

NO.LO. 3- 5
NO. og N. 2-3; 2
o. 4-4 ·
o. 6-6
o. 3-6
SO. t. O. 3 - 4

o. 4-4
N. t. 0. 3-3
0, 3-3
o. 6-6
oso. 3-3
SO. I, 0. 3-5
0. t. s. 3-3
SO. t.S. 3-2
s. 0-3; 2
sv. s. 1-2
S. I. 0. 1-1
sv. 2-2
NO. t. N. 2- 2 S. 1-1

10,64
10,45

26,87
27,23
26,65

20,50
20,04
19,92
20,08
20,21
20,17

. ..

so.1.O. 4- 4
so. 3-3
s. 2-2
SO. og SV. 2-2
s. 1-1
ssv. 2-2
V.ogNV.3-3

22,05
22,77
23,18
22,90
22,80 ·

18,58
18,67
18,92
19,04
18,46

6,23
5,69
6,25
6,05
5,74

NO.l. 0.6-6
ONO. 3-3
NO.I. N.6-6
NO. 3-3
NO. t.O.3-3

ONO. 3-3
NO.t.O. 4-4
NO. 3-3
NO.t.O. 3- 3
NO.1.O.3-3

21,68

6,10

22,82

17,88
15,62
15,67
15,79
'16,08

...
7,39
. ..

NO. t. 0. 2-3 Stille
ssv. 5-5
NV. 4-4
NV.1-1 Stille
o. ·1. s. 2-2

s. 2-2
NV. 4-4
NV. 2-2
Stille
ONO. 1-1

22,38

15,21

22,33

16,21
16,42
16,50

...
8,36
...

so. 2- 2
Stille NNO, 3-3
Slille S. 3- 3
s. 2- 2 .
N. og V, 2- 2

s. 2- 2
Oml. 0- 3; 3
sso. 2-2
Stille
NO.

.. .

...

Po'

Vinden,

Luftens Vandets DampVarme. Varme. tryk.

...

21,67

...

...
23,37
...

22,00
22,97
23,43

...

21,55

. ..

. ..

16,21
16,12
16,58
16,83
16,58

...

9,92
9,89
10,06

7,84
8,02

7,52
5,74
7,63
8,36

...

7,41

ONO. 2-2
s. 3-3
S. 1. V. 3-3
sv. 3-3
N. t. 0. 3- 3

oso. 2-'2

ssv. 3-3
sv. 3-3
sv. 3-3
NO. 3-3

~

22,17
22,80
22,65

.. .

16,00
15,63
14,83
15,54

7,33
8,38
B,17

...

ONO. 2- 2
s. 3- 3
sv. 3- 3
SSV. 3b - 3

SO. l, S. 3-3
sv. 3-3
S. t. V. 4-4
ssv. ·5-4

~
I

XVI
Tabel J.

1846,
Srpl. 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Ocl. 1
- 2
3
4

-

Jlarvand.
Brede.
32°
31
30
30
29
29
28

Bestikkets l'cll.

Længde.

381 N.
30 46 9 52 37 28 -

27 45 25 49 23
6 21
3 -

150°
148
149
149
149
150
150

30' v.
48 -

227
37
12
8

-

150 43 152 4 153 56 156 29 -

Brede.

-

28•

-

2

+11
+ 6
+ 11
+ 3
+ 4
+ 14
-

-

22
4
6

I

J.mngdc.
3,
+
.. ..

...

3
2
4
5
4

2,6
1,7
3,5
4,3
3,5

+ 131
2
9

11,5
0,9
1,8
8,3

+
11
....

...

+
+
+
+

+

2,5m

1j
1

Snndwichs-Ocrne.

Nov. 2
3
- 4
5
6
7

-

-

14
15

-

16

-

17
18

- 19
-

Oahu.
Forliiicl i Honolulu
21° 551 N.
157°
21 51 156
21 12 156
20 46 155
20 12 155
19 56 155

Havn.

9'V.
29 4 32 10 1 ·;.

Tilankers ved Bawai.
20° 33'N.
153° 371 V.
18 10 153 52 15 32 153 19 13 5 151 53 10 42 151 47 9 21 149 53 -

20
21
22
23
24
25

9
8
6
6
7
5

19
24
34
37
4

22 -

149
2 147 41 147
7 145 59 143 47 144 44 -

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

2
0
2
5
8

31
18
54
33
27

145
146
146
146
145

-

s.
-

58
33
23
28
56

-

+
+

5
5
4
5
7

....
-

2
12
8

....

....

+
+

+

8
5
0
14

+ 16

+ 12
+ 45
+
+ 82

10,2

. ..
13,2
15,0
11,3
3,8
4,9
80,2
3,0

-

37

-

3

-

5
14
0
2
8
6

-

25
24
8
0
40
25

24,7
23,7
7,9

3
+
+ 38
+ 18

3,0
38,0
18,0
11,0
37,7

-

-

-

-

+
-

-

4
18
4

-16

-

7

-

+ 11
+ 38

-

7,5
~,1

...

39,7
24,9

I

I

XVII
Journalen.
I

Luftens Vandets / DampVarme. Varme. tryk,

Vinden.
.IUN.

MD.

6,43
6,23
6,45
6,90
7,10

s. t.v. 5- 3
S. I. 0. 3b - 3
Stille
N. ogNO.1 - 1
StillcSO.1-1
SSO. og Stille
sv. 1- 1

s. 4-4
NV.2- 3 Stille
NV. 1-1
NO.1- 1 Stille
Stille
Stille S. 1-1
V, t. S. 2- 2 Stille

Stille
ONO. 2- 2
0. t. N. 3- 3
ONO. 3- 3

so. 2-2
oso. 3-3
o. 3-3
ONO. 3-3

,,.
22,23°

-

1,11111

21,50
22,85
22,97
23,20
24,30

15,62°
15,62
16,42
17,00
17,37
16,96
17,96

24,07
23,78
24,42
25,25

17,63
17,58
17,88
18,50

7,37
7,42
7,64
8,09

24,93
25,30
24,95
24,50
23,30
23,50

18,79
18,42
18,62
18,12
18,12
18,05

8,74
8,99
9,09
8,87·
8,24
8,57

25,22
25,17
25,60
25,60
24,85

18,00
19,00
19,29
19,58
20,04

9,69
9,43
9,74
10,09
9,18

26,52
26,72

20,50
20,71
20,83
20,37
21,04
21,25

9,'16
9,80

...

...
.. .

26,02
26,37
26,77
26,37
24,91
25,90
26,97

...

.. .

19,87
18,17
19,17
20,25
20,63

. ..

. ..
..

10,16
9,70
10,30
9,96
9,40
9,24
9,12

. ..

NO.1; 0.30. t. s. 3o. 6-5
0. 4- 6
0. t. N. 5O. Variabel 0. t.

3
4

5
S. 5- 5

"

0. 3-3
0. 3-3
0. 5-5
ONO. 5.:....5
o. 4-4
o.

S. og 0. 3- 3
SO.ogO.3- 3
0. 3- 3
ONO. 4- 4
ONO. 4- 4
NO.t.O.3b-3

so. 3-3
0. 3-3
0. 3-3
ONO. 4-4
ONO. 3-3
NO.t. O.3-3

StilleNO.l-2
SO.ogO.2-2
ONO. 5-5 Variabel
OmHib. Stille S. 3
so. 3-3
so.t.s. 3-3

Stille SO. t. S. 2-3
ONO. 2-5
oso. 2- 3 sso. 1-2
SO.LS. 3-3
so. 3-3
so. 3• :-3

.

SO.I. O. 4-4
SO. t. 0. 4-4 0. LS.
0. 3-3
0. 3h-3
o. 3-3

J

oso. ~4
o. 3- 3
~o. 3-3
0. 3h - 3
0. t.N. 3h-:-3
C

XVIII
Tb
a CI I

1846
og 1847.
Dec. 1

.

-

2
3
4
5

Fnrv11n11.

I

Brede.

11°
12
14
16
17

171 s.
55 42 20 28 -

Bestikkets Jt'ell,

Længde.

145°
146
148
148
1~9

'18' v.
32 1 55 30 -

Tilankers rnd Tahili.

-

12

16° 21 1

s. 1151 °

30, v.

Brede.

- 11,
-

-

14
13
9

....
. . ..

Tilankers i Borøbora Barn.

-

18
19
20
21

170 61 s.

151°
151
150
150
151

501 V.
7 48 52 7 51
49
21
1
40

- 22

18
10
21
22

-

23
24
25
26
27

24 20 26 25 27
7 28 24 29
9 -

150
149
149
148
146

-

28
29
30
31

29
31
31
31

145 25 143 2 140 12 _.
140 7 -

Jan. 1
2
3
- 4.
5

-

-

-

-

6
7
8
9

-10

-

11

-

12
13
14
15

23
24
14
29

50
52
16
28

-

-

32 6 32 57 33 31 33 46 33 4.4. 34
36
36
36
. 36
36
36
36
35
35

51
14
18
31
25
15
20
2
44
14

138
137
135
133
132

I

-

53 -

10 47 34 19 -

-

130 53 127 18 125 3 123 21 119 42 -

-

115 52 111 9 106 49 102 34 100 '17 -

... .

....
- 5
. . ..
- 4.
-

+

+
+
+
+
-

5
1
5
9

7
9
5
12
9

+
+ 55
+. 2

+
-

-

3
2

0
-13
- 12

I

Længde.
~

+ 1'1'
+ 2
+ 29
.+. . .

. ...
. ...
8
+
+ 14

...
7,6
13,2

...

-

15
10
11
2

13,0
8,6
9,4
1,7

-

10

8,5
2,5
17,6
4,1
9,1

+
+

- 3
- 21
+ 5
+ 11
-

2

+

10

....
-

+ 7
+ 15
.+. . .

+ 18
+ 13
....

.:.. 13

...
...

....
+ 18
+ 74
+
+ 39
+ 9
-

+ 76
- 8
+ 13

(j

10,8m
2,0
8,7
1,9

+ 36

rn,s

3,7
6,3
8,0
2,6
7,9

1,7
4,9
5,7
6,5
10,5
8,1
14,5
10,5

. ..
29,3

.

11
11

. 11

[
XIX
Journalen.

~

I

-

Luftens Vandets DampVarme, farme, tryk,

Vinden.
!\IN.

I

!ID.

ONO, 3- 3
NO.LO. 2- 2
SO.t.O. 2- 2
o. 2- 2
NO.ogN.2- 1

ONOt 3- 3
SO. t. 0. 2-2 ONO, 2- 2
so. t. o. 2- 2
NNO. 2- 2
NNV. 2-1 NV,

. ..

NNO. 3- 3.

NNO, 3-3 Stille, Oml •

21,96
21,46
21,0'8
20,46
20,04

10,70
10,47
9,44
9,21
9,64

o. 3
NO. 2- 2
Oml. fra SO. - NV. @J, O.
0&0, 2-2
o. 2- 2

o. 3
o. 3- 3
Oml. O. - NV. 2-1
Oml. S. - NO, 2
so.t.O.1- 1

25,63
24,75
25,13
25,02
24,97

19,46
17,75
18,21
18,29
18,12

9,98
9,71
9,79
9,74
9,07

o. 2-2
ONO, 3-3
NO. Stillcl-1
NO, 3-3
NNO,2-1-1

o. 3- 3
ONO. 3....,.3
ONO. 1- 1
NNO. 1- 1
NNV, 2- 2

24,68
22,63
21,37
2~,22

18,75
16,25
15,85
16,58

9,07
8,50
7,91
8,23

NV.ogV.1-1
NV. 3- 3
so. t.s. 4-4
Stille

NNV. 1- 1
V. og SV. 5, 4-4
sso. - oso. 3- 3
Stille N, 1-1

23,92
23,13
23,45
22,92
23,28

16,79
16,33
16,75
16,62
17,04

8,79
8,61
8,98
8,57
8,88

VNV, 1-1
NV. 1-1
vsv. 1-1
NNV. 2-2
s. og SSO. 2-2

NV, 1- 1
2- 2
V. og NV. 1-2; 1-2
NNV. 2-2
SO. 1-1 Stille

22,57
21,32
20,17
20,42
21,48

15,62
14,29
14,50
14,71 '
14,54

8,20
7,79
6,64
7,23
7,66

Stille NO. 2-1
N, 3-3
NV. 3- 3 SV. 2-2 Stille
N, 1- 2 Stille og Oml,
N, 3-3

NNO. 3-3
NNV. 3h-3
S, 3b -3 SSO. 1-.1
Stille og Oml0bende
N. og V. 3 ustadig 3

21,52
21,6~
21,47
17,05
17,98

14,58
14,12
14,21
13,29
13,21

7,81
7,68
7,44
6,00
5,95

N, I, V. 3b-3
N. 4-4
NNV, 3h-4
NV. 3-2
so. t. o. - s. Sb-3

NN-V, - N. 3-3
N. 4-4
NNV, 3- 3
s. 4- 5 sso. 4
so. 2-2

27,58°
27,75
27,85
27,78
28,20

21,21°
21,83
21,71
21,83
22,00

9,4711'
9,76
9,93
9,93
9,74

...

. ..

27,63
2U,83
25,78
24,80
25,07

.

'

-

t.

XX
Tabel I.

1847.
Jan. 16
- 17
-18
- 19
- 20
-

21
22
23
24
25

Farvand,

I

, Dredc.
35°
37
36
36
35

351 s.
13 58 22 39 -

34 30 34 0 34
6 34 0 33 23 -

Bestikkets Fell,

Længde,

98°
95
92
89
85

01 v.
32 18 24 58 -

83
80
78
75
71

6
8
2
22
57

-

-

21
22

Valparaiso.
30° 221 s.
73°
27 48 72
25 45 72
24 871
22 47 70

-

23
24
25
26
27
28

Coby11 Rhed.
21 46 71 14 20 43 71 57 19 20 73
8 17 48 74 25 16 1 75 41 -

Febr.18
- 19
- 20

1Harts1
-,

-

2
3

14 47 13 44 12 32 -

151 V.
54 16 30 39 -

76 23 76 33 77 25 -

Længdu,

Brede.

+ 1,4
+
....
+19

41
+
+ 18
+ 13
1
+
16

1
8
- 6
- 3
+14

+
+ 34
+ 36
+11
+ 11
+ 7.

+ 16

+ 11

-

5

,-

-

+

--

2
5
6

....
. . ..

....
-

-

+

26
11
3
5

-

Hl

-

5

+

7

-

3
10
8

....

-

15

....
3(3m
14,4
1014
0,8
12,9
28",0
29,8
9,1
9,1
5,9
9,5
13,2

1
.-...
. ...

. ..
0,9
. ..
. ..

5
4
7
2
3

4,6
3,7
6,6
1,9
2,9

....
+

+

+.

-

+

+19

....
+

7

18,4

. ..
6,8

Callao,
-

15

-16
-

17.
18
19

-

20
21

-22
-

23
24

13°
14
16
18
20

13' s.
47 26 16 41 -

23 15 25 28 26 30 27 11 27 52 -

79°
81
83
84
86

201 v.
18 4 16 -

-11

11 -

-

87

49 -

88 53 88 53 88 52 88 44 -

-

..L

+'
+
+

10
3
19
13
2

+ 19
9
+
+ 14
- 4
+ 10
+

8
7

+

l
1

+

+

-

3

18,5
8,7 .
13,5
3,8
9,3
7,4
6,3
0,9
0,9
2,6

I
I

XXI
Journalen.

,_
,.
I,

il

I

,:--

Vinden,

Luftens Vandets DampVarme, Varme. tryk.

l\IN.

MD.

20,75°
19,45
18,57
18,88
. 17,87

13,88°
12,96
12,29
13,42
12,92

NO. t.N.3-3
O. og NNO. 3b - 3
7,29"'
NO. 3b - 3
NO.L.N.3-3
6,65
N, t,V, -NV, 4-3, 3b-3
6,53
N. 3- 3
v. t. s. 2-2
5,45 NV.l.N.4- 4 SV.t,V.2- 3
so. t. s. 5-4
6,04
3- 3 so. 5- 4

17,57
17,97
18,22
18,92
16,93

12,67
12,79
12,58
12,17
10,83

6,09
5,37
5,96
6,51
6,06

SO. l, 0. 4- 4
so. 4- 3
SO. LS. 2- 2
v. 2- 2
NNV. 3-3

18,20
19,22
20,25
21,32
20,70

12,71
12,79
• 14,58
15,62
14,75

6,14
5,51
5,60
6,25
6,93

sv. 4- 5
s. 3- 3

20,78
21,95
23,18
23,78
24,30
23,88

19,34
16,71
17,46
18,12
18,29
16,79

6,81
7,08
8,19
7,42
7,41
8,15

1
S. 1-1 NO. 1- 1
ssv. 2-1- 1
SV. og SO. 2- 2
so. 3- 3

SSO. og O. 1-1
NO. 1-1 SO. 1- 1
ssv. 2-2
SO. I, S, 2-2
so. 3-2

22,15
20,33
21,43

13,37
13,17
14,00

7,92
7,08
7,54

so. 1- 1
Stille SO. 1-0
s. 2-2

sso. 1-1

23,08
24,17
23,85
22,83
22,20

15,58
21,43
17,29
16,29
15,62

8,22
7,41
7,09
7,45
6,52

sso. 2-2
so. 4-5

sso. 2-2
so. 3-3

SSO, og SO. 2-3
so. 3-3
SO. Jb-3

SO.ogO.2-3
o. 2-2
SO, 3b-3

15,79
15,83
16,00
15,71
16,12

6,52
6,54
6,15
5,59
5,80

so. 3-5
so.,.o. 2-2

so. t. 0.3-5

22,15
22,45
22,80
22,28
22,77

i-

i"•

..

s.

2- 2,
2- 2
3- 2 o. 1- 1

sso.
so.

s. 2
sv. 1-

SO.ogO.1-1
N. 1-1 Stille
V.1-0

SO.

l,

0, 3-3

s. 1. o. - ·so. t. s.
sso. 2- 1

3-3

NV. 2- 2
N: I. V, 3b-3

ssv. 4-5
s. 2- 3
sso. 1-1
sso. 2-2
oso. 2- 2 sso. 1-1
Stille

Stille
S.

l.

0, 1-1

o. 2- 2
O.ogNO.1-1
StilleNO.1-1
StilleNO,1-1

XXII
'fabel I,

1847.
l\farr.s 25
- 26
- 27
- 28
-

Panond.
Jlrrdc.
28° 4· s.
29 17 29 39 30 22 -

I

Ør.stikkets Ii'ell.

Længde.
88°
88
88
88

43 1 v.
50 45 4!) -

Drcdc.
2'
4
4
0

+
+
-

2•
8
2
5

+
-

2
4
14

+

1
0
6

...

12
4
14
16

9,2
3,0
9,9
10,7

32
5 34 53 . 37 21 -

April 1
2
3
4
5

39 47 42 11 44 4!) 47 37 51
6 -

86
84
83
82
81

12
36
35
34
42

-

53 23 55 47 56 45 54 17 52 28 -

78
73
68
63
64

23
29
25
56
29

-

. ....
- 42

-

6
7
8
9
10

-

11

-12
- 13
-14

48 49 46 33 43 53 42 10 -

63
7 60 2!) 68 56 56 17 -

1
+
....
- 3

-

41 34 40 32 38 24 35 48 -

54 "1352
2 53 !) 54. 58 -

-

-

15
16
17
1:'l

lllai 16
- 17
- 18
-19
-

20
21
22

-

35°
35
33
32

Montcvidco,
Duenos Ayrcs.
l\loolcvideo.
321 s.
52° 55 v.
51 53 32 49 37 49 49 18 13 -

31 25 30 3 29 4 -

48 49 48 11 46 42 -

· Længde.

+
+

2!)
30
31

88 36 87 4!) 87 0 -

I

-

-

1
27
4
28
32

-

15

-

-

+rn

....
+
+ 29
....
. .. .
+ 19
3

.. . .
... .
+ 26
+

7

....
....

+ 39

-

-

-

-

0,8
4,8

....

...

-19

11,4
1,t

·+

2

....
+ 39
-

30

- 2
+ 12

+
+

2
3

+

10

+ 12
.. ..
+ 16

....
+ 10

....
+ 7
+ 3
+ 40
+ 8

--

1,8"
7,0
1,1
4,3

...
22,9
17,8
1,3
8,1
1,4
2,2
7,4
9,1

...
12,8

. ..
. ..
8,2
5,9
2,5
34,5
7,0

-

-

XXIII
Journalen.

Luftens Vandets

-

.

Varme.

Varme.

Damptryk.

22,80°
· 22,97
22,87
21,60

16,54°
16,33
16,21
16,00

5,87111
6,17
6,29
7,34

20,92
20,32
18,72

15,29
13,88
11,79

15,98
12,15
11,18
9,57
_7,43

-

Vinden,
l\lN.

I

MD.

NO.1-1 Stille
Stille SO.1-1
N. 1-1 Stille
N. 1- 1 Stille

Stille SV. t. S. 1-1
0. 2- 2 NO. 3-3
NO. 1-1
SO.ogO.2-2

7,24
7,54
6,77

Variobcl 1-2
N. og NV. Jb-4
NV. og VNV. 5-3- 4

NO.ogN.3-3
NV. 3- 5
V. og VNV. 3-3

10,25
7,21
5,12
3,92
2,00

5,72
3,44
3,56
3,47
2,92

NV. 2-2
V. ogSV.5-5
SV. 3b-4
NV. t. VSV. 8-8
V. 5-5

NV. 3- 4, 3-5
SV. Jb-4
V. og VNV. 2- 4-5
VSV. 6-3h-6-4
V. og SV. L. V. 7-4; 7- 5

5,98
7,48
6,05
4,35
6,55

1,04
1,15
1,05
0,80
1,63

2,45
3,29
2,99
2,57
2,95

SV. 3b-5, 4-5
S. og V. 5-8
v. 9-10
v. 10-11-11
ssv.-sso. 9-4, 9-5

SV. og S. 4-5
V. 9-9
v. 10-10
sv.-ssv. 10-10
Stille N. og NV. 4-3

8,85
11,02
9,37
12,03

3,00
4,12
3,38
7,30

3,41
3,93
3,12
3,82

7-9, 6-8
SV.-V. 7-2
NV. 5-5 SV. oml. 5- 7
VSV.-NNV. 3-3

17,58
18,04
13,83
12,57

10,88
12,95
8,55
9,37

6,13
6,49
5,03
4,55

NNV. 3-3
NNV. 5-5
Stille Oml. im. S. og 0. 3- 5
sso. 6- 6

N. 3-5
NV. og V. 5-1; 5-5
so. 4- 6
SV. I. S. 5-3; 5-4

16,40
14,18
18,20
18,62

11,70
12,79
16,;53
16,29

.5,61
4,80
5,00
5,14

NNO. 6- 6
NV. og V. 7-8, 7
S. 3b - 4
sv. 4- 0, 3

NO. l. N. 6-8; 7
vsv. 7- 1; 5-3
SSV.-SV. 3b-4
Stille NV,-NNO. 3b-3

19,85
20,12
21,23

16,75
18,29
18,92

NNO. 5- 5
Oml. Variabel
so. 3- 5

N. t. O. 3- 3
S. og SO. 3- 0; 2- 4
oso. 3-0-3

vsv.

- .

vsv. 8-7
N~V. 2- 5
SSV. 3b-3
NNV. 3b-3

• I

...
...
...

XXIV
Tabel I.

1847.
l\tai23
- 24

Bestikkets Jlell,

Farvand,

I

BrrJc.
27° 23, s.
24 30 -

I

l,ængdc.

Brcdr.

45° 451 V.
43 30 -

+
+

8'
7

I

l.ængde.

+w

....

....

12,4"

+ 23
+ 35

21,0
32,0
18,3
6,4
12,0

. ..

'

Rio de Junciro.
Juni 10

251 s.
9 24 20 43 -

41°
40
38
39
36

251 V.
23 17 16 56 -

1
+
+ 13
6
+
+ 29
+ 20

-

12
13
14

24°
24
24
23
22

-

15
16
17
18

21 52 20 41 20 46 19 45 -

36 21 37 2 35 14 37 7 -

+ 5
+ 13

+ 18
-

18

3,7
1,9
16,8
16,9

-

19
20
21
22

19
18
15
13

36
35
35
38

+ 16
0
+ 01

-

1
2
7
0

0,9
1,9
6,7
8,7

-

28
29
30

11° 44, s.
10 5 7 44 -

3
5
9

2,9
4,9
8,9

+ 19
+ 29

18,9
28,9
7,0
12,0
48,0

-11

12
59
51
21

-

51
19
56
48

-

+ 12
+ 23

+ 20
+ 7

+ 13
4
+
- 2
+

+

+

0

I

-

llohia.

Juli 1
2
3
4

-

5

5
3
1
1
3

35
27
18
14
40

N.
-

33 20 35 2 35 23 35 5 36 32 -

-

37
38
39
40
41

5
6
8
10

-

6
7
8
9
10

-

11
12
13
14
15

16 45 19 49 22 27 25 4 28 6 -

--

-

19
54
53
49
13 36

37° 9,v.
35 40 33 51 -

32
37
46
17
20

-

42 26 43 2 44 9 44 43 44 58 -

-

14
19
31

+ 16
+
+
-

+

+
+
+
+

28
5
23
20

-

-

+

7
+
+ 12

+

48

28
0
8
0
0

+ 23
0
+ 12

8
1
12
12
10

+ 23
+12
+ 18

+
+
+

2
24

21

+ 15

'I
'I

I

22,9

...
11,9
2,0
23,5

22,2
11,4
16,8
19,2
13,~

I
I
I

I

l

XXV

.

Journalen

I

r

Luftens Vandets DampVarme. Varme. tryk.
~

)

-

22,33°
21,92

18,7!l0
19,08

21,65
23,03
22,42
23,28
23,42

18,58
18,B8
18,92
18,90
19,17

23,98
23,77
23,52
24,47

19,42
19,83
19,12
19,58

24,0;t
23,85
24,17

20,0B
20,00
20,25

25,28
24,92
24,80

20,58
20,58
21,17

25,18
26,28
26,1B
26,25
26,67

21,88
21,33
21,63
21,50
21,79

26,48
26,45
26,52
25,45
24,65

21,88
22,04
21,79
21,35
20,65

24,73
24,87
24,78
25,18
25,85

19,83
20,05
20,33
20,63
20,83

.. .

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
. ..
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Vinden,
l\fN.

l\fD.

0. 2-2
N. t. V.-NV. SY. 3-5

O. 3- 5 N. 3-5
so. 4-4

SO. 2-2 NO. t. 0. 4-5
NO. 4-4
N. t. O.:ib-4
NO. 3b-3
N. 3b-3

NO. 3b-3
NNO. 4-4
NO. t. N. 3-3
NNO. 3&-4
N. I, V. 3h-4
~

NNV. 3b-3
NNO. og NO. 2-3
NO. t. N. 4-4
NNO. 3- 3

NNV, 3&-2 NNO. 3-2
NO. t. N. 3b -3
NO. t. N, 3b -4
NNO. 3-3

N~O. 3- 2
N. og NNO. 3- 3
Oml. SO. 3- 3
sso. 5-5

NO. t.N.3-3
NNV. 2-2
sso. 5-5
S. og SO.5-5

SO. ustadig
oso. 2- 2
so. 3-3

so. 2-2
oso. 2-2
SO.t. O. 3-3

oso. 3-3
ONO. 3b - 3
NO.ogO.2-2
o. 2- 2
ONO. 2- 2

OSO.; O. t. N. 3-4
NO. 2-2
0. 3-2
o. 2-2
NO. 2-2

NO. 2- 2
NO. 3- 3
.. NO. 2-2
- ONO. 3- 2
NO.ogO.2-3
NO. t, 0. 3b-3
o. 4-4
ONO. og 0. 3-3
ONO. 2- 2
O. t. N. 3- 3

0. og NO. 0-1-1
NO. t. N. 3-3
ONO. 2-2
NO. 2-3 '
0. og NNp. 3& -3
ONO. 4-4
0. 3-3
ONO. 2-2
0. 3b-3
0. 3b-3
D

\

XXVI

Tabel I. I

1847.
Juli 16
-17
- 18
- 19

Bestikkets Fell.

Farvand.

I

Brede.

:m

59'

32
34
33

54 -

0

s.

17 59 -

l.ængdc.

Drcde.

45° 52• v.
47
5 48 15 48 30 -

+ 15'

47 34 45 51 45 30 43 34 -

+ 5
- 1
+ 29

+ 13
+ 9
+ 14
+ 17

20
21
22
23

34 14 35 27 35 46 36 36 -

-

24
25
20
27

36 49 37
3 37 46 38 43 -

41 10
40 16
40
6
39 26

-

28

-

29
30
31

39 15
38 4'2
39 51
41 51

38 28 35 40 36
8 37 18 -

+ 10
6
+
+ '14

-

-

--

-

-

-

-

-

30 35 28 19 24 15 19 43 -

+ 13
+ 14
+ 16

9

48 42 48 59 49 30 -

6

19 -

+ 30

24,1

'19,2
2,4
0,8
23,3
16,3
12,4
G,8

+

30

30

45
46
47
48

21 -

24,9"
1"1,5
6,6
5,7

-

-

0

+

+
+
+

3

6
7
1

7,0m
13,0
8,3
7,5

+ 14
8
+
- 7

12

5
0
7
8

10 47 --

9

-

+ 16
- 3
- 7

15

+

10

-

-

10
11

-

+
-

37
0
36 58
36 21
33 52

- .
-

+ 16

24
3
1

42 25 44 15 44 33 45
3 24
2
5
1

+

" I

8•

12
20
6

2
3
4

Aug. 1

--

.

1.ængdc.

\

+ 21

+ 10
+

9

+ 11
+ 3l
+
+rn
- 8
7
+
+ 15

+ 21
+ 3
+ 24
+

14

8,2
6,7
2,2
'13,4
5,7
4,9
10;3
14,2
2,0
15,7
9,2

•

.

XXVII

I Journalen.
I

~
I

L

.

Luftens Vandets .DampVarme, Varme. tryk,
25,08°
24,83
25,23
25,37

20,92°
20,54
20,63
21,12

25,05
24,35
24,75
24,53

20,88
20,21
20,58
20,25

22,68
23,42
24,33
23,68

19,06
19,92
20,33
19,54

22,60
21,:37
20,67
20,40

18,79
18,50
17,75
17,12

20,22
19,08
19,08
19,53

17,40
15,83
16,25
16,29

19,08
18,53
16,55
15,42

15,83
15,17
14,12
13,63

15,23
15,65
16,57

13,55
13,25
13,70

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Vinden•

I

1\IN.

1\ID,

0, t.N. 3b - 3
ONO. 2- 2
NO. 2- 2
NO. 1- 0- 1

ONO 3- 3
ONO. og NO, 3-3
NO.2- 2
Stille

Stille
NNV. og NV. 2- 2
ONO. 1-2 Stille
NV. t - 1

VNV. 1- 1
N, t. V. 2- 2
NV, 1- 1
N. 1--2

NNO. 2- 2
NO. 2-2
Slille Bl. ar. so.
so. 2- 2

NNO. - NO. 3-2
O. og ONO. 1-1
Stille SO. 1-1
O.; SV. 1-1

Stille Bl. ar VSV.
NO. og ONO. 3-2
NO, og O. 3- 1; 3- 2
ONO, 2-3-2

Stille Bl. af V•
NO. 3h-3
NO. 2-4; 3
o. 3-3

0, 2-1 Stille
o. 3-3
SO. 1-1 Stille
SV. og V, 2-2

N. og O. 1- 1

SO.-O.3-3
Stille SSV. 1-1
v. 2-2

...
...
...

v. 3-3
VNV. 2- 2
V. 3b-3
NNO. 3- 3

VNV. 2-3
V. 2-2
VNV. - NO. t. N, 3b-3
N. t. 0, og N, 4-4

...
...
...

N. 3- 4
5- 8
VNV. t. SSV, 3-4-3

NV. og V. 2- 4
NV. 5- 6
S, og SV, 3h-3

...

...

. ..

...
...
...

...
...

...
...
..

.

sv.

XXVIII
Tillæg til Tab. I.
\

1

alparaiso.

Iagttagelser af Luftens og ,·andels

4 Form. , 8 Form. , l'lfiddag. 4 Encrm. 8Enerrn. l'lliddcl.
15, 4°
9,25

19, 0°
9, 5

21, 0°
9, 0

22, 8°
8,75

18, 4°
8,75

19,32°
9,05

Luft
27 { Vand

14, 8

8,75

'18, 8
o, 0

22, 0
10, 5

21, 3
10, 5

10, 0
10, 5

19,18
9,85

_ 28 { Luft
Vand

15, 0
10,25

LO, 6
10, 5

21, 0
10, 0

20, 8
10, 0

18, 0
9,75

18,88
10,00

_ 20 { Lun
Vand

15, 0
o, 0

17, 5
9, 0

19, 2
10, 0

20, 0
9,75

16, 0
0,75

17,54
0,50

{ I.urt

Vand

15, 7
10, 0

21, 0
10, 0

22, 3
·12, 0

21, 2
1'1,75

17, 8
li, 5

19,60
11,05

1847 Jun.26
-

Fcbr. 2

{ Luft

Vand

-

3

{ Lurt
Vand

"15, 0
10, 5

17, 3
10,75

18, 7
10,75

10, 7
11, 0

17, 8
li, 0

17,70
l0,80

-

4 { Lurt
Vand

17, 0
10,75

18, 0
10,75

21, 0
11, 0

21, 3
li, 0

18, 3
11,25

19,12
10,95

-

5 { Lurt
Vand

15, 4
11, 0

18, 3
li, 0

21, 0
11, 0

22, 8
11, 0

10, 7
10,75

19,44
10,95

-

S { LufL

Vand

17, 0
10, 0

'17, 6
10, 0

22, 5
JO, 5

22, 2
10, 5

20, 6
10, 5

19,98
10,36

-

10 { Luft
Vand

17, 2
10, 5

20, 5
10,75

21, 2
JO, 5

18, 4
L0,25

17, 5
10, 5

18,06
10,50

11 { Lurt
Vand

17, 5
10,25

18, 5

-

LO, 5

22, 2
10, 5

22, 3
10, 5

20, 0
10,25

20,10
10,40

_ 12 { Luft
Vand

17, 0
10,25

18, 0
10,25

21, 0
11, 5

21, 5
1 L,25

19, 0
11, 0

19,30
10,85

_ 13 { LurL
Vand

18, 6
11, 0

20, 0
11, 0

22, 8
10,75

22, 6
10, 5

20, 5
10, 5

21,90
10,75

_

18, 0
10,75

21, 0
10,75

23, 0
11, 0

22, 5
11, 0

20, 0
11,0

20,00
10,90

16,33
10,16

18,94
10,23

21,35
10,64

21,30
t0,55

18,76
10,50

19,35
10,42

6,17

8,71

10,71

10,84

8,26

8,03

16

{ Lun

Vand

Middel • , • { I.urt

Vand

Forskjcl

........

XXIX
Varme i Valparaisobugt og paa Callaos Rhed.
4 Form. , 8 Form. , l\Iiddng. 4 EOerm., 8 Enerm. l\liddel.
1

Callao.

{ l.ufL

1847 l\Jorls 4

Vand

-

{ LufL

5

Vond

-

6

--

7

{ I.urt
Vand

{ LurL
Vund

{ Lurt
-

8

-

11

-

Yund

{ LufL
Voud

{ Lurt

12

Vand

{ Lun

- 13
-

Voud

19, 0°

20, 2°

23, 7°

10,25

11,75

13, 0

19, 6

20, 2

10, 0

23, 0°

20, 4°

21,26°

- 13, 0

12, 5

12,10

22, 0

21, 8

20, 4

20,80

10, 5

10,25

9,75

9,25

9,95

20, 0

20, 4

24, 2

21 , 0

20, 2

21,16

8,75

9,25

10,75

11, 0

10,25

10,00

19, 0

Hl, 6

25, 0

24, 8

20, 5

21,78

9, 0

9, 5

10,25

10,25

to, 0

9,80

18, 0

20, 0

22, 3

25, 0

25, 0

22,06

9,75

10,25

11, 0

li, 5

11, 5

10,80

20, 2

22, 5

23, 8

23, 5

21, 4

22,28

10, U

JO, 0

tO, 5

10,75

t0,25

10,30

20, 8

20, 0

23, 0

22, 2

20, 2

21,24

9,75

10,25

10,75

11, 0

10, 5

10,45

9, 4

22, 0

25, 0

24, 0

21, 4

22,36

10,25

10, 0

10, 0

10, 0

1(),

0

10,05

19,50

20,61

23,62

23,16

21,19

21,62

9,72

10,19

10,81

10,91

10,53

10,43

9,78

10,42

12,81

12,25

10,66

11,19

I

l\Iiddcl •••

{ LufL
Vand

Forskjel

........

xxx
Tahcl II.

Aarstid.

.

ForvonJ •

Drcdc.

A tlonlcrhn1·c1.

Aug. 24 -

Sept. 10

Allaulcrhavct.

{

Sept. 11 -

Sept. 27

Indiske Hav.

{

Sept. 28 -

Oct. 10

Indiske llav.

{

Oct. 11 -

Oct. 21

Trnnquebar,
Madros.

Ocl. 22

-

Nov. 2

Bengalske Bugt.

-

Dec. 26

Calculla.

{

Dec. 27 - 1846 Jan, 6

Bengalske Bugt.

Fcbr, 25

Nicobnriierne.

Febr. 26 -

Maris 7

Dengalske Dugt.

Marts 8 -

l\larts 21

Pulu-Pcnong.

Morts 22 -

l'tlnrls 28

l\Iulaecastrædct,

Marts 29 -

April 9

{

{

Længde.

22° 45 N,
20 5!) s.

-

17° 5, v.
28 39 -

-

23 Ml 33 41 -

-

28 31 20 49

-

38 l6 25 30 -

-

24 58 81 37 -

}

-

22 35 8 44 N.

-

82 l7 84 51 -

}

-

13 58 N.
20 40 -

-

82 26 88 51 -

}

-

20 39 !) 18 -

-

88 38 !)3 49 -

}

go N.

}

o. }

93°

o.
o.}

{_ 6° 2243 -N.

-

94° 34,
98 51 -

{_ 15

28 7 -

-

100 21 103 47 -

}

{_ 15

13 27 s.

-

104 11 106 44 -

}

{_ti

54 51 N.

-

107 14 119 12 -

}

{

21 59 -

-

120 25 115 18 -

}

1

6

Singapore.
{

Chinasiien, }
llancastrædel,
Jovaslien.

April 10 -

April 21

April 22 -

l\fai 12

Dalavia.

-

Juni 3

Chinaslien.

Juni 4 -

Juni 10

l\lanilla.

Juni 11 -

Juni 19

Chinaslien.

Juui 20 -

Aug. 9

China.

Mai 13

.

-

1

{

Aug. 23

1846 Jan. 7 -

Luftens

Sted.

1845 Aug. 1 -

Nov. 3

Daglig Forandring

24
-

1!)

XXXI
og Vandets Varme

saml i Damptrykket.

Thermometer Htmdrec1ec1ee1s.
1\IN.

;r

r-·
r··

I

16

I

20

I Middel.

24,29°
-24,43
8,52'"
14,88
14,57
4,44
14,54
16,06
4,55
25,50
26,40
9,61

24.62°
24,49
8,52'"
15,28
14,82
4,51
14,26
15,B3
4,42
25,57
26,15
9,36

27,94
28,38
9,30

27,72
28,46
0,35

23,82
28,67
9,40

29,40
20,08
9,50

29,13
28,06
0,41

28,1B
28,73
0,20

28,53
28,71
0,36

Vand
{'""
Dampl.

24,36
21,58
8,25
27,34
22,89
10,52
28,18
23,67
9,74

24,27
21;68
8,22
27,25
22,89
10,37
27,80
23,58
9,67

25,19
21,68
8,52
28,79
22,89
10,04
20,14
23,58
9,08

25,74
21,95
8,55
29,82
22,96
11,22
29,55
23,72
0,63

26,34
22,13
8,55
28,08
22,06
10,97
30,43
23,94
0,50

25,12
22,10
8,5527,84
22,94
·10,65
28,75
23,75
0,58

25,17
21,85
8,44
28,34
22,92
10,78
28,97
23,71
9,63

{'""

27,95
23,56
10,36

26,78
24,06
10,47

28,27
24,06
10,18

20,62
24,63
10,44

20,77
24,:H
10,11

28,83
24,38
10,12

28,54
24,17
10,28

{ Loll

28,04
24,20
10,31

27,72
23,95
10,18

29,66
24,05
10,64

30,18
24,43
10,70

30,46
24,53
10,75

28,90
24,40
10,23

29,16
24,26
10,47

Vand
Dampt.

{'""
{'""

29,06
24,84
10,21

28,87
24,78
10,29

30,15
24,82
10,56

30,57
25,11
10,64

30,29
25,07
10,44

29,30
24,91
10,24

29,71
24,92
10,36

Vand
Dam11t.

29,64
24,54
11,01

• 29;43
24,57
10,96

30,43
24,50
11,35

31,09
24,86
11,65

31,28
24,82
11,59

29,91
24,68
11,41

30,30
24,66
11,33

r··

Vand
Dampl.

{ L"h
Vand
Dampt,

{ Loll

Vand
Dompt.

Vand
Dumpt.

.

!\ID.

25,l:i 0
24,87
8,63111
15,54
14,82
4,30
14,7B
16,29
4,53
26,57
26,60
9,31

{ Lon
Vand
Dampt.

~

I

25,23°
24,85
8,61 111
15,82
15,00
4,44
14,94
16,06
4,38
26,47
26,33
9,46

Vand
Dampl.

~

8
24,03°
24,41
8,60111
15,36
15,08
4,54
14,0B
15,74
4,37
25,21
26,02
9,37

f""

r

I

23,92°
24,03
8,39111
14,98
14,73
4,59
13,52
15,:57
4,36
24,63
25,75
9,13

Vand
Dampt.

1,

4

24,21°
24,32
8,39111
15,09
14,72
4,63
13,67
15,47
4,31
25,01
25,79
9,26

Vand
Dumpt.

:-

I

Vand
Dampt.

XXXII
Tabel IJ.

I

Fan-and,

-

No\'. 14
Dec. 6

-

No\'. 13

Stille

Dec. 5

•

nav.

Maris ·14

Collao,

1\101·1s 15 -

l\larts 20

Stille Hav.

{

1\larls 21 -

!\farts 31

Sydhavet.

{

Ap1il 1 -

April 8

Sydhavet.

{

April 9 -

April 15

1\lai 25

-

Ju11i 22

Juni 23 -

Juni 27

Juni 28 -

Juli 13

Juli 14 -

Aug. 11

20
17

33 N,
28 s.

-

-

17
33

6 23 -

-

-

21
12

48 32 -

-

-

13
23

13 15 -

·-

-

25
37

28 21 -

-

-

39
56

27 45 -

-

54

17 -

123° 50'
156 29

o.}
v.

153
149

37 -

'JO -

}

151

50 57 -

}

77

14 25 -

}

79
87

0 49 -

}

88 53 -

71

•

87

0-

}

86
68

12 5 -

}

63

56 -

54 13 -

}

20 -

-

52
43

55 39 -

}

24 25 13 - 21 -

-

41
38

25 38 -

}

37
44

9 9 -

H

58 19 -

}
}

41 34 -

{ l\lontevidco,
Bucnos-Ayi"es.
Sydlige
} {
Atlanterhav.
-

-5
;4

{

71

-

Sydlige
} {{ Allanterhav.

32 :_

Rio Janeiro.

Juni 9

Juni 10 -

-

{

1\larts 4 -

Mai 24

-

{ Volporoiso og
Stille Hov.
Stille Hav.

l\fai 16 -

3 -

{

Stille Bov.

l\lorts 3

l\lai 15

21

{

Fcbr. 24 -

April Hi -

;;oo 56'N.
-

Tahiti.

Dec. 17

Fcbr. 23

Længde.

Sandwichsocrnc

Dcc.18-1847Jan. 25
1847 Jon. 26 -

I

Brede.

{

Stille llav.

1846 Aug. 10 - · Oct. 5

-

Luflens

Sted.

Aarstid.

Ocl. li

Daglig Forandring

{

Sydlige
Atlanterhav.

}

{
-

Bahia.

4

s.

{Sydl. og nordl.} {
Alla1_1terhav.
-

11
22

27 N.

Nordlige
{ Allanterhov.

25
49

30 -

} {
-

4 -

-

(i

XXXIII
og Vandcls Yarmc, samt i Damplrykkct.
"

Thermometcr Hunclreclecleels.

{""'
{'"'
I

8

I

l\10.

I

16

20

l\Jiddel.

25°30
18,39

25°32
18,48

8111 17

811125

24°49
18,27
8 11 19

24°49
18,24
8 1"15

23° 70
·18,04
8 11100

24°51
18,11

Vand
Damp!.

25,8:5
20,15
9,69

25,74
20,20
9,5:i

20,78
20,27
10,03

26,92
20,45
9,74

26,84
20,51
9,54

26,30
20,44
9,47

26,40
20,34
9.07

Voll!I
Darnpt.

21,39
15,91
7,60

21,02
15,66
7,58

21,86
15,74
7,70

22,56
15,89
7,07

22,72
15,95
8,02

21,44
15,82
7,77

21,83
15,83
7,79

21,67

21,02
15,25
7,41

22,76
15,28
7,39

2:5,L6
Hi, 17
7,65

23,95
-16,22
7,80

22,05
15,11
7,48

22,59
15,50
7,54

Damp!.

\""'
l,.,

14,!H
7,52

16,t:i
7,29

22,67
·15,r,3
7,56

23,08
10,71
7,23

23,78
l!i,07
7,18

23,63
10,54
0,95

22,53
16,67
6,81

23,04
16,39
7,17

\'ond

Dumpt.

21,42
15,43
6,53

21,ll
15,39
6,40

21,86
15,30
6,26

22,89
15,52
6,48

23,32
15,73
6,30

21,20
15,11
6,37

21,97
15,42
6,39

Vnnd
Dampt.

8,81
5,67
3,09

8,77
5,04
3,13

8,99
5,04
3,23

9,11
-1,83
3,30

8,14
4,63
3,12

7,47
4,33
3,04

8,55
4,92

Vand
Dampt.

8,61
4,94
3,28

8,86
5,06
3,40

9,79
4,88
3,47

10,59
4,75
3,72

10,91
5,56
3,75

11,03
5,63
3,82

9,96
5,14
3,57

18,81
16,78

18,77
16,91

18,96
16,84

19,60
17,03

"19,70
17,69

19,68
17,69

19,25
17,tG

Lun
Vand

22,93
19,31

22,84
19,27

23,02
19,42

24,54
19,50

23,70
19,52

23,08
19,56

23,45
19,43

{ Luft
Vand

25,14
21,17

24,90
21,04

26,34
21,40

{ Luft
Vand

20,95
18,43

20,67
18,34.

25,99
21,12
21,62
18,40

25,92
21,38
22,04
1~,65

25,25
21,38
-20,98
18,48

{ Lun
Vand

1'{

22;58

8111 14

Vand
Unmpt.

r··l. ,.

l

2:5° 80

I

'lfl,14
8111 11

L,n
Vnud

(

4

Vnnd
llarnpl.

l,. .
l

...

MN.

22,44
18,64

3,15

-

25,59
21,25
21,45
18,49
B

•.

XXXIV
Tabel Ill.

Sammenligning mellem Temperaturens

I

Fnr\'8ncl.

-

Nov. 2

Dcngnlske llngt.

58 40 -

-

- ;I

58 3 -

-

155
15(i

37
29 V.

-

153
'143

37 47 -

13 -

-

151
71

50 - }
57 -

48 32 -

-

71
77

14 25 -

}

79
87

0 49 -

}

{

1846 Dec. 18 - "1847 Jan.25

Slillc Unv.

{_!;

1847 1''cbr. 24 -

!\forts 3

Stille Hav.

{

i\lorls 15 -

l\lorts 20

Stille Ha,•.

{

l\larls 21 - April 6
April 9 - April 15

Sydhavcl og
sydlige
Allanlcrhnv.

-6

-

20 33 J'i,
17 28 s.

(i -

82

26 - }

88 52 -

0.}

-

21
12

-

15 13 23 ·15 -

( {-

25 28 56 45 -

-

68

24 25 13 21 -

-

41 25 38 38 -

j

Juni 10 -

Juni ~2

Sydlige
{ Allantcrh111·.
}{ -

Juni 28 -

Juli 13

{ Sy,11. og Nordl. }
Atlanterhav.

Juli 14 -

Aug. 11

·-

.

{- 2~
r

Stille Har.

I

0.}

83° 38'
84 51 -

-

llcc. 5

-

s.

1.rengde.

44 N.

8

{

Nov. 14

.•

14° 14,

Stille JJ01·.

184(i Sept. 1 - 1846 Ocl. 4

I

llrt•de.

{-

Indiske Hu1·.

1845 Ot·l. 1 -1845 Oct. 10

Oct. 22

I

Sted.

Aarsti<l.

{- !!

Nordlige
{ ,\ llanterhav.
}{ -

4 s.
27 N.

4 25
49 30 -

-

88 53 -

-

37
44

5 -

}

19 -

I..!

I

}.

9- }
9 -

44 58 6

}

}

XXXV
daglige Gang paa Toppen og paa DæJ.kct.

Hundrededeels 'l'hermometer.
MN.

4

8

•

4

I

8

I

!Ulddel,

\'''

25°97
26,fi3
0,66

25°88
26,23
0,35

26°49
27,22
0,73

26°94
27,74
0.80

26°30
26,94
0,64

26°27
26,89
0,62

{'''

27,48
27,94
0,46

28,24
28,82
0,58

r··

27,47
27,72
0,25

28,35
29,40
1,05

28,16
28,93
0,77

27,54
28,18
0,64

27,87
28,49
0,63

21,78
22,10
0,32

21,68
21,97
0,29

22,15
22,76
0,61

22,40
23,52
1,12

22,74
23,50
0,76

22,27
22,60
6,33

2:2.17
22,74
0,57

{'''

25,40
25,86
0,46

25,34
25,71
0,37

26,34
26,79
0,45

25,95
26,84
0,89

25,81
26,63
0,82

r··

2M3
26,15
0,52

25,75
26,33
o,,58

20,78
21,11
0,33

2Q,92
21,23
0,31

21,00
21,36
0,36

22,07
22,89
0,82

22,28
22,97
0,69

21,49
21,77
0,28

21,42
21,89
0,47

21,75
21,87
+0,12
ForskJel

22,04
22,00
-0,04

22,58
22,70
+0,12

23,43
23,54
+0,11

23,63
23,95
+o,32

22,18
22,14
- 0,04

22,60
22,70
+0,10

r··

22,20
22,54
0,34

22,40
22,76
0,36

22,85
23,20
0,35

22,65
23,44
0,79

22,92
25,63
0,71

22,25
22,53
0,28

22,55
23,02
0,47

Top
Dæk

14,13
14,62
0,49

14,31
14,64
0,33

14,42
14,86
_0,44

15,26
15,97
0,71

14,86
15,21
0,35

1-l,05
14,57
0,52

14,51
14,98
0,47

Dæk

23,23
22,90
. Forskjcl - 0,33

23,24
23,16
- 0,08

23,90
23,58
-0,32

24,09
24,34
+0,25

23,55
23,53
- 0,02

23,28
23,05
-0,23

23,55
23,43
-0,12

Dæk

25,22
25,09
Forskjel - 0,13

25,15
24,96
- 0,19

25,50
25,95
0,45

25,'l7
26,45
0,58

25,83
25,59
- 0,24

25,43
25,23
-0,15

25,50
25,55
+o,o5

21,20
21,04
Forskjcl - 0,16

20,81
20,65
-0,!l:6

20,89
20,98
+0,09

22,27
22,63
+o,36

21,97
22,14
+0,11

21,40
21,26
-0,14

21,42
21,45
+0,03

Forskjd

. Dæk
Forskjcl

Dæk

Forskjei

Dæk

Forskjel

Dæk

Forskjel

r·

Dæk

Dæk
Forskjel

~

l

Forskjcl

r··
r··
r··

Dæk

•

1\1D.

26°02
26,57
0,55

Dæk

~

I

XXXVI
Tabel IY.

Stccl.

Aar og Dag.

Calcuuø.

1845 Nov. 18

Uhrcts
Gang.

+

3''81

Calcutlo.

+

l

l

(jh 33'li

I
Il
Il

6 4~,2
7 16,4
cl .. , ...
7 -')"
9 5,0
9 15,8

Jll
III
I
I
Il
Il

Jll

III

Pulo-Pcnøng.

+

2,56

Jan. 3

Pulo Penang.

+

2,56

Jan. 11

f Pulo-1\lilu.
Nicobor }

+

2,56

.

• Jan. 17

{

Jun. 24

I<nmorto, }
l\lonknto.

l\famorla.

+
-

2,56

9,22

l
I
l

l
{
I

i

I

}"ebr. 23 Stor-Nit!ubar.

,,

-

!J,22

I

Tid.

2,56

1846 Jon. 1

Begyndelse.

Naal.

,

Dec. 5

S,'ingningsobscrvationcr ti

'

5 34,6
5 511,0
6 17,8
6 32,1
6 53,6
7 4,8

Il
III

5 13,9
5 3~,8
6 5,-t

I
Il
Ul

6 32,6
6 58,1
8 21,!J

I
Il

7 0,0
7 25,7
!)
5,0

I

Il[

I
I

Il

in
I
I
I
I
li

li
Hl

lll

5 39,2
5 57,5
7 40,5
!) 23,5
8 32,9
11 47,8
8
8
7
7
5
5

14,7
28,4
35,2
50,9
28,0
41,2

r.

111.

-

-

-

-

-

-

-

Tcmp.

21°00
21,00
21,00
22,25
21,00
21,25
Hl,50
19,75
20,00
211,50
20,50
20,75
25,00
25,00
23,50
25,25
24,50
27,50
25,75
24,75
25,00
26,50
27,25
26,50
25,50
'17,75
27,25
24,75
24,75
24,75
24,75
25,00
25,00

-,

XXXVII
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1/'!

Encle.

Svingebue.

HO

Tid,
45,3 f, III,
59,!I 28,4 44,'2
12,2 25,0 -

Ticl af 200 Sving;ningcr.

21°00
21,00
22,25
22,75
21,25
21,50

482"98
483,02
497,47
497,80
377,90
377,76

4821104
482,09
496,44
496,83
377,27
377,14

483,32
483,31
408,04
498,22
378,02
378,08

482,24
482,23
496,73
496,97
378,02
377,35

477,10
492,94
375,34

475,88
491,84
374,28

6h
6
7
7
9
9

120
12(1
135
130
125
110

5 46,3
6 1,7
6 29,9
6 44,l
7 2,8
7 14,0

--

18,75
20,00
20,50
2(),50
2(1,75
21,00

11,5
120
tl0

5 25,4
5 50,7
6 12,4

-

23,25
23,50
23,75

-

n•duc,

observ.

110
115
110
100
100

-

I

Trrnp.

I

ved 10°,
480"19
480,23
494,42
49~,64

:m,so
375,63

I
I
I

480,62
480,63
494,94
405,13
376,61
375,91

I

473,52
489,24
372,02
I
I

120
120
l00

6 44,1
7 -io,o
8 31,0

-

25,50
24,50
27,00

477,94
493,48
375,02

476,88
492,38
374,38

I

120
'120
'100

' 7 11,6
7 37,7
9 14,1

-

25,50
24,25
24,50

47P,54
494,00
375,72

477,48
402,90
375,08

I

'120
'120
'115
100

5 46,8
6 9,ll
7 52,3
9 32,4

21,25
27,50
26,75
25,50

478,80
478,64
495,44
376,21

477,72
477,58
494,40
375,58

474,89
474,64
491,51
373,52

130
110

8 44,5
11 59,5

-

27,25
25,50

479,08
480,04

477,81
479,33

474,88
476,33

130
130
125
130
1W
110

8
8
7
8
5
5

-

24,75
25,00
24,75
25,00
23,00
23,25

479,07
479,12
493,90
494,40
376,14
375,84

477,80 ·
477 ,86
492,67
493,09
375,35
375,05

475,32
475,36
490,11
490,51
373,64
373,33

474,30
489,78
372,12

;

'·

I

21l,3
40,0
47,2
2,8
37,2
50,3

-

-,

-

-

-

:
'

I

l
I

I

474,86
490,39
373,14

XXXVIII
Tabel IV.

Sted.

AarogDag.

1846

Mai 4

Juni 9

Oct. t4

nata, ia.

l\lani!la.

Ho1101!1l11.

Uhrcts
Gang.

-

9"22

-

!l,22

-

Klokkeslet,

{

I
Il
lll
Il

31 4010 e. Ill.
4 7,8
4 28,2
4 56,0

{

III
III

4 13,6
4 28,1

I

I
I

.

9,25

li
li
III

III
I

I
I

Il
li

I

Honolulu.

-

9,25

'

I

.

.

III
III
III
III
li
Il
I

Ol'l, 20

Honolulu.

-

I

9,25

I

i

I
I
I
Il
li
III
III

\

Der. 15

Doraboro.

-

11,50

Dec. 16

Bornbora.

- ll,50

Bcgynclelse.

Naal.

I

Oct. 19

Svingningsobservationer t

'

-

0
0
1
2

35,8
58,-2
29,4
32,2
2 55,9
3 10,9
0 21,1
0 3S,2
1 5,2
1 26,4
2 34,1
2 51,5
3 7,4
3 20,0
3 40,3
3 58,0
0 30,1
0 51,4
1 9,8
1 28,9
1 53,8
2 10,3
2 32,6
2 47,0

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Tcrnp. RJ

23°25
23,00
23,75
23,50
25,50
25,75
22,00
22,50
22,50
23,25
23,25
23,50
22,25
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,25
24,50
23,75
24,25
22,00
21,50
21,75
22,75
21,75
21,75
22,00
22,50

)I

3 48,6
4 4,1

-

20,00
21,75

{ IIIlll

8 30,2
8 41,3

r. m.

22,00
21,25

{

Il

-

-
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Ende.

112Svinge-

l

bue.

Klokbcslet.

130
125
110
120

31 51'7 e. lli,
4 19,9
..,...
4 37,4
5 8,1
-

Tid af 200 Svingninger.

I

Tcmp.

n.

23°00
23,25
24,00
25,00

obscrv.
486"46
501,30
381,64
501,48

I

rcduc.

485"17
500,04
380,84
500,29

ri

I
I

l'<!d 10° R.

482"93
497,75
378,98
497,53

I

li

I

I
I'.

110
110

4 22,8
4 37,3

Hil
130
125
120
110
100

0
1
1
2
3
3

48,7
11,1
42,7
45,5
6,1
21,1

130
130
115
120
120
120
1~0
120
130
120

0
0
1
1
2
3
3
3
3
4

34,0
51,2
18,5
39,7

129
·120
130
120
130
130
100
110

0
1
1
1
2
2
2
2

120
120

4

120

8 39,8
8 5018

120

4

4-i,3
'l,7
17,6
30,2
53,7
'11,3
43,3
4,3

22,7
41,S
7,1
23,6
42,8
57,2
1,1
16,6

-

25,75
25,25

381,28
3S0,64

380,49
379,84

-

22,50
22,75
23,00
23,50
23,50
23,75

534,80
534,88
551,22
550,94
422,tG
422,04

533,08
533,46
549,85
549,62
421,28
421,27

22,50
23,00
23,25
24,00
24,00
24,25
24,50
24.25
24,25
23,75

534,72
534,96
551,2S
551,68
422,36
422,20
422,36
422,24
551,88
551,72

433,39
533,!'14
550,05
550,36
421,36
421,20
421,36
421,24
550,41
550,41

531,06
531,14
547,52
547,70
419,29
419,11
419,22
41!1,10
547,72
547,72

21,50
21,50
22,50
22,25
21,75
22,00
22,50
23,00

535,46
535,08
535,16
535,20
551,64
551,52
422,12
422,52

534,20
533,80
533,74
533,94
550,18
550,06
421,36
421,64

531,99
531,64
531,48
531,59
547,89
547,76
419,54
419,74

20,50
22,25

514,96
514,80

513,72
513,57

511,88
511,40

21,25
21,00

395,12
394,84

394,17
393,89

392,57
392,35

-

-

-

-

- ·
-

-

-

f.m.

-

378,40
377,76

I

I

I
I

531,39
531,09
547,37
547,02
419,29
419,26
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Tabel IV.

AarogDag.

Sted.

Uhrets
Gang.

IHokkc~lrt.
I

I

Valparaiso.

-

1l"G0

li(

I

Valporoiso.

-

11,60

'

'

I
.

l\lorts 5

Colloo.

]I

III

.

Ffbr. 11

I
I

li

.

.

-

10,91

Begyndelse.

Naal.

I
1847 febr. 10

s,·ingningsobservalioncr

I
'

61 ;;1,s
5,2
7
7 41,5
0,1
8
8 21,4
8 35,4

[

(i

59,3

[

1!i,O

III
III

7
7
7
8
8

I
I

8

I[

I[

u
I[

III
111

7
8
8
9
9

I
Juni

1

Rio de Jom•iro.

-

11,68

~

Juni 24

Dahia.

-

11,68 .

•

I[

li

'

III
lll

I

l
I
Il
li
lll
III

m.

-

20°50
19,00
19,50
19,00
19,00
19,25

24,5

-

18,75
19,25
18,75
20,25
20,00
21,25

42,4
0,7
24,1
47,2
6,6
25,6

-

24,00
23,75
22,75
24,00
21,00
24,50

-

18,50
18,00
18,50
18,75
18,75
19,25

-

20,25
20,25
20,00
20,25
20,50
20,00

37,3
53,.t

12,:;

l
I

r.

Tcmp. R.

4,7
22,8
56,7
13,2
46,5
8 0,8

6
6
6
7
7

6 11,5
6 29,4
7
9,6
7 38,2
8 10,'.3
8 26,8

-

-

-
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r

1/2

Jilokkeslcr.

c,

130
130
120
120
110
110

50 16
7 18,0
7 55,7
~ 13,3
8 31,6
8 45,6

110
120
100
105
100
110

7
7
7
8
8
8

12,1
28,8
50,5
6,6
22,4
34,6

110
110
110
110
105
100

7
8
8
8
9
9

54,6
13,0
36,7
59,8
16,3
35,3

115
130
130
120
120
, 110

6
6
7
7
7
8

17,9
36,0
10,3
22,7
57,0
11,3

130
130
130
120
120
120

6
6
7
7
8
8

24,6
42,4
23,0
51,6
20,6
37,2

'

~

I

Ende.

Svingebue.

( li

r.

m.

-

--

-

-

-

--

-

~

-

-

-

-

-

Tid af 200 Svingninger.

/ Trmp. R.

obscrv.

19°25
19,25
19,00
19,25
19,00
19,00

I

rcduc.

ved 10° R.

52911 92
529,84
546,12
545,84
418,94
419,08

528''51
528,43
544,81
544,53
418,05
418,20

5261158
526,73
543,05
542,.79
416,73
416,86

19,20
19,50
20,00
21,00
21,25
21,25

529,64
529,36
545,56
546,00
419,12
418,76

528,52
528,09
544,55
544,91
418,35
417,88

526,84
526,34
542,75
542,89
416,79
416,22

24,00
23,00
23,25
23,00
23,50
25,00

507,48
507,16
522,36
523,08
401,68
401,64

506,42
506,09
521,27
521,97
400,89
· 400,90

503,92
503,70
518,89
519,38
399,17
398,81

18,50
18,25
18,25
19,00
19,25
19,25

544,72
544,60
561,36
561,72
431,92
431,92

543,50
543,15
559,86
560,38
430,88
431,00

541,88
541,60
558,21
558,63
429,52
429,61

20,25
20,25
20,25
20,25
20,00
19,50

540,38
540,08
556,24
556,41
427,76
427,96

538,94
538,62
554,75
555,08
426,74
426,93

537,01
536,70
552,78
553,10
425,21
425,46

.

.
'

• .

-

,

-

.
I
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Forklaring af Tabellerne og UdvikliHg af de ved
Iagttagelser11e vundne Resultater.

De

Iagttagelser, hvis Resultater findes i foranstnnende
Tabeller, ere nærmest foranledigede ·ved de Opfordringer,
som crc fremsatte i den af Videnskaberlll'S Selskab afgivne
Betænkning, deels i Slutningen af Indledningen, deels i Nr.
i og G ar den Dee!, der handler om Jordklodens Physil, i
Almindelighed.
Pna det forste Sted udhæves ntimlig Hensigtsmæssigheden af, at der fores en fuldstændig Journal snnvel over
Luftens og Vandets Varme, som over Luftens Fugtighed,
Vindens Retning og Styrke. Paa det andet Sted er der
gjort opmærksom paa del Onskclige i, at lagllogelser ove1·
Luftens Varme paa Toppen af og til anstilledes samtidig
med dem, der gjores paa Dækket. Endelig er det pna det
tredie Sted udtalt som Regel, at, naar Corvellen er ved
Land, og Leilighed tillader det, der anstilles Iagttagelser til
at bestemme den magnetiske Declinalion, Inclination og
Horizonlnlintensilet.
For at opfylde den fiirste Fordring, blev der den 28
Juli 1845 paa Dækket 6 Fod over samme mellem Mesansmasten og Snovmasten opstillet et Psychrometer med Hundrededeels Inddeling. Dettes 'fhermometrc aflæstes daglig
6 Gange, nemlig .Midnat, m. 4 og 8 Formiddag, l\liddng, l{J.
4 og 8 Eftermiddag, og paa samme Tid maaltes Vandets
Varme ved et Thermometer, der nedlodes i en Pos, fyldt
med Vand fra Overfladen. De saaledes anstillede fagttagelser indfiirtes derpan i en Journal, som de9Uderi indeholdt
Angivelse af Corvettcns Brede og Længde tilligemed Bc-
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stikkets Feil for hver Dags Middag, Vindens Retning og
Styrke samt Veirels Beskaffenhed for Midnat og Middag.
Tabel l.
Disse Outegnelser ere i det Hele laget fuldstændige,
for hele del Tidsrum, Corvellen har tilbragt i rum So; Huller i lagltagelsesrækkerne forekomme ikke ofte, hyppigere
er~ Iagttagelserne med det torre Thermometer blevne ubrugelige, fordi Kuglen beduggedes af den fugtige Atmosphære.
De ere nu benyttede i Tabel I. til at give for hvert enkelt Dogn
MiddelLallet af de 6 Ingttagelser, der ere anstillede ove1·
Luftens og Havets Vnrme, og ligeledes Middellallet ·af de
Damptryksbestemmelse1·, der kunne udledes af Iagttagelserne
med det fugtige Thermometer. Da der ikke .er anstillet
Bnromeleriagtt11gelser tilsvarende til disse, saa er ved Beregningen af Damptrykket Bnromcters tnndcn sledse sat til
336". I den ,hede Zone vil dette ikke medfore nogen væsentlig Urigtighed, da saavel den dnglige, som den aarligc
Forandring der ikke overstiger et Par Linier, og til denne
Zone henhorer den storste Deel af disse Iagttngelser. Middeltallene for Luftens og Vandels Varme, samt for Damptrykket kunne vel ikke antoges noiagtig at udtrykke Dognets Middel, men betydelig kan Afvigelsen dog ikke
,
dn lagtlagelsestimerne ere fordeelle ligelig ov
e Dognet, og den daglige Forandring, som Tab. .. vil vise, ikke
er stor, navnlig ved Vandet.
Foruden disse Iagttagelser er ogsaa i denne Tabel optaget Angivelser af Vindens Retning og Styrke for Midnat
og Middag. Styrken er betegnet ved Tal i Henhold til det
af Marinen vedtagne System, som er folgende:
0 Stille.
6 To1·ebet Mersseils Kuling.
1 Liden Laring.
7 Trcrebet Mersseils Kuling.
2 Laber Bramseils Kuling. 8 modsrebet Mersseils Kuling.
3 Bramseils Kuling.
9 Underseils l{uling.
3b Stiv Bramseils Kuling. 10 Stiv Underseils Kuling.
4 Merseils I{uling.
1 i Flyvende Storm.
5 Rebet Merseils Kuling. 12 Orkan.
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periodiske Forandringer træde mindre slærkt frem end over
Fasllandet. En Betragtning af de i Tabel I. opforte l\liddeltemperaturer for den hede Zone vil ogsaa vise, at denne
i et temmelig langt Tidsrum holder sig eens, de tilfældige
Forandringer undt.agne. Ogsaa kan det ansees for •givet,
at den Indflydelse, som den i Aarets Lob foregaaende Forandring i Solens Middagshoide har paa Temperaturens daglige Gang, fornemmelig viser sig ved Spillerummet mellem
den hoieste og laveste Stand, og mindre ved mokkeslettet
for Vendepunkterne og for Dognets Medium, der en stor
Deel af Aaret i Lobet af en Maaned ikke forandrer sig eet
Qvarteer. Det fremgaaer ogsaa af Journalen, ut Forskjellen mellem de til samme Time anstillede Iagttagelser ikke
viser nogen Tendents til at voxe eller afiage regelmæssig.
Af de i Tabel II. meddeclte Middeltal kunne derfor vel
de, de1· angaae den hede Zone, antages at give en nogenlunde tilnærmet Bestemmelse af den daglige Forandring for
de Tider af Aaret, paa hvilke de ere anstillede. Det Samme
gjælder om den Række, der er anstillet under Overfarten
fra . China over det stille Hav til henimod SandwichsoernP,
Tidsrummet fra den 10 August til den 4 October 1846,
Sted.

Brecle,

Anrstlcl.

220 45' N,
}
Aug: 1-23
200 59' s.
{
24°
25'
s.
Allantcrhav ••.••• , . • •
Juni 10-22
130 21 , s.
11° 4, s.
} Juni 28 - Juli 13
220 27' N.
B
1k
{ 13° 58• N, - 20° 40' N,
OcL. 22 - Nov. 2
enga s e Bugt ••• , • . • .
60 43, N. - 60 22' N.
Febr. 26 - l\larts 7
Indiske Hav ••••.•.• , .
220 35' S. - so 44' N,
Sept. 28 - Oct. 10
Nicobaroerne • • • • • . . • .
so N.
Jon. 7 - Febr. 25
10 13' N. - 50 27' S.
April 10 - April 21
{
Chinaslien • • • • • • . • • • •
40 51' s. - 130 51' N.
l\Iai 13 - Jnni 3
24° 21' N. - '19° 59' N.
Juni 11 - Jnni 1!l
20° 33' N, - 17° 281 S.
Nov. 14 - Der. 5
Slille Hav ·· • • • • . • • • • . { 210 48' s. - 120 32' s.
Febr. 24 - l\larts 3
11
13 13' s. - 230 15' s.
l\Iarts 15 - !\Jarls 20
S11·11 H
{ 30°· 56' N - 38° 51' N
Aug. 10 - Aug. 31
e av • • ' • • • • • • • · 36° 58' N: - 300 9' N.'
Sept. 1 - Sept. 27

f
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som er medtaget, fordi Corvellen under denne Overfart
holdt sig stadig i en Brede af 30- 38° Nord, og man altsaa kunde, uden væsenllig Feil, sammendrage Iagttagelserne
til et fælleds Middeltal. Derimod er for dr.n bengalske Bugt
Tidsrummet Dec. 27 - Jan. 6 ikke medtaget, fordi den betydelige Forandring i Brede, der foregik i delte Tidsrum,
har frembragt en dertil svarende Forandring i Middeltemperaturen, saaledes som det viser sig i Tabel I.
Til at giye en lettere Oversigt over disse Forhold vil
den vedfoicde Tabel tjene. Den giver nemlig for hvert af
de forskjellige Have Forskjellen mellem Dognets Middeltemperatur og den Temperatur, der svarer til de vedtagne
Iaglt11gclsestimer, stottet p11a et Middeltal af alle de Iagtagclser, de1: er anstillet paa samme Sted. Tegnet ( +) viser
at Timens Temperatur er over Middel, (-) at den er under delle. 'l'allene i den sidste Pille angive Antallet af de
Dage, hvis Iagttagelser ere blevne benyttede. Dette slemmer ikke nitid med, hvad der kan udledes af Tidsbestemmelserne i 3die Pille, da flere Dage ofte ere udeladte, fordi
Iagttagelserne enten ikke vare fuldstændige, eller ikke rigtige paa Grund af, at Thcrmometrrts Kugle beduggedes.

I
Diigncls
l\Iitldcl.

I

F o r s k j c I.
Jl,J. N.

4.

I

8.

l\f, D,

Anlol

I

4,

I

ar

8.

Da;o.

}"~

-0,45

-0068 +0'31

+0'77

+ 0039

-0034

51

,. } 28°73

-0,68

-0,98

+0,23

+0,74

+ 0,99

-0,29

22

28°57
22o54

-0,56
-1,00

-0,89
-1,09

-0,36
+0,45

+ 0,90
+ 1,48

+1,00
+ 0,64

-0,07
-0,50

40

} 29066

-0,72

-0,94

+0,27

+o,86

+o,s1

-0,37

32

} 24,077

-0,67

~- 0,67

+0,20

+ 0,62

+o,s1

-0,31

3-1

27°15
22081

- 0,67
- 0,64

1- 0,72

-0,04

+o,76

+o,s1

-0,18

38

I
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Denne Sammenstilling viser tilstrækkeligt, at den daglige Forandring er lille, navnlig i Sammenli'gning med hvud
den er paa Land under samme BrC'de. Den stiger intetsteds
til to Grader, undtagen ved Nicobarerne, og dette netop paa
Grund af denne lille Lnndmasses Nærhed. Forandringens
Gang i Lobet uf Dognet er i det Hele taget temmelig eens,
den luveste Stand falder paa m. 4 Morgen, den hoiesle i
de fleste Tilfælde m. 4 Eftermiddag, hvorfra dog Atlanterhavet gjor en Undtagelse, idet Temperaturen om Middagen
er betydelig hoiere end Kl. 4, hvilket finder Sled soavel
Syd som Nord for Æqvator; Grunden lil Afvigelsen ved
Nicobarerne er den samme, som ovenfor. Det mokkeslet, hvis
Temperatur er lig Dognels Middeltemperatur, falder saavel
om Formiddagen, som om Eftermiddagen mellem Kl. 4 og
8, men nærmest det sidste Klol(keslet. Aldeles afvigendo
herfra i Henseende IH Formiddagsklokkeslettet er Iagllagelsesrælurnn for det indiske Hav; men, da den kun stoller
sig til et lille Antal iagttagelser, sna bliver denne Afvigelse
af mindre Betydning. I den nordlige Deel af det stille Hav,
falder delle mokkeslet om Formiddagen lidt efter Kl. 8;
men denne lille Afvigelse kan v.el forklares af den hoicrc
Brede.
Den daglige Forandring i Vandets Temperatur er betydelig mindre end Luflens, dens Middelstorrclse er kun
lidt over en halv Grad, og kun et Par Steder i den sydlige Deel af det stille Hav stiger den over een Grad. Forandringens Gang i Lobet af Dognet er, hvor den fremtræder nogenlunde regelmæssig, omtrent som ved Luften.
Den daglige Gang af Damptrykket er de fleste Steder
san uregelmæssig, at Intet bestemt knn siges derom.
Tabel. III.
Hensigten med denne Tabel er, hvad ogsaa dens Oversltrift udviser, at sammenligne Temperaturens Gang paa
Toppen _med den paa Dækket. Den forsto Række af disse
Iagttagelser begyndte med 1845 Sept. 28 og ophorle samme
Aar Novbr. 2 ved Ankomsten til Calculla. Den anden Række
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begyndte 1846 Seplbr. 1 under Overfarten over det stille
Hav og endte 1847 Aug. 22 i Nordsoen. . Under 9phold
paa Red eller i Havn ere ingen Iagttagelser anstillede paa
Toppen. Men iblandt dem, !der anstilledes i rum So, ere
der ogsaa endeel ufuldstændige, navnlig af dem paa Toppen; disse D'age ere udeladte i Tabellen, ligesom ogsaa de
3 Iorste og de 11 sidste Dage. I -den sidste Række er der
nogen Usikkerhed med Hensyn til Thermometret paa Toppen. Det bemærkes nemlig i Journalen 1847 Mai i9, at
man ved at sammenligne Thcrmomelret paa Toppen med
det paa Dækket havde bemærket at det forste viste 0°2
meer end det andel; men man har Intet tilfoiet om, hvornaar denne Forskjel formodedes at være indtraadt. Da det
imidlertid efter at Tabellen var bleven peregnet., viste sig,
at Forskjelfon mellem Milideltemperaturen paa Dækket og
den 'paa Toppen for Tidsrummet 1847 Maris 21 - April 15
var 0°2 lavere end for det forrige, saa blev denne indfort
derfra og til Enden af Tabellen.
Detragter man nu Tabellen, saa vil man sec, at der i
Forskjellen mellem Middeltemperaturnrne fremtræde flere
paafaldende Uligheder. Saaledes er for det stille Hav Forskjellen for de 4 Afdelinger 0°57, 0°58, 0°47 og 0°47 og
for den femte som er den fjerde i Rækken 0°10. Ligeledes staaer ved den lrediesidste Afdeling Thermometret paa
Toppen 0°12 hoiere end det paa Dæl,ket, og i de to næste
Afdelinger er Forskjcllen kun 0°05 og 0°03. lovl'igt ere
disse Uovereensstemmelser mindre væsenllige; thi Hensigten
med disse Iagllagelser er ikke at bestemme Forsl{jellcn
mellem Middeltemperaluren paa Dækket og paa Toppen,
men kun at finde 1'\>rholdet mellem den daglige Forandring
paa begge Steder, og paa denne Undersogelse har Middeltemperaturon ingen lndllydelse. Soger man nemlig i begire
Ræl{ker .Forskjellen mellem Dognets l\liddeltemperatur og
Temperaturen for de enkelte Timer, saa er denne aldeles
fri for al Afhængighed af Middeltemperaturen.
En saadan Sammenstilling findes i den vedfoiedc Tabel
for alle 1i Afdelinger af Tabel 111. og ere op forte i den
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samme Orden. Tegne! (
dellempcraluren,

+)

betyder over, ( - ) under l\'lid-

Forandring i Dbgnet

Dækkct
T oppcn
Dækkel
Toppen

•• ,
•••
•••
•••
D æk., •••
T op •••• •
Dæk •••••
T op •••••
Dæk •••••
Top• . . • •
Dæk •••••
T op • . • . •

Dæk •••••
1 op •••••
Dæk, ••••
T op •••• •
Dæk., •••
T OJ) • • • • •
Dæk •••••
fop •••••
D æk •••••
Dop • •• • •

1\f.N.

4.

-0°32
- 0,25
-0,55
-0,39
-0,64
-0,39
--0,47
-0,35
-0,78
-0,64
- 0,83
-0,85
-0,48
-0,35
-0,36
- 0,38
-0,53
-0,32
-0,46
-0,28
-0,41
-0,22

-0026
-0,38
-0,77
-0,40
-0,77
-0,49
-0,62
-0,42
- 0,66
-0,50
- 0,70
-0,56
-0,26
- 0,15
-0,34
-0,20
-0,27
-0,31
- 0,59
-0,35
-0,80
-0,61

I

8.

-0066
-0,39
-0,33
-0,37
-0,02
-0,02
+0,46
+ 0,59
-0,53
-0,42
0,00
-0,02
+o,1s
+0,30
-0,12
-0,09
+0,15
+0,35
+o,4o
0,00
-0,47
-0,53

I

4.

!\I. Il. ,

+0,33 1 +0085
+0,22 +0,67
+0,91 +0,44
+0,48 +0,29
+ 0,78 t 0,76
+0,23 -t 0,57
+0,51 +o,30
+0,20 + 0,1)6
+1,00 +o,08
+o,65 +0,86
+0,84 +1,25
+0,83 +1,03
+0,42 +0,61
t0,10 +0,37
+o,99 +0,23
+0,75 +0,'.35
+0,91 +o,54
0,00
+0,54
+0,90
0,05
t 0,37 +0,33
+ 1,18 +o,69
+o,85 +0,55

1- I+

+

I

8.

+0005
+0,03
-0,38
-0,33
-0,14
+0,10
-0,18
-0,12
-0,12
+0,01
-0,56
-0,42
-0,49
-0,30
-0,41
-0,46
-0,38
-0,27
-0,27
-0,07
- 0,19
-0,02

Spille.
rum.

1,51
1,06
1,68
0,88
1,57
1,08
1,13
1,01
2,86
1,50
2,08
1,88
1,11
0,6!1
1,40
1,21
1,44
0,86
1,49
0,72
1,98
1,46

0,08
0,87 1+ 0,60 - 0,23 1 1,48
- 0,44 - 0,43 + 0,04 + 0,46 1+ 0,37 -0,13 0,90

1\lhhlrl ... { - 0,53 1- 0,61

Det sees heraf, at Temperaturen pA Toppen er hoiere
end den paa Dækket fra Kl. 8 Aften til m. 8 Morgen og
lavere l\Jiddag og Kl. 4 Efterm.; Forsl\jellcn er mindst lidt
efter Kl. 8 Form., den er mindst ved Middag. Spillerummet er paa Dækket omtrent en halv Gang storrc end paa
Toppen. Disse Resultater stemme i det Hele taget overeens med, hvad der fremgaaer af lignende lagtlageiser anslillcde iland.

,
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Tabel IV.
Indholdet af denne Tabel ere de Svingningsiagttagelser,
som paa forskjellige Steder ere foretagne i Land med det
Hansteenske Svingningsapparat, til Bestemmelse af den magnetiske Horizontalintensilet. Af de Magnetnaale, som ere
benyttede herved, tilhorte de to, som ere betegnede med I
og IJ, .Sokaarlarkivet, den tredie tilhorle Professor Hans leen i Christiania og et· af ham beskrevet i hans Værk
de mutalionibus momenti virgæ magneticæ, ligesom den
ogsaa har været benyttet paa den norske Corvet Omens
Togt i Sommerens f840, lil at bestemme Horizontalinlensitelen for Gibraltar og Algier. (Nyt l\Iogazin for Naturvidenskaberne, 3die Binds fste Hefte Pag. 89). Forinden
disse Naale bragtes ombord i Corvetten, blev der med Naal
I og Naal II[ gjort Svingningsiagttagelser i det magnetiske
Observatorium og samtidig dermed i det mindre Observatorium foretaget en absolut Bestemmelse af den horizonlale
Intensitet. Tiden af 200 Svingninger, reduceret til uendelig
smaa Buer og for Temperaturen til f0° Reaumur, med
den Factor, som Prof. Hansteen pleier at bruge, var f845
Juni f 7 91-i01 f. m.
for Naal I 706"87
" Naal III 554"23
og for samme Dågs Middag fandtes ved den absolute Bestemmelse Horizontalintensiteten at være i,6608. Efter .at
Corvetten var kommen tilbage, bestemles atter Tiden af200
Svingninger paa samme Sted, som tidligere, og samtidig
dermed iagttoges Bifilarmagnetometrets Stand hvert femte
Minut. Forsaget med Naal Jll gjordes f847 Decbr, 27,
0"-f" og fandtes vecl 3 Forsog, Svingetiden, reduceret paa
samme Maade som tidligere, og tillige alle 3 til samme
Bifilarstand, at være folgende
01 0' 571,86
fl f8'
f,65
fl 35'
f,44
Middel 57i,65
Ved en Observation 1848 Jan. 3 1 1 4' 57t ,35
l\liddel af alle 45 71,58

LIV
Ligeledes blev med Naal I anstillet 3 Forsog i848 Jan. 4
aldeles paa samme Maade som ovenfor og fandtes da
0 1 59' 719,67
fl 16'
9,62
fl 37'
9,65
Midclel 719,65
Til at bestemme den absolute- Intensitet for de snmme Tidspunkter, paa hvilke disse Svingninger ere nnslillede, har
man de Iogttagelser, rier i denne Hensigt cre gjorte i Lobet af November og December i847. 4 Bestemmelser med
Staven I fra den 23 til den 30 Novbr. gave Horizonlalintensiteten, svarende til den Bifilarstand, til hvilken Svingningsobservationerne ere henforte, lig 1,6627 og 4 andre
med Sta,·en li fra den 3 til iO Decbr. gave i,6608 altsaa i
Middel 1,6618, hvilken Værdie afviger meget lidt fra den,
der fandtes i 1845. Havde Naalenes magnetiske l{raft altsaa holdt sig under Reisen, saa maatle deres Svingetid ogsaa være den samme. .!\len dette er ildrn Tilfældet, og tieres
J{raft har altsaa aftaget. Storrelsen af denne Aftagelse er imidlertid mindre ved Naal I end ved Nnal III, den er nemlig ved

!~::

den fors le 7~'.~ og vod den anden 5
eller 0,018 og 0,031,
allsaa Tabet ved Naal III en halv Gang saa slot·t som det
ved Naal I, Tabet er opstaaet i et Tidsrum af. 93i Dage.
Uunde man nu forudsætte at denne Forandring var foregnaet proportionalt med Tiden, saa vilde man ogsaa kunde
beregne den for de Tidspunkter, da Naalene have været
anvendte til Forsog. Denne Forudsætning er vel ikke meget sandsynlig; imidlertid vil altid den Omstændighed, at
man har lo Naale, der ikke have forandret sig eens, bidrage til at oplyse, hvorvidt den gjorte Forudsætning
er rigtig.
Efter de ovenfor meddeeltc Data er Svingningsliden af
Naalen I ved Periodens Begyndelse 706"87 og ved dens
Slutning 719,65, for Naalen III respective 554,23 og 581,58.
Naalen II har vel ikke været underkastet nogen saadan
Sammenligning som de to andre Naale, men, da det viser
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sig af de Observationer som ere nn~illede med den, at den
Forandring, der er foregnaet i dens Svingningslid, er paa
det Nærmeste den samme, som. ved Naal I, saa giver delle
et Middel til at corrigere dens Svingningslid og derefter at
benytte de med den anstillede Iagttagelser i Forening med
de andre. En Sammenligning mellem Svingningsliden ar
Naal I og Nnal Il pna 4 forskjellige Steder giver folgende
Forhold
li : I
Calcutta . . • • • . . 1,061.
Nicobariierne • . . . 1,066
Sandwichsiierne ••• 1,062
Valparaiso . . • . • . 1,063
Middel . • . . 1,063
Benylles delle 'Forholdstal viser det sig, at hvis Svingningsliden ar N-aalen H i I{jiibenhavn 1845 Nov. 27 sallcs
til 731 "03 vil den paa Grund ar denne Forandring 1847
Juni 24 være 739"57, altsaa have forandret sig 8"55 i Lohct
af 604 Dage.
·
I den folgende Tabel er nu givet l\liddellal af de pun
ethvert Sted gjorte Bestemmelser ar Tiden for 200 Svingninger, særskilt for hver Na11l, og dertil foiet den Sving-.
ningstid som enhver af disse Naale vilde ha,·e havt i
l{jobenhavn. Tallene i den i 3die Afdeling, som angive
Horizonlalintensilelen for ethvert Sted, ere fundne ved al
dividere Tallene af den fiirste Afdeling i de tilsvarende ar
den anden, dernæst at qvndrere disse Qvotienler og multiplicere dem i den for Kjiibenhavn gjældende Horizonlalintcnsilet.
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Nnal I.

Sted.

Tid.

Anlal. \

Tid ar
200,.

!

Nanl II.

Aulol.

I

Tid n!
200,.

I
I

Nnal. III.
Anlol.

I

Tid nf
200..

1845 Nov. 7 ••••

Cnlcuttn

2

480"42

2

494"78

2

1846 Jan. 27 . . . .

Nicobnrlicrnc
llntnvin
l\lnnilla

8

475,19

6

490,69

6

373,34

1

482,93

2

497,64

1

378,!l

1

378,0

Sandwichslicrne
Selskabslierne

8

531,42

10

547,59

8

419,32

511,68

4

526,62

2
4

542,87

2
4

2

2

519,18

2

2

503,81
541,74

392,46
416,6:i
398,!). j

2

558,42

2

2

536,85

2

552,94

2

l\lni 4 . . • •
"·
,, Juni 9 ••••
., . Qct. 17 . . • .

"

Dec. 15 . . • .

1847 Feb. 10 . . . •
l\fa11s 5 .•.

"
"
"

....

Juni I
24 . . • .

"

Valparaiso
Cnllno
Rio Janciro
Bnhia

Den mindre gode Overeensstemmelse mellem Naalcne
ved Bestemmelserne for Calcutta og Batavta, maa tilskrives
det ringe Antal af Iagttagelser, h~orpaa de stolle sig.
De Bestemmelser, der under Togtet gjordes af den
magnetiske Declinalion ere folgende
1846 Jan. 5 Pulo Penang 4 1 50 e. m. 1 11 51'6 Ost
" 11 Pulo l\lilu
5 20 1 33'9
,, 19 lfamorta
3 18 2 13'18"
Febr. 3 Pulo Condul H 8 f.m. 2 H'38"
,, 23 Stor Nico bar i 1 55 f. m. i 40'28"
Dec.16 Borabora
7 48 4 48'15"
1847 Febr. 14 Valparaiso
6 3 - ·1 4 57' 7"
Desuden er Hoi<len bestemt af Vulkanen l\fauna Irnauea,
som ligger paa Oen Hawai ved Byrons Bugten under 19°25'
N. Br. og 155°19' V. L. Paa Vulkanen foretoges l\faalingen
i en ubeboet Hytte, beliggende paa en Skrænt ved den
nordostlige Ende af l{ralerel. Ombord anstilledes corresponderemle Iagllagelser i den forreste Kahyt og i et Lukaf
paa Batteriet, begg-e Steder 8 Fod over Vandfladen. Iagttagelserne anstilledes 1846 den 10de Novbr. fra 11 1Qm til

375"9{

I

42!l,501
425,33

,..

LVII
S1·ingningstid i Kl,ha,n.
!liaal I.

700"11
09,94
ll,24
11,77
13,97
14,78
15,55
~. 15,87
17,08
717,40

I

Nnaf li.

731"03
31,89
33,25
33,77
36,04
36,87
37,68
38,00
39,24
739,57

I

Nnal IIJ.

557'·27
58,40
60,19
60,88
63,S6
64,96
66,01
66,45
68,09
68,52

I
I

Horizontolinlrnsilet
corrigcret.
Nnol I.

I

Naal li.

3,619
3,699
3,603

3,626
3,695
3,606

2,998

3,001
3,445
5,067
3,356
2,911
2,971

5,068
3,353
2,910
2,967

I

.
l\fiddcl.

Noal Ill.

3,631
3,703
3,613
3,657
3,001
3,444
3,069
5,352
2,909
2,969

3,649
3,716
3,630
3,657
3,003
3,444
3,062
3,348
2,905
2,968

31 6' Eflerm. og den Hte Novbr. fra 121 15m til 121 14'
Middag, af de paa Corvelten anstillede Observationer cre
de hertil svarenile udvalgte. Antallet af de Iagttag-eiser,
der anstilledes den forsle Dag, var paa Vulkanen 12, paa
Corvetten 9, Jen anden Dag paa Vulkanen 5, paa Corvetlen 6.
Det Barometer, som benyttedes paa Vulkanen vor el
Hæverbarometer, deelt efter franske Tommer og Linier, de
paa Corvetten vare Kapselbarometre, deelt efter engelske
Tommer; disse Thermometre ere senere blevne sammenlignede med det fiirste, og den derved fundne Forskjel er
anbragt paa de Angivelser af disse Barometre, som her folgc.
r
, _ _ _ _ _ _ _ __,,.,,..___________
Paa Vulkanen
Paa Corvellen
Barom. Therm. Barom. I. Therm. Barom. li. Therm.
Nov. :lO 293"'83 14°5 R. 338'"50 19°29 338'"76 19°29
" 11 294,27 14,4 338,29 18,48 338,84 18,48
Da der ikke er benyllet noget andet Thermometer end
Barometrets, man dettes Angivelser ogsaa hcnylles for den
frie Luft.
G

XLVI
Det tor vel imidlertid antages, at denne Samling, foretagen af san dygtige Videnskabsmænd, maa have en betydelig Værdi, saavel i videnskabelig som i pecuniair Henseende,
og det kan kun saa meget mere beklages, at forst Ifong
Christian den Ottendes Dod, og derefter de ulykkelige politiske Forhold, hvori Landet indvikledes, gjorde en Standsning i de paabudne Fordelinger, under hvilket Tidsrum de
Herrer Videnskabsmænd fra Expeditionen ere bl evne adspredte
i alle Retninger, hvorved da de Kundskaber og Opdagelser, som de uden al Tvivl ville være istand til at bringe
Videnskabemes Rige, Jor en rum Tid endnu ville blive
en dod og nedgraven Skat.
7) Til det ethnographishe Musæum blev ved Expedilionen hjembragt i alt 21 Kasser forskjellige værdifulde
Gjenstande. Endvidere er der for Expedilionens Regning
draget Omsorg for at flere Samlinger, navnlig fra Ostindien
og Java, ere blevne det ethnographiske Musæum tilstillede.
8) I mercantil Henscnde har jeg allerede antydet den
Fordeel, som jeg mener Danmark har havt af Galatheas Expedilion, ved at dets Orlogsflag har været seet paa saa
mange langt fraliggende vigtige Handelspladser. Med Hensyn paa det Udbylle, som den medsendte commercielle Agent,
Hr. Nopitsch, har indhostet, da har han selv aflagt Regnskab derfor i sit Værk over delle Æmne, og jeg skal derfor afholde mig fru videre at omtale det her.
9) Sluttelig mener jeg, at den danske Marine og folgelig Danmark har havt den Fordeel af Galatheas Expedition,
at et Anlal Officierer og en ikke ringe Besætning af Sofolk
have havt Leilighed til at indhoste Kundskaber og Erfaring
i et rigere Mani, end det i Almindelighed ellers falder vor
Marine til Deel.
5) At Opdageme af Dyr skulle have fot"lrinlig Rel til Afbenyttelse af
samme til Brug for Beskrivelser.
6) At de minernlogiske Gjenslande og Forsleningel" skulle fordr.le•
ligesom de zoologiske Gjenslande.

LXVII
Og hermed være denne Beretning over den mig enbetroede Expedition sluttet. I det jeg nu overantvorder
tiet tredie og sidste Bind til mine Medborgeres skeensomme
Bedommelse, skal jeg kun tilfoie, et jeg har fuldendt et
Arbeidc, som det i Sandhed har været mig en kjær Pligt
at udfore, opmuntret som jeg er bleven, saavel directe ved
Regjeringens Bistand, som indirecte ved den Interesse, hvormed mine Medborgere have modtaget Værkets to forste
Bind. Jeg har derfor trodset og stræbt at overvinde alle
de Vanskeligheder, som de periodiske Afbrydelser, fremkaldte ved Begivenheder i Fædrelandet, optaarnede pan
min Vei, og som jeg kan forsikkre, lilsidst hverken have
været fea eller smaa. Maalte det være lyklrndes mig at
vedligeholde Interessen for mit Arbcide hos mine Læsere
indtil det Sidste, har jeg naael_en Forfatters stolleste Lon.

Ende,
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Tryk fe i I.
Linie 11 f. n. aflagte læs: aflagde
4 f. o. en enden kaldet •• ganer ud.
1 f. o. i fulde fire Spring 1.: i fuldt l<'iirspring
17 f. o. Pali-pass I.: Peli-Pnsset
2 f. n. ville I.: vilde
9 f. o. end I.: end
Anmrerkn. L. 1 fnrsimili I : Fac-Simila•s
Linie 13 f. o. Tabu (Forbud mod nt gane ombord i Skibene)
1.: Tabu (Forbud) mo~ at goee ombord i Skibene
49
5 f. o. og som saadnnne neglet I.: og som den hor
neglet
64
20 f. o. man I : , maae
66
4 f. n. håm I.: hans
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- 391
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- 395
5 f. n. Fr I.: Fra
- 420
10 r. o. Verges I.: Vargas
- 452
14 f. o. tilfredsstillende I.: tilfredsstillede
- 465
11 f. n. ivllrigt I.: illnigl
- 484
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·- 494
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Intraderne i 1847 og 48, imod Erlæggelse af 1,000,000
Piastre, hvilken Cnpilal var kommen tilveie ved Actier,
hvis Værdie da steg og faldt i Cours, altsom Told-Intraderne gave storre eller mindre Udbytte. De daglige ToldIndkomster bleve derfor ogsaa bekjendtgjorte i Aviserne,
og det var ganske morsomt at see den Spænding, hvormed
dis~e Blade i den Anledning læstes hver Aften eller Morgen
af de Herrer l{jobmænd paa deres respeclive Conloirer.
Saaledes var allsaa Tilstanden i ])fontevideo, da jeg opholdt mig der i April og Mai l\'laaned 1847. I det Indre
af Byen skulde man forresten ikke mærke, at man levede i
en beleiret Stad; den overnrnade slæt:ke Handel, den store
Vrimmel af Fremmede i Gaderne gjorde Byens Udseend11
meget levende, og Forretninger gik tilsyneladende deres
vanlige Gang, som i den dybeste Fred. Men kom man i
nærmere Forbindelse med Folie, var det tydeligt at spore,
at man levede paa en Vulcan, og at Alle vare forberedte
paa hvert Oieblik at sec et nyt Udbrud. Alle havde endnu
i frisk Minde, hvad der var foregaaet for faa Meaneder siden, da Ribera pludselig var ankommen paa Montevideos Rhed. Vasquez, Udenrigsministeren, og Pacheco,
I<rigsministeren, modsatte sig hans Landgang, men Ribern
havde Tilhængere mellem Negermilitscn, og disse tiltvang
sig den. Blod · flod i Gaderne, Huse hleve plyndrede,
kort alle et Pobel-Regimentes Rædsler fandt Sted. J{un
ved de franske og engelske Autoriteters Optræden formanedes Ribera til atter at forlade Byen. Næst et fornyet
og mulig heldigt Angreb af Oribe, frygtede man nu mest
de Uordener og Voldsomheder, som de naturaliserede
Fremmede kunde forvolde, dersom de to store Somagter
ved et eller andet Omslag i deres Politik skulde finde sig
foranledigede til at overlade l\Iontevideo til sin egen Slcjæbne.
Hvad nu mig selv angik : da tilbragte jeg min Tid,
deels med de Forretninger, jeg havde med Regjeringen i
Montevideo, og hvorom mere i det Folgende, decls ved at
leve med de engelske og franske Skibschefer og Admiraler,
som Iaae pna Rheden. Tiltrods for den forenede Blokade
DIiie, Jordom1ellln,r. 111,
26
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og Intervention af de to Eskadrer var dr.r ikke stor Harmonie imellem dem. Delle J1idrorte hovedsagelig frn Sir
Thomas Herbert, den engelske Commodore, der havde afJost Admiral lngelfield. Da nemlig den engelske Regjering
var bleven hjertelig kjed af den hele Sag, udsendte den General-Consul Hood til Tiuenos Ayres med speciel Mission
til at negociere en Fredslutning; og paa samme Tid blev
Admiral Ingelfield, under hvis Commando Forceringen af St.
Lorenzo havde fundet Sted, og paa hvem Rosas i Særdeleshed var opbragt, tilbagekaldt, og Sir Thomas Herbert fik
Commandoen. Denne gamle Herre, der havde udmærket
sig meget i den chinesiske lfrig, havde i sin Tid ligget for
Bucnos Ayres med en Corvet og havde bavl de mest venskabelige Forbindelser med Rosas. !\led Relle regnede man
derfor paa, at hans Udnæv:"elsc vilde være Regjeringen i
Buenos Ayres behagelig. !\ten imidlertid vare Hr. Hoods
Underhandlinger strandede paa de Herrer Ouseleys og Deffaudis Modstand, og Blokaden og Interventionen maatte fortsættes som forhen, medens Hr. Hood reisle hjem med uforrettet Sag. Dette var meget imod Sir Thomas Herberts
gode Villie, og det var kun ifolgc Ouseleys bestemte Ordre,
al han beqvemmede sig Lil at fortsætte Blokaden og sende
sine Matroser i Land til Forternes Besættelse i !\fontevideo.
Han selv levede for det meste ombord, hvor han, som en
ægte gammel Commodore, fornoiede sig over sin sl1jonne
Fregat "the Raleigh", som i Sandhed var et at de deiligste
Sldbc, jeg nogensinde har seet. Han var en meget rig
Mand og forte et stort Huus ombord, navnlig var hans Bord
særdeles luxurieust.
Den franske Admiral Laine, der havde commanderet
hele Tiden under Illolrndcn i Forbindelse med Admiral lngelfield, boede i Land. Han var meget ivrig for Montevideos Sag, men yderlig l1jed ar sit Ophold her, og ventede
med Utaalmodighed at skulle ~live aflost. Ogsaa med ham
levede jeg paa den behageligste Fod.
Den eneste, men for mig meget interessnnle Spadseretour1 var ud til Udenværlrnrne, hvor jeg da flere Gange var
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Oienvidne til de jevnlige, som oftest ubetydelige, altid frugteslose Sl1jærmydsler, som fondt Sted mellem Forposterne.
Det var herude, at Byens Milits gjorde V11gt afvexlende med
den italienske og franske Legion. Den vedslaaende Tegning
af en Milits-Soldat paa Post ved en af Udenværkets Canoner, giver et bedre Begreb om dem, end al Beskrivelse.
Ifolge de mig lillagte lnstructioners Bydende maatte jeg
sætte mig i directe Forbindelse med Regjeringen. I min
Hoved-Inslruclions § 3 var det mig nemlig paalagt, saafrem t jeg vc_d min Ankomst til Montevideo endnu maatte
finde Republiken Uruguay at beslaae som selvstændig Slat,
da at erklære for denne Stats Regjering, at man herhjemme
ansaae det at være i begge Staters Interesse, at den under
28 Febr. 1842 mellem Danmark og LTrugu11y afsluttede Handels- og Venskabs-Traclat, der af Kongen var ratificeret,
ogsaa erholdt Ratificalion fra Republiken Uruguays Side, en
Aet, som man nu i snart fem Aar forgjæves havde venlet paa.
Det forste Sporgsmaal, der her opstod for mig, var:
hvilken af de to Regjeringer jeg skulde ansee for den
lovlige, enten Oribe's paa Gerrito, eller den Montevideanske?
Paa den ene Side var det vist, at den storsle Deel af Landet var i Oribcs l\1agt, endvidere, at denne Mand vilde,
hvis han kom til Magten, sandsynligviis annullere alle den
anden Regjerings Handlinger, endvidere at han var beskyttet af Rosas, som var almægtig i Buenos Ayres, og da jeg
ogsaa havde Ærinde lil dette Lands Regjering, kunde det
være uklogt at sætte mig i Forbindelse med hans Fjender.
Men paa den anden Side, foruden at den kongelige da11ske
Consul var forbleven i !lllontevidco , hvor han vedblev at
residere, saa vare ikke alene saavel den franske som engelske Minister forblevne i l\Iontevideo, ved hvis Regjering
de betragtede sig som accrcditerede, men de spanske,
portugisiske, brasilianske og sardinsk~ Ministre elle1· Charges
d' Affaires havde alle fulgt dette Exempel og erklærede alle,
at de maalte betragte den herværende Regjering som Landets lovlige Bestyrelse, hvorimod Oribes Herredomme stedse
var Gjenstand for deres Regjeringers Protest, ja endog for

26•

404
den franske og engelske directe og aclive Intervention.
Delle var omtrent Indholdet af de Svar, jeg erholdt paa
mine confidenlielle Forespi:irgsler i denne Anledning, som
jeg henvendte i Særdeleshed til do Herrer Ouseley og Deffaudis. De tilfiiiede endydermerc, at om endog Oribe kom
til Præsidl;lntværdigheden, og om han endog annullerede alle
den nuværende Regjerings Handlinger, saa vilde det .dog
aldrig lrnnne angaae Landets Forpligtelser til Udlandet, eftersom det vilde lede ham ind i et Chaos af Ubehageligheder og Stridigheder med alle fremmede Handelsmagter; at
det maulte være alle andre Staters fælleds Interesse at
modsætte sig saadanne Handlinger, og at Oribe var for klog
til at udsætte sig for Sligt. Som Exempcl henviste man
mig paa Spanien, som for nylig havde afsluttet en 'fraclat
med den i l\fontevideo bestaacnde Regjering.
Strax ved min Ankomst havde jeg paalagt vor Consul
Hr. Thode, som stod paa en venskabelig Fod med Præsidenten, Hr. Suarez, og Udenrigsministeren, Hr. Chucarro,
underhaanden at sige dem, at jeg mulig agtede at fremkomme med Spi:irgsmaal i Anledning af den ommeltlte
'fractat. Delle havde idetmindste det Gode ved sig, al de
Herrer vare forberedte paa at svare mig , da jeg nogle
Dage efter, ved at gjore dem Visit, confidentielt spurgte om,
hvorvidt denne Sag var, og hvad der hindrede Ratificationen fra Uruguays Side. Jeg erfarede da, at Tractaten all i
1843 havde været lilstillet de Deputeredes Kammer til Belcræflelse, men var der bleven henlagt, og jeg kunde gjerne
sige forlagt, saa at man knap kunde finde den igjen. Imidlertid havde Begivenhedernes Mangfoldighed forhindret Forretningernes regelmæssige Pleie o. s. v. l\fan forsikkrede
mig imidlertid, at man nu strax vilde tage fnt paa denne
S~g, og virkelig erfarede jeg ogsaa, at Notabiernes l{ammer
var blevet sammenkaldt til et overordentligt l\1i:ide i den
Anledning.
Saasnart jeg havde modtaget de Herrer Deffaudis og
Ouscleys Svar paa mine Foresporgslcr, indgav jeg under
26 April en officiel Nole til Udenrigsministeren, hvori jeg
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underrettede ham om mine lnstructioners Bydende, og forespurgte om, hvorvidt jeg turde gjore mig Haab om, at see
denne Sag bragt til Ende under mit Ophold paa la PlataFloden. Hr. Chucarros Svar indliib allerede den 27de og
gik i det Væsentlige ud paa at melde mig officielt, hvad jeg
alt ovenfor har berettet, at man confidcnticlt havde underrette..t mig om. Af denne Note saae jeg iovrigt, åt det var
under 7 Septbr. 1843, at Tractaten havde været tilstillet det
lovgivende Kammer.
Saaledes forsikkret om Regjeringens gode Villie i denne
Sag, ansaae jeg ikke min personlige Nærværelse for videre
niidvendig, og besluttede mig derfor til at seile op til Buenos Ayres, hvor jeg ogsaa havde Regjeringens Ærinde at
udrette, og derpaa at anliibe l\fontevideo for Udgaaende, for
da at erfare Sagernes Tilstand, og om muligt selv at tage
Ratificationen med mig. Under 28 April indsendte jeg derfor en anden Note til Hr. Chucarro, hvori jeg, næst at anel'l,jende Modtagelsen af hans Skrivelse, og at melde ham
min Hensigt at gaae op til Buenos Ayres o. s. v., fremhævede det Onskelige i, at Sagen snarest mulig tilendebragtes,
som en Garanlio mere for den gode Forstaaelse mellem de
to Lande, hvilket jeg ansaae af gjensidig Interesse, hvorfor jeg var overbeviist om, at der fra den ene Side vilde
blive vist ligesaa megen Iver og Redebonhed, som der var
udvist fra den anden.
Til Consul Thode skrev jeg endvidere og paalagde ham
at gjiire sit Bedste, for at drive paa Sagen, i Særdeleshed
ad den confidentielle Vei, ved hans Kjendskab til de mest
indflydelselrige Medlemmer af Kamret, og da tillige at udvirke, at man havde Ratificalionsacten saaledes færdig, at.
jeg ved min næste Afreise fra Montevideo kunde, hvis man
onskede det, tage den med mig, noget hvortil jeg var fuldkommen villig, ligesom at jeg ogsaa skulde gjiire mig en
Forniiielse af at tjene Regjeringen ved al medtage dens
Depecher til Rio Janeiro og Europa, ifald man iinskede det.
Dette sidste, vidste jeg, var under de forhaandenværende
Forhold en ikke ubetydelig Tjeneste.
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Under vort hele Ophold her havde vi meget uroligt
Veir med Regn, Torden og Lynild, samt meget stiv l{uling.
Den 24de gik om Aftenen et orkanagtigt Vindstod af SV .over
Rheden, som tog Galathea tværs og krængede den for Takkel
og Toug 12° over. Bagbords Jollen, som var lieist men
ikke surret, kastedes med sa~dan Voldsomhed mod Vanterne,
at den ·knuste sin ene Side. Vlndstodet varede 5 Minuter.
Hele Natten blæste det haardt af SO., som satte en voldsom So paa Rheden.
Den 28 April gik jeg ombord, efter at have taget Afsked med flere elskværdige Familier, som trods den spændte
Tilstand, hvori de levede, havde kappedes om at vise mig
Venskab og IIoflighcd. Den 29de om Morgenen m. 3 purrede ud og gik i Værk med at lette. Det er ingen let Sag,
at fnae sit Anker hjem, nanr det har staaet nogen Tid i
Bund pna la Platn-Floden. lltke alene er det Ankeret, som
holder haardt i Grunden, hvor det er sunket heelt under i
Mudderet, men selve l{jæden er saa slibrig og slikket, at
man ikke kan faae Seisingerne til at stnae, og dertil kommer, at Dækket bliver saa tilsolet af det fedtede Leer, som
hives ind med l{jæden, at man slet ikke kan stane eller
gane derpaa. Ved saadan Leilighed mna man gribe til det
'Midde! at anvende den store Sproite udenfor mydset og ved
at hive ganske langsomt, give sig Tid til at sproite Leer
og Snavs bort af Kjæden, forend den gaaer ind ad l{lydset.
Vi vare den Morgen to Timer om at fuae vort Anker hjem.
Afstanden fra ~lontevideo til Buenos Ayres er 30 danske
Mile. For Skibe, som stildrn mere end 10 Fod, er Farvandet temmelig indskrænket, idet forskjellige Mudder- og
Sandbanker, hvilke der ikke med Sikkerhed tor seiles
over med storre end ovennævnte Dybgaaende, node til at
holde sig i en temmelig indskrænket Cana!. Denne lober
Syd om begge Ortiz-Bankerne, men Nord om et Par andre,
- i det franske Kaart, som udentvivl er det- bedste, kaldede: Bane de tuf, og Banco chi.co, - og man vil paa hele
denne Vei ikke faae under 3~ å 4 Fv. Vand, men aldrig
fulde fem Favne. Iovrigt er denne Seilads snu indviklet
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for store Skibe, og Slrommen saa uregelmæssig, at man
paa ingen Maade bor tillade sig at gjore denne Reise uden
Lods, om man end har nok saa gode Kaart og nok saa
noiagtige Beskrivelser ombord. Fra !\fontevideo sætter m;m
Cours SV. og VSV. hen efter Indios-Pynten beliggende paa
Sydsiden. Den er imidlertid saa lav, at man sjelden faaer
den at see, da man man holde sig paa en Afstand af 3 å
4 danske Mile fra denne Pynt, saavelsom fra hele Sydkyslen af Floden, for at undgaae Leer-Banken. Afstanden fra
Montevideo til Indios-Pynlen er 13 Miil. Der er senere
blevet nedlagt et Fyrsldb i NO. for Indios-Pynten, 9 Qvml.
af Land, og 4 Qvml. vestlig af Ny-Banke, paa hvilken der
kun er 17 Fod Vand. Dette Fyrskib, som endnu ikke var
udlagt i 1847, man være en betydelig Vciledning for Seiladsen paa denne Flod, som har sin Hovedvanskelighed i
den me!!'et lave Sydkyst, der gjor Anduvningen af den
snevrere Deel af Floden fra Indios-Pynten og ind efter
saa usikker.
Hvad os angik, da havde vi Lods ombord, og under
hans Veiledning, med en frisk Brise af SO., lobende 7 å 9
Miles Fart og brugende ~tadig vort Lod, som er den lroeste Veiviser i dette Farvand, naaede vi samme Dags Aften
ved Solnedgang indtil paa 5 Mile Ost for Buenos Ayres, hvor
vi ankrede ·op for Natten paa 4& Fv. Vand.
Man tænker sig i Almindelighed Seiladsen paa en Flod
som noget meget smukt. Man vil saa gjerne hermed forbinde Mindet om de Floder, hvis smukke Bredder man paa
sine Landreiser maaskee har havl Leilighed at beundre, man
mindes Rhinens og Donauens, Loirens og Garonnens yndige
Kyster, og uvilkaarlig udbryder man: det maa dog være
deiligt at seile med- saa stort et Skib paa en saa mægtig
Flod I Erfaringen vil imidlertid bekræfte det Modsatte. De
fleste store, seilbarc Floder fane i Almindelighed ved deres
Udmunding Landstrækninger at gjennemlobe, der ere flade
og hæslige af Udseende; de danne desuden som oftest store
Sandbanker, der gjore deres Udlob og Indlob lige ·saa
stygge som farlige, og sjelden eller aldrig giver den fiirste
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Indseiling i en Flod endog kun det fjerneste Begreb om
de Skjonheder, som Landene paa begge Flo.dens Bredder
senere ville frembyde. Disse Erfaringer gjentage sig i Europa, som i Asien og Amerika. Alle Mennesker vide vist,
at haade Rhinens og Donauens, Elbens og Weserens Mundinger ere noget af det Styggeste, man kan tænke sig. Nu
vel I La Plata-Floden var den fjerde store Flod, jeg beseilede
paa denne Reise~ . og jeg fandt denne Gang, som de foregaaende, da jeg havde været i disse Farvande, at den rivaliserede med Ganges- og Canlon- og Shang-hae-Floderne i
Eensformighed og lidet tillokkende Udseende. La PlalaFlodens Vand er af skidenguul Farve, tilsyneladende ganske
tykt af Leer, som Slrommen fra Parana og Uruguay forer
med sig, og !saa lidet gjennemsigligt, at man seer hele
Skyggen af Skibet afspeilet paa Vandets Overflade, ligesom
paa en Landevei. Trod s delte meget gule og ugjennemsigtige Udseende, er la Plata-Flodcns Vand ypperligt al
drikke. Man kan rolig fyltle sine Vandkjcdler fra Vandet
udenbords, saasnart man er naaet op forbi Orliz-Banken, thi
indtil da vil det, især med ostlig Vind, findes at være brakt.
Naar det har staaet nogle Dage, har det sat Bundfald og
bliver nu ganske klart af Udseende og altid særdeles blodt
og velsmagende.
Den 30 April lettede jeg og styrede Cours· for Buenos
Ayres ydre Rhed. I\Ian slrnl, for at komme saalangt op,
passere over en Barre, hvorpan der ikke er mere end 15
11 16 Fod. Jeg lempede derfor Corvetlen paa ret l{jol og stod
snu ind over Barren, havde stadig 3 Fv., kun eet l{ast af
2} Fv., - stadig engelsk l.\laal, hvilket, som bekjendt, er noget
mindre end det danske. Der var saaledes ikke meget at
give bort under l{jolen; dog maa jeg tiifliie, at Corvetten
i det Hele Iane temmelig let over hele Livet, eftersom der
var saa lidet Vand fyldt. Aarsagen, hvorfor jeg vovede
denne Seilnds paa saa lægt Vand, var fordi jeg af Erfaring
med Fregatten Bellona vidste, hvad det var for en afskyelig og vanskelig Sag at ligge for Anker saa langt ude, som
det vilde være nodvcndigt, ifald vi ikke .havde kunnet
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komme over Barren. 1 1841 laae vi 3A danske Mile fra
Land, og maatte desuden vedligeholde stadigt Samqvem med
Byen, ikke at tale om, at flere Proviantsorter jevnlig bleve
sendte ombord, alt i aabne Fartoier. Der kan stundom
staae en urimelig hoi So her paa denne Rhed, ja den kan
være s11a hoi, at al Forbindelse med Land bliver umulig.
Da jeg nu havde Forretninger i Land, som nodte mig til
at tage Ophold der, og jeg under ingen Omstændigheder
vild'e være skilt fra mit Skib, saa bestemte jeg mig til, da
Lodsen erklærede, at det nok kunde lade sig gjore, at paatage mig Ansvaret ved at seile over Barren. Jeg maa da
tilfoie, at om vi end havde rort Grunden, kunde det vistnpk
været ubehageligt og givet os nogen Uleilighed, men efter
al Sandsynlighed havde der ingen Fare været for Skibet.
m. 8k Formiddag ankrede vi paa 19 Fod Vand paa Buenos
Ayres ydre Rhcd. Paa denne Ankerplads Iane vi endnu 5
Qvml. fra Land. l{un ganske smaa Skibe, stikkende 4 å 5
Fod, kunne komme ind til paa ¼ Miil fra Kysten. Paa
Buenos Ayres Rhcd laae flere engelske og franske Blocadeskibc. Ogsaa en sardiniansk Orlogshrig laae her til Ankers. Fra disse Skibe blev strax sendt mig Officierer ombord for at complime.ntere.
Efter at have aflagt de sædvanlige Visiter i Orlogsmændene, gik jeg i Land om Eftermiddagen Kl. 2. Landgangen skeer paa en hoist original Maade. Her er aldeles
ingen Landingsbro. En saadan, der virkelig vilde være et
meget stort og tillige vanskeligt Arbeide, har vel været
forsogt, men aldrig fuldfort, og de jevnlig indtræffende,
overordentlig svære Stormfloder, hvorved Vandet stiger til en
meget betydelig Hoide, have hidtil odelagL i een Dag, hvad
der i mange Dage og Maanedcr har været arbeidet , paa.
l\Jan roer derfor ind, saa langt man kan: indtil man staaer
paa Grund, og nu seer man en for- og bagtil aaben, meget hoi, tohjulet Kærre komme ud, for_ at tage En selv og
Ens Bagage de sidste 2-300 Alen ind til Land. To Heste
ere, uden Skagler eller Svingler, spændte den ene til den
forreste, den anden til den bageste Deel af Vognstangen
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og trække saaledes afsted med Kærren eller svomme videre,
nnar de tnbe Bunden under deres Fodder. Kudsken, den
saalmldte "carretero", en ·barfodet, tri:iieklædt Person med
et bredt, rodt Baand om sin l'Unde Hat, et lille rodt Torklæde om Halsen og et slorre dilo bundet om Hofterne,
ligger paa begge Knæ, som en Berider, paa en af disse
Heste og styrer herfra sit Kji:iretoi. Den store Vane, disse
Folk have i at manocuvrere deres Vogne, gjor Sagen i sig
selv let, men den forste Gang forundres man jo lidt over
denne Bcfordringsmaade. Jeg har dog aldrig hort, at nogen
Ulykke er hændet derved.
Man kjorer med denne Kærre heelt op paa den aabne
Strand og læsses af nedenfor en Slags Promenade, heplnnlct med Træer, som loher langs Stranden paa et noget ophoiet Tcrrain. Det er ikke alene, Mennesker med deres
Gods, som paa denne Mande ind- og udskibes, men den
samme Fremgangsmacde bruges ved Losningen eller Ladningen af nlle de Skibe, som komme hertil, forsaavidt de
ildrn soge ind i Ensenada-Bugten og Chuelo-Revierct, hvor
dog Dybden kun er ringe, saa at det ikke er uden meget
fladgaaende Fartoicr, som kunne benytte denne Leilighed.
Buenos Ayres er en meget stor By. Den er beliggende paa et næsten fladt Terrain umiddelbart ved la PlataFlodens hoire Bredde. Den er inddeelt i Cuadras, hver
Cuadra 100 "varas" o: omtrent 150 danske Alen lang og
Iigesaa hred; 30 Gader lohe perpendiculair paa Stranden,
og 18 !obo parallel med den. Byen har altsaa 540 Cuadras, men endcel af dem cre enten ikke heclt bebyggede,
eller danne Haver og Landsteder i de yderste Qvartr.rer af
Byen. Alle Gaderne ere lige brede, og af passende Vide,
næsten alle ere forsynede med et Fortoug, der, skjondt
smalt, dog er til stor Beqvcmmelighed for Fodgængerne,
eftersom Brolægningen er afskyelig·. I de ydre Qvarterer
findes der derimod aldeles ingen Brolægning, og her ere da
Gaderne saa udhulede og saa fulde af Snavs, at de mere
ligne en eneste br<'d, ·dyb Rendesteen, end en farbar Gade.
Husene ere i Almindelighed paa to Etager, stundom paa
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tre; de ere byggede i en regelmæssig, ret smuk Stiil, indesluttende en Gaard, som gjerne er fliselagt, og hvorom da
Beboelsesleilighcderne ere beliggende ud til en Yeranda,
omtrent som i Lima og St. Jago. Udvendig ere de morko
og forfaldne, ligesom de vilde skjule den Pragt og Overdaadighed, som boer indenfor deres Mure.
Naar man gaaer tilvenstre fra den ovennævnte Promenade,
kommer man ind i Byens fornemste Gader "Callede 25 de Mayo",
og "Calle de Peru", hvor der findes flere smukke Vaaninger og ret elegante Boutiker, saavelsorn nogle mindre gode
Hoteller. Forfolger man denne Vei, vil man snart befinde sig
paa den store, fiirkantede Victoria-Pl_ads, som uden Undtagelse horer til i alle disse Byer øf spansk Oprindelse.
Den optager netop en Cuadra, og Cathedrålkirken findes
her, som altid, at udgjore den ene Side af Pladsen. Det er
en meget svær Bygning, men den er endnu langt fra færdig; der er imidlertid ikke Udsigt til, at den vil blive det for
det Forste. Der har i mange Aar ikke været tænkt paa at
bygge paa den, man har i Bnenos Ayres alt for travlt med
at fore Krig og slaae Folk ihjel, til at man lrnn tænke paa
Sligt. Saaledes som den er, er den allerede en imponerende Bygning, og den er indvendig fuldkommen svarende
til sit Ydre, det vil sige, at man nok seer, ut den ikke er
færdig, men at den dog har noget meget storartet ved sine
hoie Hvælvinger og sine mægtige Piller. Midt paa Pladsen
staaer den saakaldede Frihedsslotte, en· stor, styg Obelisk,
med en rod Lygte paa hvert sit Hjarne. Man forsikkrede
mig, at Piggene paa det Jern-Rækværk, der rundt omgiver
den, i Rcpublikens forskjellige Rædselsperioder ofte har
været prydet med de ulykkelige forfulgte Unitariers Hoveder. Det berygtede Politikammer ligger ikke langt fra den,
paa den indre Side af Torvet; en rod Frihedshue er anbragt over dets Port. Den Side af den store Plads, som
vender mod Soen, er oplaget af en langagtig Bygning n\ed
en Buegang og endeel Boutiker; i Midten af den er en
stor Port, som en Art Triumphhue, udsmykket og overlæsset ·med mange Trophæer og Emblemer, som jeg ikke kan
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sige, vidnede om saamegen Smag, som om architcctonisk
Luxus. Den er forresten en Levning af de spanske ViceKongers Storhed; den nuværende Regjering befollcr sig
ikke med Sligt. Ganer man igjennem denne Port, da kommer m'an ud paa en anden aaben Plads med Udsigt til
Stranden, men ligefor sig seer man Buenos Ayres Fort
beliggende, hvorpaa den argentinske Republiks Flag, - blaat
med en hvid horizontal Stribe i Midten, og i denne en guul
eller rod Sol, - sees at veie. Dette Fort er opmuret af
brændte Steen, og danner en med firn Bastioner forsynet
Skandse. Det indeslutter de gamle Vice-Ifongers Palads,
som dog nu kun benyllcs til deri at indlogere fornemme
Fremmede; endvidere · nogle Caserncr, eller rettere Soldatcrbaraldrnr, og nogle Arrester. Jeg besogte det aldrig indvendig, thi de mistænkelige Skildvagter syntes med Ængstelighed at bevogte enhver Fremmed, som nærmede sig
dets Mure. Buenos Ayres Indvaanere holde sig borte derfra i ærbodig Afstand.
Fra Fortet af, og Nord efter lober en temmelig svær,
hoi l\Iur, opfort af rode Mursteen. Denne stoller sig med sin
sydlige Floi til Fortet, men er paa sin Nordende ikke færdig. Den siges at skulle lobe langs Stranden, saa langt
Byen rækker, og dens Hensigt er at beskytte Byen mod
Flodens Oversviimmelser, naar stormende Veir af SO. har
bragt den til at træde over sine Bredder. Den forevises af
Rosas's Beundrere som el Monument over hans Storhed,
hans Alsidighed, hans Omsorg for Landets Vel o.a. m.
Naar jeg nu tilfoier, ut Byen foruden Cathedralen tæller 7 å 8 andre Kirker, alle af et smukt, dog ikke videre
mærkeligt Ydre eller Indre, saa har jeg omtrent fortalt alt,
hvad jeg veed at anfore om denne Byes Beskrivelse i materiel Henseende. Man vil indsee, at en By, anlagt med
den ovenbeskrevne Regelmæssighed, maa være meget eensformig i sit Udseende; der er saa liden Afvexling i Gadernes Beliggenhed og Husenes Udseende, at den ene fuldkommen ligner den anden. Man h&r for Enden af enhver
Gade det samme Perspcctiv, og Husene ligne alle hverandre
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paa et Haar. Folgen heraf er, at, skjondt det pan den ene
Side er overordenLlig let at finde Vei i denne By, saa er del
paa samme Tid overmande let at fere vild deri. Man behover blot at sige mig, et den Mand, jeg stiger, boer i
Gaden Nr. 7, Cuadra Nr. 6, Huus Nr. 5 fra det Sted, jeg
er paa, saa kan jeg gaae min Cours og tælle mig frem,
Men er jeg saa uheldig at tælle feil forste Gang, og allsaa
nt" komme ind i Gade Nr. 8, saa bliver al min Tællen omsomst, og hvad der er det værste, jeg vil sandsynligviis
ikke opdage min Feiltagelse, for jeg er kommen ind i det
udfundne Huus Nr. 5 i Cuadra Nr. 6, som ganske rigtig
vil findes i den feile Gade, jeg er i, ligesaufuldt som i den
rigtige, jeg sogle.
I alle disse snorlige Gader, i Særdeleshed i dem, som
ligge i Nærheden af og udgane fra den store Pinds, findes
Boutiker næsten i hvert Huus, hvor Varer af alle mulige
Slags, Lil at tilfredsstille alle Livets Fornodenheder, findes
udstillede i meget stor Overflodighed. Del meste heraf er
dog imidlertid europæiske Producter; af indenlandske Varer
findes med Undtagelse af Slagter- og Bager-Producter lidet
eller intet, det skulde da være saadanne Udsalgssteder, hvor
der handles med Rideloier, Ponchoer o. a. des!. I Almindelighed ere elle disse Sager godt Kjob pna Grund af det
meget slette Pengevæsen, som blandt andre Landpinger odelægger disse Lande. En god Cigar kostede rigtignok i~
Piastre o: Papiirspiaslre, et Æg i~ Piastre, et Par Hnlvstovler i 60 Piastre o. s. fr., men naar vi siden komme til
at omtale Seddelpengenes Værdi, vil man see, at dette i
Grunden ikke var meget.
For aandelig Næring er her ligeledes sorget ret godt.
Den Fremmede finder med Lethed Adgang til Læseselskaber,
hvor der findes Aviser, Tidskrifler og udenlandsk Literatur
i temmelig Overflodighed; men Ingen, uden Udlændinger,
kunne blive Medlemmer af disse Klubber. Selskabet i Buenos
Ayres er i det Hele taget meget dannet og behageligt, saavel i de Indfodtes, som i de nedsatte Fremmedes Kredse.

414
Ogsaa er her lo Thealre, hvor der imidlertid kun spilles paa spansk, og efter Sigende under del Middclmaadige.
Af denne sammentrængte Beskrivelse skulde mun slutte,
at Buenos Ayres all i alt er en By, som man med Tilfredshed
kunde boe i. Og dog maa jeg for mit Vedkommende idelmindste tilfoie, at det Indtryk, jrg har bevaret fra mine lo Ophold her, saavel i 1840, som paa denne Reise 1847, er saaledes,
at Buenos Ayres vilde være det sidste Sted af alle de mange,
jeg udenfor Europa har besogt, som jeg vilde vælge at
nedsætte mig paa, dersom den Ulykke skulde ramme mig, at
jeg skulde blive nodsaget til at forlade mit Fædreland. Med
Billighed kan man forlange Aarsagen til denne Fordiimmelsesdom; jeg skal forsage at give den, saa godt jeg formaaer, uagtet jeg indseer, at jeg herved let kan blive fort
ind paa el Æm!Je, der deels, for at forslaaes rigtig, fordrer en '\'idllofligere Forklaring, end det er overeenslemmende med denne Reiseber_e lnings Plan at give , deels
maaskee overstiger mine Evner, idet dertil udfordres en
alsidigere Kundskab lil Forholdene, end jeg er i Besiddelse
af. Jeg maa endydermerc bemærke, al jeg kun omtaler
Forholdene saaledes, som jeg fandt dem i 1847, og ingenlunde tor paatage mig Ansvaret for, at de skulde være de
samme nu, da fire Aar ere forlobne, hvori saare meget
kan have forandret sig i disse ved idelige politiske Omvexlinger saa haardt anrægtede Lande.
,,Buen os Ayres" har man lrnldel denne By - paa dansk:
,,Sund, god Luft". Aa ja I jeg betvivler il,ke, at Beliggenheden ved den store Flod, med et aabent, stort Opland,
frit bestroget af alle Vinde, i et tempereret behageligt Climat, kan være meget sund for Helbreden, og at Luften kan
være ypperlig for Lungerne at indaande, ihvorvel den - i
Forbigaaende sagt - kan stundom være forpestet nok ved
Uddunstningerne fra de store Slagterier i Byens åmiddelbare Nærhed og fra Aadslerne, der blive liggende rundt
om paa alfar Vei. Men der er et andet, ganske anderledes
luftfordærvende Stof, der tynger over denne By, og som
man foler tungt at besvære Aandedrællel og nedtrykke Sin-
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det. Det er den Jernhaand, hvormed Rosas's Tyrannie holder hver en Nakke htiiel i det hele Land. Man seer det
paa hvert Ansigt, som man moder; der er et mtirkt, tungsindigt Blik, et glædelost Udtryk i hvert et Aasyn, - mistænksom skotte de til alle Sider, dersom de hændelsesviis
mode en Ven paa Gaden, som standser deres Fjed, thi intetsteds veed en Buenos-Ayrianer sig sikker for Tyr1mnens
og hans Haandlangeres Spioner. Dog, man behover ingenlunde at adsptirge Physiognomierne, for at erfare, af hvad
Natur Forholdene ere hertillands. Det hele saakaldede fri~
Folk, disse hundredetusinder af Republikanere, ere, Alle som
Een og Een som Alle, smeddede i Rosas's haardttrykkende
. Lænker, Alle som Een hære de offentlig til Skue Vidnesbyrdet om deres egen Fornedrelse, i det de Alle uden Undtagelse bære Rosas's Livrce - det er: hai:is Farver - i
deres Klædningsstykker, pa_a deres Hat, Bryst eller hvorsomhelst, og paa hvadsomhelst Maade de kunne hitte derpaa.
Ikke en Mand moder man paa Gaden, han være af hvad
Stand det være vil, som ikke har en blodrtid Vest paa,
eller et blodrodt Baand paa Hatten, eller el blodrgdt Baand
i Knaphullet; ~ ethvert Fruentimmer, gammel eller ung,
riig eller fattig, fornem eller ringe, bærer en blodrod Sloife
paa Hat eller i Haar, et blodrtidt Shawl eller et blodrodt
Livbaand; - paa det diende Barn har man fæstet en blodrod
Cocarde paa den lille l{appe. Hestene have blodrode Sloifer paa Hovedtoiet, Hundene blodrode Halsbannd; paa Husene
og i Værelserne ere Dore og Vinduesposler, Piller og al
Slngs Forziringer malede rode, og de fleste Karether eller
Wienervogne, jeg saae, vare rtidt lakerede.
Jeg undrer mig ikke, om man troer, jeg overdriver,
men jeg kqlder dristig .alle mine Reisefæller til Vidner paa,
at det lmn er den nogne Sandhed, jeg her nedskriver. Og
var det kun en Farve, man bar til Skue, for at vise sin
Hengivenhed for en vis Sag, for et bestemt Partic, saa
vilde jeg endda lade det slaae ved sil Værd, jeg vilde gjernc
skriv.e det paa den patriotiske Begeislrings Regning, jeg
har selv scct, i det forsle Udbrud af hellig Begeistring for
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vort Fædrelands retfærdige Sag, Dannebroges for os Danske
saa belydningsfulde Farver, at pryde vore danske Qvindcrs
Bryst, paa samme Tid, som de ledede os Mænd i J{ump
mod fjendtlig Overmagi. Men seer man noiere til, sna finder
man, at her er mere, end -en Farve og dens Betydning,
Nei I her er Udtrykket af det raaeste Barbarie, af den lavesle Smiger, af den dybeste Fornedrelse under Slaveriets
Aag. Paa ethvert saadant blodriidt Baand, som bæres omlU'ing Mændene~ Halte., eller hængende i l{naphullet, eller
som Sliiifcr i Damernes Hanr og pan deres Bryst, findes
nemlig en Indskrift med sorte, stundom forgyldte Bogstaver,
som udtrykker deres exalterede Hengivenhed for Rosas og
hans politiske System: In Plntn-Statens foderntivc Forfatning, ligesom deres gliidende, phnntastiske Had mod hans Fjender, Unitarierne. Man seer paa disse Baand som oftest Rosas's og hans Frues Portrailer og desuden afvexlende Textcr,
men altid omtrent af folgcnde Indhold: »Focderation eller
Diid I Leve de Foederale ! Dod over de vilde Unitarier!" eller paa et Hallebaand et stort .»Rosas" i Panden og rundt
omlcring ~ »Foederation, Uafhængighed eller Diid"; - eller
paa et Knaphulsbaand, Rosas's Portrait, omgivet af »Federacion o Muerte", og underneden: »I Vivan los federales I
1Mueran los salvajes, traidores, asquerosos, immundos Unitnrios !"*)
Jeg kan begribe, nt selv et civiliseret Folk kan, i et
Udbrud af vild Lidenskabelighed, og opflammet af Fædrclnndskjærlighcd og af Had til dem, som formeenllig ville fornærme dets Fiideland, eller træde dels Rettigheder for nær,
at det da kan lade sig forlede til at give sin Harme Luft i
slige rasende Yllririger og ved slige vanvittige Derrionslrationer, men nnar jeg seer det samme Folk, efter sex Aars
Forlob, bære de samme ydre Mærker pna deres formcentlige rasende Had mod endeel af deres Landsmænd, som Alt
i Alt il,ke have begaaet anden Synd, end at de have en
") Pna Dansk: Foede1·ntion ellel' Jlilden ! Leye ile Foeder;i)e ! JlOd o,·er
de vilde, forrædcrske, væmmelige, urene Unitnrier!
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anden Mening om Manden at begrunde deres Frihed og
deres Lands Regjcring, og naar jeg pan samme Tid seer
det samme folk iiivrigt gaae fredelig oml{ring i det daglige Livs vante Sysler, naar jeg endelig seer disse Mærker
paa Brystet af granhærdede Mænd og Qvinder, eller pna
det spætle Barns uskyldige Hoved, naar jeg seer, at mon
smykker selv de umælende Dyr, ja livlose Ting, med de
samme Farver, sna udtaler jeg det som min faste Overbeviisning, at alt delle er ikke grundet i Sandhed; her er
ingen Enlhousiasme længer li! at undskylde slige Udskeielser, her e1· Frygt den mildeste Bevæggrund, Nederdrægtighed eller Slaviskhed den værste, - til Ære for Buenos
Ayres's lndvaanere vil jeg helst an lage, at den forsle er den
almindeligste.
Delle fanatiske Had lil Unitarierne bliver af Rosas's
llegjering næret og fodet og puslet til pan alle mulige
Mander. Der udstedes ikke en eneste Regjerings-Act, der
skrives ikke et officielt Brev, som ikke begynder med:
,, Vivan los federales, mueran los salvajes Unitnrios"; der trykkes ikke et Averlissement over en Auction i Byens Avis,
som ikke har denne blodtorstige Overskrift. Thealerplacaten
pranger hver Morgen med denne uchrislelige Udgydelse i
rode Bogstaver, og naar Skuespillet skal begynde, fremtræder forst det hele spillende Personale og raaber: ,, Vivan
los federales", hvorpaa der fra Tilskuerpindsene gjenlyder
, et ecnstemmigt "Vivan", - ,,1\foeran los salvajes Unitarios",
hvortil hele Publicum pliglskyldigst svarer et skingrende
"Mueran"; og denne Demonstration findes endog anmeldt
paa Thealerplncaten at skulle finde Sted. Teppet falder
igjen, og forst naar det anden Gang gaaer op, begynder
selve Stykket, i hvilket enhver af de Spillende, uanseet,
hvad Rolle han udforer, er behængt med rode Baand og
rode Sloifer. Paa Ballerne afbrydes ofte Dands og Lystighed ved hine samme Skrig og Skraalen; og selv paa Folks
Gravstene paa "Recoleta"'en lilrnnbes dem endnu ·det sidste:
"Buen amigo, hijo, hermano y fede ra I". Kan man lænke
BIIIH Jordomselllnc, III,
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sig noget mere lallerlig afsl,yeligt ! Og lrnn dot nndro
Nogen, al man foler Væmmelse vod at leve mellem slige Folk!
Det har heller ikke fcilet, at der fra de fremmede Diplomaters Side er skeet Prolest mod delle Uvæsen, for deres
Vedkommende i del mindste. Den udenrigske Minister Arnna's Depecher bære blot Overskrirten: ,, Viva la confcderacion argentina I" men ingen Dodsdom over nogensomhelst.
Men iovrigt vil man finde disse barbariske Udbrud systematisk at gaae igjonnem cnhvcrsomhels t Aet, som udgaae r fra
Regjeringen, l'nhversomhelst officiel Skrivelse, som indsendes til den. Man vil selv i de mililnire Rapporter over
Armeens Bevægelser mod Fjenden aldrig finde de11ne eller
hiin Person nævnet ved Navn, uden at han er bclillct med
et "salvoje Unitnrio", og nibera har nydt den særdeles
Ære at blive tillagt dL•t specielle Ogenavn "el pardejon"
som betyder :,den lille Tiger" hvormed han regelmæssig og
ufravigelig betegnes i alle Rapporter, snasnorL der er Lcilighed til at omtale ham.
Det forekommer mig at her er Beviset for en cynisk
.Grusomhed, som er et Grundtræk i den hele argentinske
Politik, og som da ogsan er Ledetraaden for <len hele
l\1aade, hvorpaa Ifrigen med Uruguay er bleven fort. Jeg
skal her, af mange Exemplcr, som staae til min Raadighed, kun fremhæve eet. I en Rapport, dateret Cuncordia
den 10Januar -1847, fra en Oberst Urdinaran til Urquisa, Gouverneur for Provindsen Corrienles, i Anledning af Sallo's
Erobring, melder denne Chef saale<les:
"Hjære General og Ven I Efter at have tilskrevet Dem
igaar, begav jeg mig til Strandbredden, hvor jeg talte
med Chefen for de vild_e Unitariers Sostyrke, Fonncs, og
opfordrede ham til at overgive sig, hvilket han gjorde, i
del han Kl. 4 Eftermiddag overgav sig. med Skonnerten
Rcsistencia. E ft e i: at Palrntbaaden Sosa ligeledes havde
overgivet sig, blev den skudt i Sænk ved etCanonskud fra General Gomez Corps, og da den var fuld af
l\tennesker, hvoriblandt flere Familier, druknede en stor
Dee! af dem ombord, uagtet alle Anstrængelser for at redde

