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1849.

Corvetten Galathea’s Jordomseiling.

Forord.
Det er under Forberedelserne til atter at gaae til

Söes, for at tage min Andeel i den forestaaende Cam
pagne, at jeg nedskriver disse Linier, der skulle tjene

til Indledning for det Arbeide, jeg herved forelægger
mine Medborgere.

Jeg tör derfor haabe, al man ikke i dem vil

söge en systematisk, videnskabelig Indledning til et
Værk, som, if ölge de forudgangne Forhold, der frem

kaldte og ledsagede det Æmne, det skulde behandle,
vel ikke uden Föie turde forventes at blive et i flere

Retninger interessant videnskabeligt Værk, udstyret

med megen Omhyggelighed og en vis ydre Glands. Men
ligesom under ingen Omstændigheder mine egne Evner
kunde gjöre Fyldest ved Lösningen af en saadan Op

gave, saaledes have heller ikke de Forhold, under
hvilke jeg har maattet arbeide, tilstedet Muligheden
af at tilveiebringe de Midler, som der nödvendigviis

maatte være bragt i Samklang, for atudarbeide en fuld

kommen tilfredsstillendeReisebeskrivelse over Corvet-
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ten Galathea's Jordomseilings-Expedition, deels paa
Grund af disse Midlers effective Adsplittelse, deels
fordi der manglede en dertil passende, med tilbörlige
pécuniaire Midler forsynet Overbestyrelse. At en
saadan ikke er kommen tilveie i et Öieblik, da ganske

andre, langt höiere Interesser have bortledet Ved

kommendes Opmærksomhed og krævet ubetinget An
vendelse af alle intellectuelle, physiske, moralske og
finantsielle Kræfter, behöver neppe nogen videre

Forklaring.
Og derfor er det ikke uden grundet Frygt, at

jeg lader dette förste Bind af min »Beretning om Cor

vetten Galathea's Reise omkring Jorden” komme for.

Lyset.

Jeg forudseer nemlig den i flere Henseender

velbegrundede Bemærkning af alle dem, som med saa
megen Iver og Forekommenhed ydede deres Bistand

til Reisens Forberedelse, at jeg heller burde have til
bageholdt det Hele til et roligere Tidspuukt, hvor

man havde været istand til at samle alle Materialier,
og under en dertil specielt udnævnt Redaclionscomitee da havde udgivet denne Reisebeskrivelse over

den förste danske Jordomseilings-Expedition i en
passende Form, ledsaget af en videnskabelig Dröftelse

af alle dens i forskjellige Retninger indhentede Re

sultater.

En simpel Fremstilling af, hvorledes og un

der hvilke Forhold delte mit Arbeide er blevet til, vil

være den hedste Maade at imödegaae denne Anke paa.
Ved min Hjemkomst i Efteraaret 1847 yttrede
vor afdöde Konge det Önske, at Galathea’s Reise med
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alle dens videnskabelige Resultater skulde udgives
for Regjeringens Regning, og at jeg skulde paatage

mig den historiske, nautiske og geographiske Deel af

Beskrivelsen. Jeg forestillede da for Hans Majestæt,
hvorlunde jeg havde Grund til at betvivle, at der vilde
fremkomme noget tilfredsstillende Resultat.

Ladende

ubetragtet alle Hensyn til mine egne, mig kun altfor

velbekjendte ringe Evner til at paatage mig min An
deel af det- forestaaende Arbeide, efterdi jeg paa den

anden Side ligesaafuldt maatte anerkjende, at, saafremt

en Reisebeskrivelse skulde udgives, var jeg den
Nærmeste og vel den Eneste, der burde og kunde

paatage sig den, — tillod jeg mig i Almindelighed

at bemærke, at Galathea’s Reise ikke vilde frembyde

noget Synderligt, som kunde gjöre Krav paa at have

Nyhedens Interesse for sig.

»Tout le monde fait le

tour du monde” siger Arago i sin „voyage pittoresque”,

og deri har han Ret — at seile Jorden rundt nutil
dags er ikke noget mærkeligt i og for sig; fölger

man den almindelige Vei, benytter man de Hjælpe

midler, som Vorherre har givet os i Monsoner og

Passater, og de Kræfter, som Navigationens Viden
skab har stillet til vor Raadighed, saa er Sagen i sig
selv temmelig simpel, det bliver vel en lang men in-rgenlunde besværlig Reise, der ikke kræver större

Sömandskunst end til at seile hvorsomhelst ellers, og
jeg kunde fristes til at sige', at den kræver mindre

end til at seile og holde ud i vore egne velbekjendte
men stedse urolige og farlige Farvande.

Om selve
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Seiladsen og hvad der paa den kan hænde, hlev der

for lidet eller intet Nyt at fortælle.

Geographiske

Opdagelser kan man ikke mere vente at gjöre.
Hvad nu de Lande Galathea besögte angaaer, da
ere de velbekjendte paa faa Undtagelser nær.

Indien

og China, Malaccastrædet og Java, Sydamerikas Ost
og Vestkyst bereises nu med fast samme Lethed som

forhen Schweitz og Italien. Reisebeskrivelser, baade
videnskabelige og pittoreske, lindes i Mængde over

alle disse Lande, og levne saare lidet Nyt at fortælle.
Ere end Sandwichsoerne og Selskabsöerne noget
mindre bereiste og navnlig hertillands mindre be-

kjendte, saa haves dog ogsaa herover saa grundige
Beretninger, at jeg med den. liden Erfaring, som mine

forholdsviis korte Ophold tillode mig at indhente,

neppe tör vove at fortælle noget Nyt eller at udtale
nogen afgjort Mening over disse Lande.

Men hertil

kommer endnu, at selv paa de Steder, hvor jeg op

holdt mig længere, var dette stedse med et eller an
det bestemt Öiemed, som krævede den störste Deel
af min Tid, saa at jeg ikke saae mig istand til at

samle alle de Materialier paa selve Stedet, som al

ene turde lade mig haabe at besidde en god Grund
vold at arbeide paa.

Den eneste Undtagelse heri var mit Ophold paa
de nicobariske Öer, hvis Undersögelse var etHovedformaal for Expeditionen.

Men Udbyttet heraf, som

findes i dette förste Bind, er ogsaa det eneste, som
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jeg tor haabe vil have nogen sand eller idetmindste
Nyhedens Interesse.

Hvad angik Reisens Udbytte i videnskabelig,

navnlig .i geologisk, zoologisk og botanisk Henseende,
da vidste jeg vel, at der var gjort meget betydelige
Samlinger, og mine medreisende Videnskabsmænds

Dygtighed var Borgen for, at de vilde være istand til

at afvinde disse Samlinger saare

interessante og

lærerige Beskrivelser, men jeg meente ogsaa, at dette

maatte blive Gjenstand for specielle videnskabelige Af

handlinger, som vilde finde deres rette Plads i dertil

svarende Tidsskrifter.

Til at udgjöre særskilte Afsnit

i en naturhistorisk Deel af Reisebeskrivelsen vare de

indhentede Erfaringer ikke store nok.

Det gik hermed

som med den historiske Afdeling: vi havde været fôr

meget paa den slagne Landevei, vi vare trængte for
lidet ind i de ukjendte Regioner til at et saadantUdbytte kunde antages at være indhentet.
Der var imidlertid eet Afsnit af de paa denne

Reise samlede Kundskaber, som kunde og burde blive

Gjenstand for Offentliggjörelse, det var om de commercielle Forhold paa de Steder, vi besögte.
stode Sagerne i omvendt Forhold.

Her

Her var det netop

de meest besögte og bekjendte Steder af dem vi anlöb, der fremböd den störste Interesse for den hand
lende Verden.

En commerciel Agent havde været

medgivet Expeditionen, som med udholdende Flid og
Opmærksomhed havde rögtet sit Kald, og havde ind

givet særdeles indholdsrige og interessante Berelniu-
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ger til vedkommende Collegium, affaltede i hans Mo-

dersmaal, det tydske Sprog.

Men det laae ogsaa i

Sagens Natur, at for at disse Erfaringer skulde være

til nogen virkelig Nytte, burde de strax offentliggjöres — det vilde kun lidet baade den danske Handels

stand, om disse Beretninger vare bievne holdte til
bage for at udgjöre en Deel af den hele Reisebeskri
velse, eftersom da lettelig de Conjuncturer, hvorpaa
de vare grundede, imidlertid aldeles havde kunnet for

andre sig.

Jeg maatte derfor antage det rigtigst at

adskille denne Deel af Reisens Udbytte Ira den sam

lede Beskrivelse og andrage paa dens öieblikkelige
Offentliggjørelse, forbeholdende mig at gjöre et saa

stort Uddrag deraf til Reisebeskrivelsens Fuldstændiggjörelse, som jeg maatte skjônne kunde have ved
varende Interesse.

Den commercielle Agent reisle

til Altona, hans Hjemstavn, hvor Udgivelsen skulde
paabegyndes.

Senere har jeg Intet hört desangaaende.

Alle disse Grunde udviklede jeg for Kongen,
naar denne Videnskabernes ophöiede Beskytter gjen

tagne Gange berörte denne Sag. — Ilan önskede

imidlertid, at jeg kun skulde tage fat paa Reisens hi

storiske Beskrivelse, uden at bekymre mig om de
övrige særskilte Afsnit af det hele Værk, og han

meente, at saasnart de i Reisens Löb i forskjellige

Retninger adspredte
skulde

der

Naturforskere

vare samlede,

udnævnes en Redactionscomitee,

der

skulde give det Hele sin endelige Form.

Min Konges Onske var for mig en Befaling.

vn
Manuscriptet til dette Bind var omtrent halvfærdigt,

da Christian den Ottende for over et Aar siden stededes til sin sidste Hvile og tog Danmarks Fred med

sig i Graven — den Fred, under hvilken Kunster og
Videnskaber, Velstand og Lykke havde blomstret i

saa mange Aar i vort herlige Fædreland.

Saasnart det blev mig muligt, indhentede jeg

den nye Regjerings Bestemmelse, om jeg skulde fort
sætte Arbeidet eller ikke; — Svaret var, at manön-

skede, at jeg kun skulde fuldföre den historisk-nau-

tiske Beskrivelse af Reisen, og tilsee den illustreret
med nogle Tegninger, udtagne af den Mappe, Expe

ditionens Maler havde samlet, at man ligeledes ön-

skede, at de videnskabelige Afsnit i Tiden skulde

offentliggjöres af vedkommende Videnskabsmænd, men

at man iövrigt stolede paa, at jeg vilde tage fornödent
Hensyn paa en passende Öconomie ved Udgivelsen.

Nogle Ark bleve trykte, nogle Tegninger bleve
færdige — da udbröd de Begivenheder, som ville

gjöre Marts Maaned 1848 til eet af den danske Histories

mindeværdigste Tidspunkter.

Jeg blev commanderet

til Söes, og min Pen maatte saaledes hvile, til jeg i
det sildige Efteraar atter kom tilbage til Kjôbenhavn.
Men nu vare Forholdene de alleruheldigste for et saa-

dant Værks Udgivelse.

Vi havde Vaabenstilstand,

men alle Udsigter til en ny Krig.

Expeditionens Na

turforskere vare adspredte i alle Retninger.

Een var

i Grönland, een var i Holsteen, een var död.

Skjöndt

jeg mödte den störste Velvillie hos Finantsministe-

vin
riet, krævede dog Öieblikkets Fordringer, at en be

stemt Sum blev normeret, som i intet Tilfælde vilde
have dækket Omkostningerne ved et saa storartet

Værks Udgivelse, som det af vor afdöde Konge paa
tænkte.
Jeg havde derfor kun Valget imellem, enten al

deles at opgive mit Arbeide eller skyndsomt at bringe

den Deel deraf, som var afhængig af mig, for Lyset.
I det Haab, at den afgangne Sommers Begivenheder

havde vakt en fornyet Kjærlighed hos det danske
Folk for sin Marine, og at derfor en Beskrivelse over,

hvad den i Fredens Aar havde virket for Nationens
Ære i Jordens ijerneste Zoner, maatte i dette Öieblik have Interesse, besluttede jeg mig til det Sidste.

Efterat have forsikkret mig det nye Ministeriums Til
sagn om at blive holdt skadeslös ved pecuniair Un
derstøttelse til at dække Udgifterne forKaart og Teg
ninger, tog jeg atter fat, lagde sidste Haand paa förste

Bind og begyndte paa andet.

Da indtraadte de nok

som bekjendte Forviklinger mellem Bogtrykkerprinci
paler og Sættere, som havde, först en total Stands
ning, senere megen Langsomhed til Fölge i Tryk

ningen.

Derfor vil jeg nu blive nödt til at forlade

Kjöbenhavn, forinden delle Bind kan blive Offentlig

hedens Eiendom.

Med Hensyn paa Udarbeidelsen af denne Reise

beskrivelse, da har det, besjælet som jeg var af hvad
jeg ovenfor har udviklet, været Maalet for mine Be

stræbelser at gjöre den saa simpel og fordringslos som
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muligt.

Jeg har saa lidet, som gjörligt var, indladt

mig paa at citere eller gjendrive andre Forfattere-

Jeg har sögt at gjengive, hvad jeg har seet og tænkt

paa og om de Steder jeg har hesögt.

Intet har jeg

frygtet mere, end ved at folge andre, navnlig franske
Jordomseileres Exempel, at give min Mening tilkjende
over hine Landes historiske og politiske Forhold.
Jeg har læst saare lidet i denne Retning, som ikke

har forekommet mig at bære Præget af at være Coin-

pilationer af hvad Vedkommende have hört fortælle
eller læst, uden at have havt Tid eller Ledighed eller
maaskee Evne til at dömme om Paalideligheden af
deres indhentede Kundskaber; kun at de have troet
det deres Pligt, efter et meget kort Ophold paa et

Sted, at give deres Mening tilkjende paa flere Sider

af en Bog om et saadant Lands eller en Byes forbi
gangne eller nærværende Historie, politiske Udvik

ling og Forhold.

Det er forbausende, hvilke Absur

diteter der paa denne Maade ere befordrede til Tryk
ken, og som ikke bidrage lidet til at forvanske Be
greberne om slige Qerntliggende Lande.

Det Mor

somste er, at det er hændet en saadan skrivelysten

Jordomseiler, som i sin förste Reisebeskrivelse havde

fortalt baade löst og fast, Alt hvad man havde bun
det ham paa Ærmet, at blive befalet til at gjöre nok

en Reise af samme Art og da at komme igjen paa
de Steder,

hvis Historie

Ubarmhjertigste havde

og Selskab han paa det

sonderlemmet og hudflettet,
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hvor man da naturligviis har taget imod harn med de
Fölelser, som hans Skrivemaade havde opvakt.

For nu at undgaae alle disse for en Forfatter

Iigesaa ubehagelige som farlige Skjær, gjorde jeg mig
selv den ufravigelige Regel at holde mig til at give

en »Beretning om Corvetten Galathea’s Reise om
kring Jorden” og Intet som laae udenfor den, eller

som ikke stod i Beröring med den.

Hertil hörte:

1. Beskrivelse over Seiladsen fra det ene Sted til
det andet, med alle tilhorende nautiske og phy-

siske Iagttagelser, som da blev Hovedindholdet
af Skibets Journaler desangaaende.

2. Beskrivelse over Galathea’s Ophold paa de for
skjellige Steder den anlöb, hvad der blev fore

taget paa hvert Sted til Expeditionens videre
Fremme.
3. Beskrivelse over hvad vi selv saae, hörte og

oplevede, hvor vi kom hen, og det Indtryk vi

deraf modtog, og de Betragtninger vi lededes til
at anstille.
Hvo som söger mere i denne Bog, end hvad her

er lovet, han lukke den i, — den er ikke skrevet for
ham.

Men for dem, der i sin Tid have fulgt Galathea

paa den femtentusind Mile lange Reise, og i Tankerne
have deelt vore Besværligheder og Nydelser, vore

Glæder og Savn — for dem har jeg det Haab, at de
ikke aldeles utilfredsstillede skulle gjöre Reisen en
gang endnu ved at læse denne Beskrivelse.

Og for

Videnskabsmanden, der i sit stille Lönkammer med
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grandskende Blik undersöger og dröfter og med Biens
Flid suger Honning af selv det mindste Straa, for

ham haaber jeg, at der i denne Beretning dog maa

findes noget Stof, der vil komme ham til Nytte, ihvor
vel som sagt det er paa den alfare Vei at det er

höstet.

Til Hjælp ved Udarbeidelsen här jeg brugt, for
uden Skibets forskjellige Journaler, mine egne Dag
boger og Optegnelser, saa og hvad jeg ved mine

Medreisendes Meddelelser har erfaret.

Men desfor

uden har jeg havt Medarbeidere, som jeg skylder her
at nævne og at bringe min Tak.

Som Medhjælper

ved selve Redactionen, har jeg havt en virksom Ar
beider i Hr. Rosen, der var anden Læge med Skibet,
og som jeg skylder mange smukke Bidrag og Bemærk

ninger. Det hele Afsnit om Hinduernes Religion, Sæder
og Skikke er fra hans Pen. Ligeledes har Hr. Pastor

Hansen givet mig flere Oplysninger i ethnographisk Ret
ning, ligesom det er hans Flid, jeg har at takke for den

vedföiede nicobariske Ordbog.

DHrr. Reinhardt, Rinck

og Didricbsen have hver i sit Fag leveret en Omarbei
delse af deres Rapporter over de nicobariske Öer, som
findes ordret aftrykt.

Endelig er Hr. Capitainlieutenant

Rothe Forfatter til den geographiske Tabel, ligesom

Kaartene, der findes vedhæftede, ere optagne og udar-

beidede af ham.

De- smukke lithographerede Tegninger

skyldes Expeditionens talentfulde Genremaler, Hr. Plum.
Og hermed tager jeg Afsked med mit Arbeide og

dels Læsere, i det mindste for en Tid.

Naar det seer
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Lyset, er jeg sandsynligviis til Söes, og jeg vil saaledes ikke kunne være Vidne til den Modtagelse, der
vil blive det til Deel.

Om dette er til mit Held eller

Uheld, maa Tiden vise. Bliver det mit Lod at komme

tilbage fra den forestaaende Campagne, er der Haab
om, at man uafbrudt tör tage fat paa fredelige Sysler,
skal det være min kjæreste Beskjæfligelse at fortsætte

mit paabegyndte Arbeide, og skal da snarest muligt
bringe anden Deel af Galathea’s Reise under Pressen.
KjSbenhavn i Marts 1849.

Steen Bille.

Eqnipering. — Ophold paa Rheden. — Afreise.
19 Mai til 25 Juni 1845.
Under Dato 19 Mai 1845 fik jeg Ordre som Chef af Corvetten Galalhea, bestemt paa en Expedition til Ostindien, China
og senere gjennom Sydhavet til Sydamerikas Vest- og OstKyst og derfra hjem — allsaa rundt om Jorden. Samme
Dag erholdt folgende Officerer Ordrer som Subalterne :
Capilain-Lieutenant A s ch lund.
—
—
Flensborg.
Premier-Lieutenant Rothe.
Second-Lieutenant Bruun.
—
—
Hedemann.
—
—
Colsmann.
—
—
Röepstorff.
Cadet-Underofficcer Ravn.
—
—
Rothe.
I Lobet af de folgende Uger 'erholdt endvidere eflerstaaende Herrer Ordre til Skibet.
Hr. Matthiessen som O ver-Skibslæge.
— Rosen som 2den Læge.
— Didrichsen som 3die Læge.
'
— Biankensteiner som Proviants - Regnskabs
forer.
— Hansen som Præst.
Der vil i det Folgende blive Ledighed for mig at om
tale disse, ved et saa langt Samliv og Sammenarbejde, mig
Dilles Jordomseiling. I.
1

2
saa kjære Medarbeideres Dygtighed. Desuden ville Facta
og de udkomne Resultater vidne bedre end alle Ord. Her
være det nok at tilföie, at man havde viist mig den Op
mærksomhed at forelægge mig Listen paa de commanderede Officerer, forinden Commandoen fandt Sted.
Galathea laac ved Eleplianten paa Nyholm, aldeles af
taklet, med Ballasten lagt. Dette Skib lob af Stabelen paa
Gammelholm i 1832. Efter at have været paa Expedition
i Aarene 1833, 37 og 39, stedse kun paa 3 à 4Maanedcr,
fik det 1843 en stærk Reparation. Foranlediget ved de fra
de seneste Togter indkomne Rapporter, havde man formind
sket Reisningen ved at tage af Master, Stænger og Ræer,
for derved at fremvirke större Stivhed, ligesom der i samme
Hensigt var lagt en 9 Tommers Straakjöl under den.
Galathea var uden Tvivl det hensigtsmæssigste Skib i
den danske Flaadc til en saadan Expedition. Den har Stör
reise og Udseende af en 36 Kanons Fregat, og kan paa sine
rummelige Dæk logere en saadan Fregats Besætning, circa
300 Mand, medens den, paa Grund af sin svage Armering,
kun hehöver 200 à 220 Mands Bemanding. Med Hen
syn paa, hvad dengang fra flere Sider blev yttret, at det
havde været önskeligt, om man havde laget en af de den
gang ganske nye större Fregatter, Gefion eller Thetis, disse
smukke Skibe, der vare saa meget rummeligere, og som
ganske anderledes havde kunnet vise Flaget med Anstand
i Farvande og Havne, hvor det aldrig för havde vciet, da
skal jeg blot bemærke, at, om man, endog havde villet
sætte alle oekonomiske Hensyn ud af Betragtning, saa var del
uimodsigeligt, at Galathea, paa Grund af sin ringere Dybgaaende, kunde komme ind der, hvor Gefion havde maattet
blive udenfor, saasom i Ganges-Floden op til Calcutta, i
Shanghae- eller rettere Woosung Floden, i Honolulu, Havn
paa Sandvichsöerne, og i la Plata-Floden op til Buenos Ayres,
endvidere, at alle de Nationer, som hidtil have sendt Ex
peditioner omkring Jorden, dertil have benyttet Skibe, som
i Almindelighed vare mindre, men ingensinde större end
Galathea.
Men for at sætte denne Corvet istand til at foretage
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en saadan Expedition, var der rigtignok en heel Deel mere
at gjöre, end blot at equipere, armere og proviantere. Den
havde den samme Aplering, som den havde faret med den
sidste Reise, hvilken hverken svarede til Nutidens Fordrin
ger, eller til hvad der var absolut nødvendigt paa en saa
lang Reise, i et specielt videnskabeligt Öiemed. Den havde
endvidere den hidtil i vor Marine brugte aabne Kule, som
gjorde Batteriet aldeles ubeboeligt som Soveplads for Mand
skabet. At lukke Kulen, at lægge Side-Rostværkerne op i
ophöiede Lugkprme, for derved at holde Regnvandet fra al
lobe ned paa Batteriet, og at gjöre en stor Mængde bety
delige Forandringer i Apleringen var alene et ikke ubety
deligt Arbeide. Men hertil kom endnu Opfyldelsen af Hs.
Majestæts Befaling, at der skulde indrettes Lukafer til fire,
tsenere fem) Naturforskere, en Maler og en Tegner, end
videre til en Præst og en Underlæge udenfor BemandingsReglementets Bydende, at der skulde indrettes et Rum, hvor
disse Herrer kunde arbeide, et andet hvor den Præparateur,
der ogsaa skulde fare med Skibet, skulde kunne arbeide,
og et tredie til Opbevaring af de nødvendige Reqvisiler til dHr. Naturforskeres Samlinger, foruden i Tiden
Lastrum til saadanne Sager, som vare indsamlede og fær
dige til Afsendelse.
Det vilde være en ligesaa vidtlöftig som uinterresant
Detail her at udvikle, hvorledes alt dette blev tilveiebragt.
Men jeg anseer det ligefrem som Pligt at omtale, og med
Taknemmelighed at fremhæve, den Yelvillie og Redebonhed,
hvormed alle Holmens Autoriteter kom mig irnode og hjalp
mig med Raad og Daad til en hurtig, og efter Omstændig
hederne ikke uheldig L.ösning af det givne Problem. Et
Ruf blev bygget agter paa Skandsen, som, passende udsty
ret, blev til en Prydelse for Dækket, og var til stor Nytte
paa hele Reisen, uden at det i nogen vfcsentlig Grad ge
nerede Manoeuvres Under Skandsen blev indrettet sex Luk
afer til dHr. Naturforskeres Logis. Vel maatte jeg finde
mig i, at mit Onske for, at der ikke boede flere sammen i et
Lukaf blev uopfyldt, da det store Messe-Personale gjorde
dette umuligt at opnaae, saa at de to Cadet-Underofficcrer,
1*
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de to Underlæger, og Maleren og Tegneren, inaalle dele
Lukaf parviis. Af samme Grund maaltc Messen udvides el
Bjelkefag paa Baniernes Bekostning. Men derimod blev del
muligt at spare et Lukaf alene til Chronomctrenes, Kaarlers,
Bögers og Instrumenters Opbevaring, og at indrette et SygcLukaf forrest paa Banierne, med Luft og Lysning lige ned
fra överste Dæk, og saa stort, at sex Mand magelig
kunde have Köicplads, og i delte Lukaf blev Apotheket
indrettet *). Det ovenfor omtalte Lukaf til Chronomelrcnes
og Kaarters Opbevaring, er en Installation, som ikke alene
var os til stor Nytte, men som jeg troer at burde anbefale
til Indforelse ombord i ethvert Skib af nogenlunde Stör
reise. Det synes ikke ubilligt at saa vigtige, til Skibets
Naviguering uundværlige Ting, erholde deres faste Plads
anviste ligesaa fuldt som enhver anden Gjenstand. Vel
kunne Kaarternc fare paa ethvert tort Sled i Skibet, men
Chronometernc tor ikke haves paa Batterie eller Dæk; de
ere ikke forsvarligt opbevarede i saadanne Kasser, som man
hidtil har ladet sig noie med, og de fortjene nok et Lukaf
for dem selv for den Nytte de virke.
I samme Lukaf blev der herombord indrettet et Bi
bliothek , som blev rigt udstyret. Hans Majestæt Kongen
tillod ikke alene, at der blev os medgivet hvilke Böger vi
maatte önske fra det store kongelige Bibliothek, men han
tillod os samme Frihed ined Hensyn til hans eget Haandbibliolhek. Admiralitetet tillod ligeledes, al der fra SoOfficcer - Bibliothekcl paa Gammelhohn skulde medgives os
hvilke Böger vi önskede. Ogsaa fra Sökaarl-Archivct fik vi
adskillige Værker, saasoin Reisebeskrivelser af tidligere
Jordomseilere etc. Endelig havde H. M. Dronningen ladet mig
tilstille en Deel Andagtsbogcr, som saare ofte have tjent

Erfaring har paa denne Reise til Overflödighcd godtgjort mig, deels
at det er uhensigtsmæssigt ht have et fast Syge-Lukaf paa dette Sled,
deels, at man i det hele skal opgive den Tanke, at have nogelsoinhelst fast Syge-Lukaf paa mindre Skibe end Linieskibe, men skul pla
cere sine Syge hvorsomhelst i Skibet efter Cliniatcls og övrigo Om
stændigheders Bydende.
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mine Folk, men især de Syge til Opbyggelse. Föies her
til nogle enkelte Værker, som jeg for Skibets Regning til—
kjöbte, samt alle de Böger, vi selv medtoge, iberegnet dHr.
Naturforskeres egne videnskabelige Værker, saa vil det
blive klart, hvilken i Sandhed udmærket god Bogsamling, der
havdes ombord, og som for störste Deel opbevaredes i delte
Lukaf, med fuld Sikkerhed mod den Ödekcggelse, der ellers
næsten altid er Bögers uundgaaclige Lod paa lange Söreiser.
Hvad Skibets Armering angik, da antog jeg, at der
' paa dette Togt fornemmelig maatte tages Hensyn paa Haandvaabnenes Brug. Foruden at vi gik ud i den dybeste Fred
og med alle Udsigter til at beholde den, saa at vi allerhöist vilde komme til at bruge vore Kanoner mod Pirater,
saa var dette, allerede for sin Störreise svagt armerede
Skib, gjort endnu svagere ved, at fem Kanoner paa hver
Side paa Batteriet vare indesluttede i Kahyt og Lukafer, og
disse Lukafer givne en saadan Bestemmelse, at jeg paa in
gen Maade blot for Övelse kunde tage dem ned, saaledes som
ellers meer eller mindre finder Sted ombord i en Orlogsmand.
Derimod antog jeg, at det ikke var usandsynligt, at jeg
kunde faae alvorligt Brug for armerede Fartoier og bevæb
net Mandskab i Land, og lod mig derfor denne Deel af
Skibets Armering være specielt magtpaaliggende. Jeg begjærede saaledes og erholdt en 12pd. Karonade til Travalliesluppen, en Espingol mere end Reglementet byder, og
endelig et af de Rasmusscnske Geværer, som i længere Tid
med Held have været prövede ved Sö-Etatens Töihus.
Expeditionens Hensigt udkrævede, at Corvelten burde
afgaae fra Kjöbenhavn saa snart somz muligt. Det blev
derfor nødvendigt at drive Equiperingen med Kraft, paa
samme Tid som alle de ovenfor paapegede Arbeider foretoges.
Et nyt överste Dæk var kort i Forveien bleven lagt. Netop
klar fra Kalfaclring uden- og indenbords, blev Skibet ta
get under Equipering, som dreves med 150 Mand af dets
egne Folk. Samtidig hermed arbeidede der ombord Tömmermænd, Smede, Snedkere, Malere, Glarmestere, Platten
slagere, Bolteslagere og Metalarbejdere. Da denne Expe
dition ikke havde været forudseet, var delte samtidige Ar1-
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beide af saa heterogene Haandtcringer her ombord, ifölge
de her hos os engang bestaaende Forhold, en Nødvendig
hed. Men det er iövrigt aldeles ikke andet, end hvad der
skeer hvert Aar, hvergang et Skib equiperes, hvad enten
Expeditionen har været forudseet. eller ei. Det lader sig
neppe modsige, at dette er en urigtig Arbeidsmaade,
men del er kun en uundgaaelig Folge af det hos os bru
gelige System altid at holde vore Skibe oplagte som i
Fredstid — det er: aldeles aftakledc og oplagte, ind
til det Öieblik deres Armering befales begyndt i et eller
andet bestemt Öiemed. Det tor vel med Grund betvivlcs,
at den Pengebcsparelsc, som der fremstaaer ved denne
Fremgangsmaade, opveier den Skade og det Tab , som det
nôdvendigviis maa medføre. Dog det er ikke Stedet her
at drøfte denne Arbeidsmcthodes Mangler. Det være nok
at henpege til, at ingen af Europas större Mariner folger
den, men al de have deres Skibe i længere Tid under Equipe
ring, og senere liggende klar paa meget Lidt nær til at gaae
til Söes, forinden den endelige Bestemmelse for deres Reise
lages.
Corvelten blev bestemt til at skulle bemandes med
Krigsbeinanding, det vil sige med 221 Mand prima Plan.
Föies hertil dHr. Naturforskere og Kunstnere samt en Tje
ner, blev Antallet af Corvettens Besætning 231 Mand. Det
blev mig fra flere Sider tilraadet, at begjære at lade afgaac
Krigs - Supplementet ? for at spare Plads til Vand og Pro
viant, og jeg var et Öieblik selv fristet til at gjöre
det, da jeg saae, hvor bestuvet Skibet var. Men jeg er
særdeles vel tilfreds med ikke at have gjort del. Tages
nemlig Hensyn til den store Mængde Oppassere og andre
Betjente, som en saa stor Officiers-Messe C21 Personer) ud
kræver, og endvidere paa den eventuelle Afgang, som maatte
forudsættes sandsynlig paa en saa lang Reise, var Antallet
ingenlunde for stort, og jeg saae mig istand til, just
paa Grund af den, idetmindste i Begyndelsen, talrige Be
sætning , at træfle Forholdsregler , som i höi Grad lettede
Folkene Vagttjenesten til Soes, noget jeg med den bedste
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Villie ikke havde turdet vove, hvis jeg havde havt Freds
bemanding *). Jeg saae mig endvidere istand til al af
give dansk Besætning til Dampskibet Ganges Armering i
Calcutta.
Jeg erholdt Tilladelse til at lade afgaae sex Mand Sol
dater og istedenfor disse at tage nogle hannoveranske
Spillemænd ombord, som tilbod sig at gjöre Reisen med
for Malroskost og Gage. Disse Folk, som spillede ret godt
og bleve meget bedre paa Reisen under vor Soldater-Ser
geant Wilhclmis Veiledning, opförte dem upaaklagelig paa
hele Togtet og bidroge ikke lidet til at fordrive mangen en
Time baade for Officierer og Mandskab, ligesom at de paa
mange af de Steder, vi besögte, hvör Musik var yderst
sjelden eller slet ikke at erholde, bidroge til det selskabe
lige Livs Opmuntring.
Corvetten blev saa stærkt provianteret som mulig Last
rummet tillod. Af nogle Artikler, saasom Kjöd og Flæsk,
havde vi Proviant for over et Aar, iberegnet de fer
ske Maaltider, som vi under Ophold i Havn vilde tage.
Men af Ö1, Brod og Vand var Maximum ikkun 16 Uger,
og endda kun ved at sætte Ration, en Ting jeg, hvad
Vand angaaer, ikkun griber til naar den absolute Nød
vendighed fordrer det.
Rationfadet blev indrettet til

*) Saaledes som vort nu brugelige Rulle-System byder det, var nemlig
Mandskabet inddeelt i fire Anker-Vagtskifter, hvoraf 1ste og 3die
udgjorde Kongens Qvarleer, 2det og 4de Dronningens Qvarteer.
Saasnart Vcirliget eller Manoeuvren tillod det, erholdt nu det ene vagt
havende Ankerskifte Tilladelse til at lægge sig ned under Skandsen
paaSoveseil i to Timer af Vagten, og holdtes hermed Tour. De laae her
lige under den vagthavende Officiers umiddelbare Opsyn, og kunde
komme op ad Agtertrappen paa förste Vink. Det andet Skifte, som
blev paa Dækket, besatte alle Udkigs-Poster samt Roret o. s. v. Paa
denne Maadc fik Folkene hver anden Nat 8, hver anden Nat 6 Ti
mers Sövn, naar ikke Omstændighederne forhindrede det. Enhver,
s o in har gjort Reiser over Oceanet, veed hvor mangen Nat der hengaaer, uden at man rörer en Ende. Jeg havde endnu en anden For
ded af denne Forholdsregel, idet jeg paa det allerstrængeste kunde
overholde Forbudet imod, at Nogen sov paa Dækket om Natten.
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at drikke af, ved Hjælp af Sugeror eller Hæverter, en
Maade, som flere lange Cainpagner, saavel i dansk som i
fremmed Tjeneste, har lært mig at være meget hensigtsmæs
sig, da Folkene, uagtet de kunne drikke saa meget de ville,
dog altid nodes til at drikke langsomt, kunne ikke sluge
eller bælle sig med Yand, og kunne aldrig spilde en
Draabe.
Alle Provisioner, som bleve os medgivne, vare af den
mest udsøgte Art. Hvad Brödet angik, da skal jeg be
mærke, at endeel deraf var saa flint, at Folkene spiste del
saa at sige som en Kage for Tidsfordriv. Jeg tilskriver det
i det mindste delte, at vi paa Udreisen fandt, at Consumalionen havde langt oversteget det supponerede Forbrug af 1
Pd. pr. Mand daglig, og jeg saae mig bragt i den Nødven
dighed at sætte Ration paa Brödet, hvorom mere i det
Folgende.
Blandt vore Provisioner maa jeg som fortrinlig udhæve
de törrede Grøntsager, som beredes paa Grevskabet Christianssæde paa Lolland. De afgive en ganske ypperlig antiscorbutisk Næring, som vore Folk nöd med megen Velbe
hag. Da vi paa Madera kjöbte en, stor Mængde Log til
Forfriskning for Mandskabet, og disse blcve kogte med i Grönkaalen, blev det til en Ret, man kunde nyde som en Déli
catesse. Endvidere var medgivet Kalle til Frokost een å tø
Gange ugentlig, og fransk Brændeviin til Grog, nanr Öllcl
ophörte. Til de Syges Forpleining blcve vi forsynede med
hermetisk henkogte Supper og Grøntsager, saa og cl ikke
ubetydeligt Qvantum Seltersvand.
For at kunne skaffe os Forfriskninger og andre For
nødenheder paa saadanne Steder, hvor Tuskningsmidler
maatte indtræde istedenfor Penge, begjerede jeg, og er
holdt igjennem det kongelige General-Toldkammer og Com
merce-Collegium fyrgetyve Stykker Soldater-Geværer, hun
drede Krudthorn, samt nogle Kister med forskjeltigc Arter
Isenkramvarer, Nyrnberger-Uhre o. a. m.
Igjennem de offentlige Blade erfarede jeg, at Kjøben
havns Industri-Forening var gaaet ind til Hs. Majestæt incd
en Forestilling om Gavnligheden af, at der med Corvelten
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blev udsendt en handelskyndig Mand, som skulde varetage
den danske Industries Interesser overalt, hvor vi kom frem,
og gjöre sig bekjendt med, hvad der kunde være at fore
tage for at skaffe den danske Industries Frembringelser Af
sætning paa de forskjellige Markeder, vi maatte anlöbe paa
Togtet, og at han til den Ende skulde være forsynet med Pröver
af den danske Industries Produkter til Foreviisning paa saadanne Steder. Jeg troede det Pligt som Chef af den foreslaftende Expedition ogsaa at udtale min Mening i denne
Sag paa vedkommende Steder. Med Hensyn paa Udsendolsen af en handels- og industrikyndig Mand, da maatte jeg
erkjende Nytten og Ønskeligheden deraf, da han sikkert
vilde være istand til at bedömme Forholdene, lians Fag ved
kommende, langt bedre, og skaffe bedre Oplysninger i saa
Henseende, end enten jeg selv eller nogen af mine Offi
cerer. Naar jeg modsatte mig en saadan Mands Embarquering, da var det kun med Hensyn paa den abso
lute Mangel paa Plads til at logere ham, da det var
umuligt at skaffe flere Lukafer tilveic. Men hvad angik
Udsendelsen af Prövevarer, da maatte jeg paa det bestem
teste protestere herimod, ikke alene fordi der aldeles ingen
Plads havdes i Skibet, men ogsaa, —og dette var det vigtig
ste,— fordi jeg ansaae en saadan Seilen med Prövevarer for
aldeles uforenelig med Orlogsmandens Værdighed og Kald i
Almindelighed, som med denne Expeditions Hensigt i Sær
deleshed. Vel er det et af Orlogsmandens vigtigste Kald
at beskytte Handels-Flaget og hvad derunder farer, at be
tragte Coffardimanden som sin værgelose Söster, hvem
Pligt og Ære byder ham paa det kraftigste at beskjærme
og interessere sig for, men for at kunne gjöre dette med
Værdighed og med Haab om at lykkes, maa han holde
sig selv udenfor alle mercantile Foretagender, og navnlig
ved sin Optræden i fremmede Havne gjöre sig værdig den
Tiltro, som vises hans Flag og Kanoner, idet han fritages
for Havneafgivter og for Toldvæsenets mere eller mindre
minutieuse Behandling og Tilsyn, ved selv aldrig at ind
fade sig paa nogensomhelst Transaction, der paa fjerneste
Maade kan udledes til, at han vil gjöre sig Fordeel ved
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Handel, Kjöb eller Salg. Jeg var overbeviist om, at Indu
stri-Foreningens Hensigt ingenlunde var at sælge de med
bragte Pröver, men jeg var ligesaa overbeviist om, at
det vilde falde vanskeligt, at gjöre vedkommende Autoriteter
paa de Steder, vi maatte anlöbe, dette begribeligt, og det
saameget mindre, som det danske Orlogsflag hidtil var
ukjendt paa de fleste Punkter, vi vare bestemte at besogc.
Resultatet af denne Sag blev, at vi afgik fra Kjôbcnhavn,
uden at nogen Handclskyndig blev sendt med, men at Hr.
Nopitsch i denne Egenskab stödte til Expeditionen i Calcutta
og gjorde den övrige Deel af Reisen med Corvelten, indtil
han med General - Toldkamrets Tilladelse forlod os i Rio de
Janeiro for at fortsætte sin Reise hjem over Nordamerika.
Medtagelse af Prövevarer faldt aldeles bort.
For at sætte mig istand til at være den danske Handel
til saa megen Nytte som mulig paa dette Togt, begjerede
jeg og erholdt igjennem General-Toldkamret en Liste paa
alle de Skibe, som vare i Fart i de indiske og Sydhavets
Farvande fra vore forskjellige Handelshuse i Danmark og
Hertugdommerne, tilligemed Opgivelse af deres KjendingsSignaler.
Imidlertid gik Equiperingen sin Gang, og den 14de Juni
saa£ jeg mig istand til at melde mig klar til at lægge ud.
Jeg erholdt Ordre at hale ud af Bommen den 16de.
Paa denne Dag Kl. 8 Formiddag blev Commandoen
heist under et tredobbelt Hurra for Konge og Fædreland,
fra det forsamlede Mandskab.
Samme Dags Formiddag beærede Deres Majestæter
Kongen og Dronningen Corvetten med Deres Nærværelse,
og besaae enhver Indretning i Skibet med synlig Interesse.
Vor uforglemmelige Konge, hvis dyblfolte Tab Danmark
endnu begræder, medens jeg nedskriver disse Linier, undersögte med det ham egne skarpe Blik enhver Gjenstand, og
lod sig Alt paa det nöiagtigste forklare. Efterat han ved Bort
gangen var bleven hilset med et Længe leve, og tre Gange
Hurra fra det paa Ræerne paraderende Mandskab, udbragte
Hs. Majestæt med hans eiendommelige kraftfulde Stemme
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sil Önske for at Held og Velsignelse maatte Folge Galathea
paa dens lange og Farefulde Reise.
Om Eftermiddagen Kl. 1 lagde Corvetten, ud af Nylöb og gik til Ankers imellem Lynetten og CastelsPynten.

Som alt ovenfor er omtalt, var det Regjeringens Önske,
at denne Expedition skulde afgive et saa rigt Udbytte i vi
denskabelig Henseende som muligt. Undersøgelserne, som
skulde foretages paa Nicobaröerne, fordrede en Geologs, en
Botanikers og en Zoologs Medvirkning. Det var endvidere
med Vished at forudsce, at der paa denne Reise vilde kunne
gjöres Indsamlinger af naturhistoriske Gjenstande i alle Ret
ninger. Valget af de Nalurkyndige, som skulde tage Deel
i Expeditionen, blev derfor Gjenstand for nöie Prövelse.
Videnskabernes Selskabs Mening blev forlangt, ikke alene med
Hensyn paa Personerne, men ogsaa paa de Instructioner, som
skulde meddeles dem. En Sum af 2200 Rbd. blev anviist til
Indkjöb af Instrumenter og Materialien Instrumenter til at
undersöge Magnetnaalens Intensitet og Inclination paa de
forskjellige Opholdssteder, et Daguerreotyp-Apparat, Ma
skiner med tilhorende Thermomètre til at maale Vandets
Temperatur paa store Dybder, samt endeel andre Barome
tre og Thermomètre bleve anskaffede, ikke at tale om en be
tydelig Mængde Glas, Blikkassqr, Papiir, Naale, Maler-Ap
parater o. a. m., til Opbevaring af de forhaabentlig ind
samlede Gjenstande.
Hr. Prof. D. M. Behn, fra Kiel var, lige fra det öieblik
Expeditionen blev besluttet, af Hs. Majestæt udnævnt til at
skulle gjöre den med som Zoolog. Af de Naturforskere,
som Videnskabernes Selskab foreslog, blev udvalgt Hr. Rein
hardt som Zoolog, Hr. Kamphovener som Botaniker og Hr.
Doctor Rink som Geolog. Endvidere blev Hr. Kjellérup
beordret som Entomolog. Derhos vare de tvende til Skibet
commanderede Underlæger Rosen og Didrichsen beordrede
at deeltage i de videnskabelige Arbeider, Samlinger og
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Undersøgelser, den Forsle som Zoolog, den Sidste som
Botaniker, forsaavidt Skibets Tjeneste tillod det.
Som Maler ved Expeditionen blev ansat Hr. Plum. Som
Tegner hos dHr. Nalurkyndigc var ansat Hr. Thornam.
Hr. Prof. Bchn bragte med sig en Préparateur Gölsch.
Denne Sidste erholdt Undcrofficicrs Rang og Stilling i Ski
bet. At alle de övrige Herrer vare i Messen, og erholdt
Lukaf paa Batterie eller Banicr i Lighed med Skibets Offi
cerer, var en Selvfølge.
Ogsaa for det cthnographiske Musæum i Kjöbenhavn
beordredes jeg at gjöre Samlinger paa denne Reise, og en
Sum af4000Rbd. blev anviist til delle Oicmed. Dircctcurcn
for dette Musæum, Hr. Etatsr. Thomsen, mcddeeltc mig de
fornödne Oplysninger og Vciledningcr i saa Henseende.
Jeg overdrog vor Præst lir. Hansen specielt at lage sig af
denne Gjenstand.
Paa Hs. Majestæts Befaling blev mig medgivet ti store
og halvtredsindstyve smaae Kronings-Medailler til Uddeling
efter eget Skjon paa Reisen, saa og endeel nymyntede, dobbelte og enkelte Christiansd’ors og Speciesdalcre
i samme Hensigt.

Naar man har lidt Begreb om, hvorledes et Skib cr
bestuvet, bestemt til en saa lang Reise, med saamcgct Pro
viant og Varegods, som det kan rumme, saa vil man ikke
undre sig over den Vanskelighed, der var forbunden med
at skaffe Plads til alle de Sager, som vare uundgaaelige
Følgesvende til et saa talrigt extraordinairt Personale, embarqueret i saadan Hensigt. Man tilgive mig derfor, at jeg
opholder mig nogle Öieblik ved denne Detail-Sag, men
som sandelig er af den höiesle Vigtighed at bringe i Or
den, forinden man kommer tilsöes. Det blev til en Opgave
for Skibets Næstcommanderende, at skaffe Plads, der hvor
der tilsyneladende ingen var. Hvad der paa samme Tid
med Rette fordrede Plads et eller andet Sled , var den i
saa höi Grad forögede Officier-Messes store Mængde Provisio-
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ner *). — Endvidere maatte Plads skaffes tilveie til den be
tydelige Mængde Klædningssorler, som nödvendigviis maatte
medtages paa en saa lang Reise. For det forste havde jeg
befalet, at hver Mand skulde have sin Sokjole. Dernæst kom
alle de Munderingsorler, som de faste Folk vilde faae tilgode
i det forste Aar. Og endelig blev medtaget fra en Kræm
mer i Byen, i Depot ombord, en temmelig Mængde uldne
Skjorter og andre Sorter Klæder til Folkenes Forsyning,
naar vi ved Slutningen af Reisen skulde gaae omkring Cap
Horn i den kolde Aarstid, og som kun meget vanskeligt
vilde have været at erholde andetsteds. Det blev nödvendigt at afsee et Lukaf alene til Klædningsorternes Opbeva
ring. Og til de övrige Sager fandtes ogsaa Plads — rig
tignok ikke strax, men lidt efter lidt. Jeg gruer endnu
blot ved Tanken om den Mængde Foustager, Kasser og
Kister, som stod paa Banierne, og som ved Hjelp af Taalmodighed og Stræbsomhed blev stuvet bort saaledes, at vi
dog allerede för vpr Afreise havde et nogenlunde ryddeligt
Banierdæk. Men dette er ogsaa en Hovedbetingelse for
Helbredens Vedligeholdelse. Luften maa kunne circulere
frit Nat og Dag. Dette er ligesaa vigtigt som gode og
sunde Provisioner.

Fra den 16de til 24de Juni tilbragte Corvetten til An
kers paa Kjöbenhavns Rhed. Vi vare i denne Tid beskjæfIler kan jeg ikke tilbageholde en Bemærkning, som jeg troer for
tjener at tages i Betragtning. Indtil for nogle Aar siden havde Mes
sen i vore Skibe Ret til en Mands Skibskost in natura pr. Medlem, og
denne Deel af Messens Proviant var afltsaa asluvet i Skibets Last
ruin. Denne Maade at betale Messen paa blev afskaffet, paa Grund
af de Misligheder, som herved kunne foranlediges, og dette var sik
kert i enhver Henseende en Forbedring. Men en uundgaaelig Folge
heraf var, at Messen maatte medtage et större Qvautum af de mest
volumineuse Provisioner, saasom salt Kjöd, Flæsk, Öl, Erter, Gryn
etc. Og til alt delte er der i de ældre Skibes Apteringer aldeles in
gen Plads i det Messen anviste Rum, og i de nyere saare lidet. Der
som Messen her ombord havde havt Ret til en Mands Kost, 5ilde T‘o
af Lastrummet været bestuvet med Messens Proviant.
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tigede tildeels med Indskibningen af de sidste Fornødenhe
der, deels med Organisation og Exercering af Mandskabet.
Den i 7de Juni om Eftermiddagen beærede D. D. K. K.
Hhd. Prinds Ferdinand med Gemalinde tilligemed et Selskab
af Damer og Herrer Corvetten med deres Nærværelse.
De bleve ved Ankomsten saluterede med 21 Skud, og forblevc
ombord til sildig paa Aftenen. Det var mig en sand Höitidsdag, deels fordi jeg her havde Leilighed til at vise en
skyldig Opmærksomhed mod det ophöiede Par, hos hvem
jeg i sexten Aar havde havt den Ære at være ansat, deels
fordi jeg samme Aften havde den Glæde at have min gamle
Moder ombord, som ikke havde havt sin Fod paa en Or
logsmands Dæk, siden hun besögte min uforglemmelige
Fader paa Orlogsskibene Danmark og Norge.
Onsdagen den 18de Juni KL 6 om Morgenen ankom
Hs. Maj. Kongen af Preussen til et Bcsög hos vor Konge.
Han var ombord i sit eget Dampskib Königinn Elisabeth, og
var ledsaget af de to danske Orlogsdampskibe Ægir og
Geiser. Idet han passerede Corvetten, blev han saluteret
med 27 Skud og Folkene paa Ræerne. Paa samme Maade
blev han honoreret, da han den 20de Juni ombord i Ægir i
Selskab med D. D. M. M. Kongen og Dronningen med Suite
passerede Galathea for at gaae til Helsingör. Derimod
blev der intet af et Besög, som var berammet til Loverdag
den 21de at aflægges ombord hos mig, da Tiden ikke til
lod det. Det kongelige Admiralitets- og CommissarialsCollegium, som var kommet ombord for at modtage de
allerhöieste Gjæster, blev saluteret ved Kommende og
Gaaende med 9 Skud.
Foruden Galathea laae ogsaa paa Rheden Briggen Ör
nen, Capt. - Lieutn. Krenchel, deels inden, deels udenfor
Trekroner, deels ogsaa krydsende i Sundet. Den var be
stemt til Tanger og Kysten Guinea, samt til at tage Station
i Vestindien. Fredagen den 20de om Aftenen kom Cadet-Corvetten, Capt. C. Paludan, tilbage fra sit förste Kryds
togt i Nordsoen, og jeg nöd derved den Glæde at see min
ældste Sön, endnu inden min Afreise.
Den 21de Juni meldte jeg mig seilklar. Samme Dag
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modtog jeg Seilordre, som löd paa at seile den 23de, og
derhos mine Instructioner, som i det Folgende skulle blive
meddeelte.
Den 21de om Natten KL 12 forlod Kongen af Preus
sen vor Hovedstad. Han blev lyst ud af Rheden med Blink
fyr paa Nokkerne af Ræerne fra alle tre Orlogsmænd, og
saluteret med 27 Skud fra hvert Skib. Det var Aftale, at
det ene Skib ikke skulde begynde för det andet var klart;
saaledes var Rheden meget længe illumineret. Den preus
siske Corvet Amazonen, CapiL-Licutn. Baron Dirckinck, som
ogsaa laae paa Rheden, udförte samme Manoeuvre, og da
det var en meget smuk maaneklar Nat, gjorde det Hele en
særdeles smuk Virkning.

Den 22de om Morgenen opdagedes, at Store Stagbed
ding var knækket i den ene Stötte. Jeg meldte det slrax
til Admiralitetet og til Værftet. Endnu samme Formiddag
blev en ny Staghedding sat i Arbeide, som stod fuldkom
men klar næste Dag, Mandag Aften den 23de, og Storsta
get ansattes om Natten.
Den 23de om Formiddagen gav Hs. Majestæt Kongen
mig Afskedsaudiens. Jeg greb denne Leilighed til at gjöre
opmærksom paa, at det havde været mig umuligt at sætte
mig tilborlig ind i mine Instructioner, eftersom jeg först havde
modtaget dem for 2 Dage siden, og at jeg derfor maatte
forbeholde mig at indkomme med de Bemærkninger, som
jeg maatte finde mig foranlediget til; endvidere, at det
laae i Sagens Natur, at jeg oftere vilde komme i det Til
fælde at maatte handle paa egen Haand, uden Ordre, maaskee endog imod Ordres Bydende, og udbad mig derfor
foreløbig skaansom Bedømmelse af mine Bevæggrunde saavel til disse, som til enhver af mine Handlinger paa denne
Reise, dem jeg Yel kunde svare for altid skulde blive le
dede af min gode Hensigt for Expeditionens Bedste, men
som dog ikke kunde have anden Stötte end mine egne An
skuelser af Sagerne; endelig, at der var gjort mig Adskil
ligt til Pligt, som enten laae aldeles udenfor mine Kund-
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skaber, eller i det mindste fordrede et mere specielt Stu
dium i visse Retninger, end jeg til Dato havde gjort, at
jeg vel skulde gjöre mit Bedste for at böde paa denne
Mangel, men at dette dog ikke kunde blive anderledes, end
at jeg i mange Ting maatte lade det komme an paa mine
Medrejsendes Mening eller Arbeide. Kongens Svar gik ud
paa, at han stolede paa, at vi Alle som Een og Een som
Alle vilde stræbe til at Expeditionen maalle faae det hel
digste Udfald, og ønskede i de naadigste Udtryk Lykke og
Velsignelse over vort Forehavende. Mandag Aften gik jeg
ombord for at seile næste Morgen.
Jeg skrev til General - Postdireclioncn med Begjering
om, at Dampskibet Geiser maalle hjelpe mig uden for Tre
kroner, hvis Vinden skulde falde östlig. Men det gjordes
ikke nödig: Tirsdag Formiddag Kl. 10 lettede jeg med VNV.
Vind, saluterede Kjøbenhavns Fæsining med 9 Skud og stod
Nord i.

lî

n.

Instructioner. Officielle Meddelelser o. s. v.
De mig meddeelte allerhôieste Instructioner Iode saa-

ledes :

A.

Almindelig Instruction for Togtets Route.
Instrux
hvorefter

Vi Christian den Ottende, af Guds Naade Konge
til Danmark, de Venders og Golhers, Hertug til Slesvig
Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
ville allernaadigst, at Du Os Elskelige Sleén Andersen Bille,
Vor Kammerherre, Capilain i Vor Sö-Etat, samt Ridder af
Dannebrog, Dig allerunderdanigst har at rette og forholde
som Chef for Vor Orlogscorvet Galathea paa dens forestaaende To£tr til Ostindien, China, Öerne i det stille Hav
og Sydamerika.
§ 1.
Efter den Seilordre, som Dig af Vort Admiralitets og
Commissariats-Collegium nærmere skal tillægges, afseiler
Du herfra med Corvetten Galathea med Bestemmelse til
Vore Etablissementer paa det indiske Fastland Tranquebar
og Serampore, og efter Omstændighederne at? overvære
disses Aflevering, da de ved Tractat af 22de Februar d. A.
ere afhændede til det brilisk-oslindiske Compagni, saavelsom for at udfore en videnskabelig Expedition til de Os
tilhorende nicobariske Ocr m. m.
Det förste Öiemed bliver saaledes snarest muligt at
naae Tranquabar, og derfor bliver ikke uden absolut Nød
vendighed at anlöbe mere end eet Sted underveis, helst
Billes Jordomseiling. I.
2
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Madera eller Teneriffe.
I Tranquebar træffes Etatsraad
Hansen eller Brev fra ham, og Reisen fortsættes strax til
Calcutta, hvor Skibet bör indtræffe tidligt i October Maaned. Har Reisen været saa heldig, at Tiden tillader det,
kan, paa Veien fra Tranquebar til Calcutta, Madras anlöbes.
Skibet forbliver liggende paa Ganges Floden i N. O.
Monsoonens værste Periode indtil omtrent den 10de Decem
ber, og complcterer sine Provisioner m. m., hvorimod Na
turforskerne kunne trænge ind i Landet, og Udbyttet af
deres Excursions hjemsendes derfra. Resten af Deceiriher
anvendes til at anlöbe de Pladser, som Etatsraad Hansen
maatte finde meest passende f. Ex. Madras og Trincomalé.
Kort efter Nytaar, naar Regntiden er tilende, bör Corvetten indtræffe ved Nicobarerne tilligemed en imidlertid i
Calcutta hertil forberedct Tender. Januar og Februar 1846
anvendes til Undersögelse af Nicobarerne, saafremt ingen
epidemisk Sygdom udbryder, da Skibet i saa Tilfælde strax
skal forlade Öerne og antages at kunne gjöre Toure til'
nærliggende Puncter som Pulo Penang, Barren Island, Jonk
seylan, Atschin etc. Tenderen udförer imidlertid Opmaalingerne paa Nicobarerne.
Marts, April og Halvdelen af Mai anvendes til, med de
gunstige Monsooner af N. O., N. V., S. O. og S. V., at bescilo
Pladserne Sincapore, Batavia, Badang med Bali og Lombock;
og derfra igjennem Macassar Strædet, Manila. Delte Sled
forlades saa tidligt, al Skibet den 1ste Juni kan indtræffe i
Canton, hvorfra eller fra Manila ligeledes Naturforskernes
Udbytte kan hjemsendes.
I Juni og Juli beseiles de for
skjellige tilgængelige chinesiske Havne fra Canton nord
efter, hvorefter Skibet omtrent den 1ste August afgaaer fra
China, saavidt mulig til Sandwichs Öerne, derfra til Port
Jackson paa Ny-Holland og derfra til Juan Fernandez og
Valparaiso, hvor det er önskeligt, at det indtræffer omtrent
medio December. Kan dette Öiemed med Rimelighed naaes,
maa Skibet gjerne endvidere anlöbe Bay of island paa Ny
Seeland eller hvilkensomhelst anden af Sydhavets Öer, som
Tid og Omstændigheder maatte tillade.
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Efter et kort Ophold i Valparaiso afseiles til Callao,
(og efter Omstændighederne til Guayaquil og Galopagos
Öerne"), hvorfra Hjemreisen omkring Cap Horn tiltrædes
medio Januar, saa at Cap Horn kan antages at passeres
inden Midten af Februar, og at Skibet ved Maanedens Ende
kan være ved Montevideo. Opholdet her vil afhænge af
de til den Tid stedfindende politiske Forhold, der maae afgjöre, hvad enten Skibet gaaer Floden höiere op, og Che
fen til Buenos Ayres, eller ei. Herefter anlöbes Rio Ja
neiro og Bahia, fra hvilket Sted Hjemreisen antages at
kunne tiltrædes i Begyndelsen af Mai 1847. Alt forsaavidt
al ikke Opholdet ved Sydhavs Öerne, efter den Dig ved
Vort Rescript af 13de dennes givne 'Bemyndigelse maa
blive forlænget, saaledes at Cap Horn af den Aarsag pas
seres 2 Maaneder senere, end her forudsat.
§ 2.
a) Ved Ankomsten til de danske Etablissementer i Ost
indien har Du at henvende Dig til Gouverneuren over
bemeldte Besiddelser, Etatsraad Hansen, for med denne
Embedsmand at conferere om, hvad der muligen fra
Din Side kunde være at foretage i Anledning af Eta
blissementernes Overlevering til det brittisk-ostindiske
Compagni. Forsaavidt Etatsraad Hansen ikke skulde
være vendt tilbage fra sin Reise til China ved Corvcttens Ankomst til Besiddelserne, vil den fungerende
Chef for Etablissementet Frederiksnagore, Raadsmedlem Lindhard, være instrueret fra Vort Gcneraltoldkammer og Commerce-Collegium med Hensyn til Fuld
byrdelsen af den ratificerede Tractat angaaende Eta
blissementernes Overdragelse.
b) Ligeledes har Du at conferere med Etatsraad Hansen,
eller, hvis denne skulde paa Reisen til China udeblive
længere end saadan Conference lader sig udsætte., med
den fungerende Chef for Frederiksnagore, ligesom og
med Vor Consul i Calcutta D. C. Mackey angaaende
den af Sidstnævnte i Forening med den danske Regje
ring foretagne Expedition til de nicobariske öer, og
navnlig Sambelong, for at de Erfaringer, som ere Re•2°
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sultatet af bemeldte Expedition, kunne benyttes ved de
Undersøgelser, som Du har at lede med Hensyn til
disse Öer. Eflerat have tilvejebragt et Fartöi af pas
sende Störreise og Indretning, som, bemandet med
det fornödne Antal Lascarer eller andre Matroser, og
under saadan Anförscl, som ansees hensigtsmæssig,
kan benyttes til Samfærsel imellem og Undersögelse af
Nicobar Öerne, inaa Corvellen, forsynet med de for
dens Sendelse til disse fornödne Personer og Gjenstande, indfinde sig ved Öerne i Begyndelsen af Januar,
da det bedre Veirligt indtræder, hvornæst Du foran
stalter ved de medhavende Videnskabsmænd og de
Midler, der forövrigt ere til Din Disposition, en saa
omfattende Undersögelse af Öerne, in specie Sambelong, som Omstændighederne tillade. Navnlig vil en
geognostisk Undersögelse være af störste Vigtighed,
for at man kan komme til et Resultat om og hvilke
Mineralier forekomme paa Öerne, hvorhos Opmærk
somheden især maa henvendes paa, om det er antage
ligt, at Steenkul der forekomme, saafremt der ikke
ved directe Eftersögning kan skaffes Vished i saa Hen
seende. Ligeledes inaa det undersöges og beskrives
hvilke nyttige Planter, der allerede forefindes og hvilke
der endvidere, ifolgc en Undersøgelse af Jordsmonnet
og efter de climatiske Forhold med Fordeel kunne
dyrkes. Derhos maa det undersöges og beskrives,
hvilke Dyr, âcr for Tiden Undes paa Öerne og i Havet
omkring disse, ligesom og hvilke, der muligen med
Fordeel kunne indföres paa Öerne. Af særdeles Vig
tighed vil det endvidere være, at erholde en nöiaglig
Beskrivelse over öernes climatiske Forhold i de for
skjellige Aarstider, tilligemed en Fremstilling af, hvor
ledes Climatet ved hensigtsmæssige Foranstaltninger kan
forbedres, ligesom det ogsaa er af Vigtighed at er
holde en Fremstilling af de paa Öerne meest gjængse
Sygdomme, deres Aarsager og de Midler, der kunne
tjene til nt forebygge eller hæve Sygdommene. Frem
deles maae Kysterne nöie undersöges, og i Beskri-
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velser, saavidt muligt ledsagede ar Kaart, fremstilles,
hvor der findes gode Ankerpladser, Rheder og Havne,
hvilke Dybder disse have, og hvad der er at iagt
tage ved at anlöbe dem etc. etc. Hvad den indfödte
Menneskerace betræffer , maa tilveiebringes en muligst
nöiagtig Beskrivelse over dens physiske Beskaffenhed,
dens Levemaade, Beskjæfligelse, Tilböieligheder, Sæder,
Skikke, Religionsbegreber, Cultur, sociale Tilstand o.a.d.
De saaledes tilveiebragte Efterretninger har Du at
indsende igjennem Vort Admiralitets- og Commissarials-ColIegium til Vort Generaltoldkammer og Com
merce-Collegium.
Skulde Du ved Din Ankomst til Nicobar-Öerne finde
en dansk Coloni etableret med Udsigt til at kunne bestaae, maa Du yde den al mulig og hensigtsmæssig
Assistance. Ligeledes bemyndiges Du til, hvis Confe
rence med Etalsraad Hansen og Consul Mackey, og de
senere af Dig foranstaltede Undersøgelser maatte gjöre
det hensigtsmæssigt, at iværksætte ny eller fortsætte
allerede begyndt Colonisering, da at foranledige det
Fornödne, ligesom ogsaa efter Conference med Etatsraad Hansen eventualiter at organisere en local Auto
ritet paa Öerne, samt foreskrive, hvorledes disse fore
løbig skulle administreres. Saafremt Du hverken skulde
forefinde et dansk Colonianlæg eller finde Dig foran
lediget til at iværksætte et saadant, har Du at træffe
fornödne Foranstaltninger, som kunne ansces tilstræk
kelige til at liaandbæve Danmarks Höiheds Ret over
0erne. Indberetning om, hvad der saaledes foretages
saavelsom Beretning om, i hvilken Tilstand Du har fun
det Öerne, samt Forslag til, hvad der med Hensyn til
disse bör fremdeles foretages, bliver af Dig at ind
sende igjennem Vort Admiralitets- og CommissariatsCollegiuin, til Vort Generaltoldkammer og CommerceCollegium, saasnart muligt med Overland-Poslen.
Idet der ined Hensyn til de Udgivter, som de foranstaaende Forholdsregler kunne medföre, anbefales Dig
en saa streng Oeconomi, som lader sig forene med
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Opnaaciscn af det med Udgivten tilsigtede Öiemed, be
myndiges Du til herfra at trække Vexler indtil et Be
lob af 60,000, skriver Tredsindstyve Tusinde Compagni
Rupier, — som ikke maa overskrides uden særdeles Om
stændigheder , der strax blive at gjöre til Gjenstand
for Indberetning for at vorde Os allerunderdanigst fore
draget, — paa Vort Gcneraltoldkammer- og CommerceCollegium. Vexlerne skulle i ethvert Tilfælde ledsages
med Advisbrev, og Udgivtens Nödvendighed i en sær
lig Indberetning godtgjöres, ligesom ogsaa et detaille
ret Regnskab herfor i sin Tid bliver at indsende til
bemeldte Collegium.
c) Du har at confercre med Etatsraad Hansen angaaende
hvad denne, i Anledning af de paa hans Reise til China
ham overdragne Hverv, maatte have at foretage i In
dien eller China til Vor Handels og Skibsfarts Tarv,
og hvad Indien angaaer, navnlig med Hensyn til Ma
nila og Öen Bali.
1 de Havne, hvortil Corvetten ankommer, som maatte
egne sig til at være Sæde for et Consulat, bemyndiges
Du til paa Vor nærmere allerhöieste Approbation at
ansætte Consuler, hvilke skulle være selvstændige Hand
lende eller Associés af anseete Handelshuse paa Ste
det, og meddele dem fornoden Instruction i Henseende
til deres Embedsførelse, dog saaledes at Du, hvad dc
indiske og chinesiske Havne angaaer, forinden vil have
at confercre med Etatsraad Hansen. Saafremt denne
Embedsmand i Anledning af de ham overdragne Hverv
skulde folge med Corvetten i de indiske og chinesiske
Farvande, skal bemeldte allerhöieste Bemyndigelse til
at ansætte Consuler ikke komme til Anvendelse, da
Etatsraad Hansen for hine Farvandes Vedkommende
ifölge den ham meddelte Fuldmagt vil have at foranle
dige det i saa Henseende Fornödne.
Dc Havne i det stille Hav, som maatte være af Vig
tighed for Hvalfiskefangsten, skulle komme i fortrinlig
Betragtning ved Oprettelse af Consulter, hvorhos be
mærkes, at Kjöbmand paa Sandwich Öen Woahu, Lud-
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vig Holberg Anthon, har sögt om Ansættelse soin Con
sul paa Sandwich Öerne, og Kjöbmand Stakemann i
Havnen Adelaide paa sidstnævnte Sted.
I Guayaquil, dersom denne Havn anlöbes, vil lige
ledes en Consul være at ansætte.
dj For det Tilfælde, at en handels- og industrikyndig
Mand ikke i Calcutta skulde slutte sig til Expeditionen,
har Du enten selv eller ved Corvettens Næstcommanderende eller en anden af Besætningens Officierer, at
inddrage Oplysninger om de forskjellige Havnes Im
port- og Export-Artikler, fra hvilke Lande de fornem
melig indfores, og til hvilke de udfores ; Gjennemsnittet af de aarlige Vareförsler og de gjængse Varepri
ser; endvidere om de lovbestemte Vare- og Skibsafgivter, samt övrige Omkostninger og Gebyrer, som
maatte være forbundne med Handelstransactioner m. v.
De saaledes tilveiebragte Efterretninger indsendes i
en samlet "Beretning igjennem Vort Admiralitets- og
Commissariats - Collegium til Vort Generaltoldkammerog Commerce-Collegium.
Du har at paaagte alle de Meddelelser, som Indu
striforeningen maatte tilstille Dig, og navnlig ved Cor
vettens Næstcommanderende eller en anden dertil skik
ket Officier interessere Dig for Afsætningen af danske
Induslriproducter, og overalt være opmærksom paa de
industrielle Forhold og paa de Handelsvarer, som paa de
forskjellige Steder bedst finde Afsætning, samt at for
anledige Beretninger af de danske Consuler indsendte
til Veiledning for Handelen og Afsætning af den in
denlandske Industries Frembringelser.
Paa Reisen i det stille Hav har Du at henvende Din
Opmærksomhed paa de Tonde- og Havnepenge, som
erlægges i de under engelsk Höihed staaende Havne,
over hvis Störrelse der föres Klage, samt at varetage
Hvalfangerfartens Interesse.
§ 3.
Der er alt under 28de Februar 1842 afsluttet en Handelstractat mellem Danmark og Republiken Uruguay, der
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nf Os cr ratificeret; og Ratifications-Acten af denne Trac
tai er tilstillet Vor Gesandt i Paris til Udvexling med Rati
fications-Acten fra Republiken, men denne Udvexling har
som Folge af den critiske Stilling, hvori Republikken be
finder sig, hidtil ikke kunnet finde Sted. Saafremt Repu
bliken ved Din Ankomst til Montevideo endnu maatte bestaae som selvstændig Stat, og Ratificationerne af oven
nævnte Tractat endnu ikke maatte være udvexlede, har Du
at erklære^den Uruguayske Regjering, at man i begge de
contraherende Staters Interesse haabede, at Tractaten snart
vilde bringes til Udförelse.

§ 4.
Det var i sin Tid paalagt Capitainlieutenant Polder, un
der sit Ophold med Briggen Örnen i Buenos Ayres, at un
derrette Republikens Regjering om, at man fra dansk Side
önskede ved Afslutning af en Handelstractat end mere at
befæste de mellem begge Stater bestaaende venskabelige
Forhold. Af hans Indberetninger erfaredes vel, at den ar
gentinske Regjering under de daværende Forhold med Na
bostaten Uruguay ikke kunde indgaae paa Danmarks For
slag; men tillige, at der var Haab om, at den senere ikke
vilde være utilböielig til at træde i tractatmæssig Forbindelse
med Danmark.
Du bemyndiges derfor til, saafremt Du ved Din An
komst til Buenos Ayres maatte finde Öieblikkct gunstigt,
gjentagende at erklære, at man 'fra dansk Side fremdeles
er tilböielig til at afslutte en paa Reciprocitet grundet Handelslractat med den argentinske Republik, og derhos at
foreslaae, at begge Stater til dette Öiemed befuldmægtige en
af deres, ved et af de större europæiske Hoffer accrediterede, diplomatiske Agenter.
Til Din Efterretning folger hermed Afskrivter af tvende
Skrivelser fra det kongelige Departement for de udenland
ske Sager til Vort Admiralitets- og Commissariats - Colle
gium af 25de April 1843 og 28de Mai d. A., samt af en
Rapport fra Capitainlieutenant Polder af 28de Januar 1844
med Bilage, betreffende de fornævnte Anliggender.
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§ 5.
Med Hensyn lil Bestemmelsen i Sökrigs-Artikelsbrevct
af 8de Januar 1752 § 818 instrueres Du herved om, indtil
videre ikke at tage Notice af fremmede Nationers Skibes
Vimpelforing.
§ 6.
Den imellem Rusland og Storbrittanien under 5/17 Juni
1801 sluttede og af Danmark under ®/«w October s. A. til—
traadte Convention holder Du Dig i indtræffende Tilfælde
aldeles efterrettelig.

§ 7.
Den i allerhôieste Cabinets-Ordre af 2den August 1779,
optaget i Anhanget til Sokrigs-Artikelsbrevet under Nr. 3,
bestemte Protection ^iver Du kun de Matroser, der ere
Vore egne Undersaatter, naar de som tjenende paa frem
mede Nationers Krigs- eller Handelsskibe melde sig derom,
dog saaledes at den undvegne Matros ikke kan paastaae at
faae sin tilgodehavende Hyre, uden forsaavidt Reisen för
hans Undvigelse var fuldendt, men det bliver de fremmede
Skippere uformeent, om de finde for godt, og den undvegne
Matros dertil har givet Anledning, at lade ham tiltale for at
erholde Dom over ham, og at lade Dommen paa lovlig Maade
exequere. Derimod overlades det Dig i ethvert Tilfælde at
afgjöre, hvorvidt Du maatte finde tilstrækkelig Anledning
til at modtage og beskytte eller til at nægte Modtagelsen
af Deserteurer fra fremmede Krigsskibe, der udgive sig for
Vore Undersaatter.
§ 8.
Den i Soindrullerings Forordningen af 8 Januar 1802
§ 67 givne Bestemmelse, at fratage fremmede Nationers
Skibe de Söfolk af Vore Undersaatter, der befindes paa
disse, og ikke ere forsynede med vedbörlige Passer dertil,
gjör Du ikke Brug af, undtagen:
1) naar Tab af en stor Deel af Corvettens Mandskab skulde
gjöre det særdeles nødvendigt, paa denne Maade at
faae dens Besætning completeret, og
2) mod Deserteurer fra danske Krigsskibe.
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§ 9.
Saa ode som muligt sender-Du fuldstændige Rapporter
til Vort Admiralitets- og Commissariats-Collegium om All
af nogen Betydenhed, der er forefaldet paa Din Expedition.
§ 10.
Iövrigt retler Du Dig efter Sökrigs-Artikelsbrevet og
de samme vedföiedc Tillæg, samt övrige Anordninger og
bruger forsvarlig Conduite og Sömandskab.
Givet paa Vort Slot Cronborg den 20 Juni 1845.

Under Vort Kongelige Segl

(L. S.)
Efter Hans Kongelige Majestæts allerhöieste Befaling
Admiralitets- og Commissariats-Collegium.
Ä. Untaten.

ScAonfteider.

Kinck.

Wiborg.
C. F. B. Skibsted.
const.

B. Speciel lidenskabelig Instruction.
Hans Majestæt Kongen har under 13de dennes allernaadigst rescriberet Collegiet som folger:
„Som yderligere Instruction for Chefen for Cor
vetten Galathea, forsaavidt angaaer det videnskabelige
Formaal for Expeditionen, ville Vi herved allernaadigsl
have Folgende bestemt:
Bemeldte Chef meddeles hosfölgende Afskrift af
de Bemærkninger, som Videnskabernes Selskabs Comitee har nedlagt over de forskjellige Iagttagelser,
som der önskes befordrede ved den forehavende Ex
pedition, og navnlig ved de Naturforskere, som deeltage i samme.
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Ligesom i Almindelighed Chefens Medvirkning ved
disse Undersøgelser ikke bör savnes, saaledes anbe
fales Afsnittet om Jordens Physik fornemlig til hans
Omsorg, idet de nöiagtige meteorologiske Observa
tioner saavelsom Undersøgelserne om Sövandets Tem
peratur, ligesom de magnetiske Iagttagelser maac an
ordnes af ham ved dertil udvalgte Ofßcierer, som maae
være ansvarlige for Observationernes Nöiagtighed og
stadige Optegnelse.
Saaledes som det af Afsnittet „om Geologie“ vil
sees, vække Coraldannelserne megen Opmærksomhed
hos Naturforskerne, det anbefales derfor, at befordre
de dertil horende Undersøgelser saavidt Ledighed gives.
I det botaniske Afsnit er Galopagos Öernes Flora
angivet som meget interessant at undersoge. Saafremt
Expeditionen paa Tilbagcreisen fra Syd-Americas Fast
land kan anlöbe disse Oer, vil det have Vort Bifald;
hvorimod Besög af Ildlandet eller Falklands-Öernc vilde
kræve en længere Tidsanvendelse end der ved Tilbageseilingen om Cap Horn kan tilstedes.
Foruden hvad der er anfört i Afsnittet om Zoo
logie, vil Professor Behn paakræve den fornödne Hjælp
til iland at skyde eller fange Pattedyr og Fugle, hvor
til han og hans Medhjælpere udtrykkeligen anbefales.
Det kan ei forlanges, at Opdagelsen af nye Oer
og disses Undersøgelse skal være Formaalet ved en
Jordomseiling, som foretages med et enkelt Skib, men
dette forhindrer ikke, at Opmærksomheden jo maa
være henvendt paa Bestemmelsen af de Öers eller
Ögruppers Beliggenhed, som man maatte nærme sig,
hvorved tidligere Jordomseileres Iagttagelser og stun
dom unöiagtige Observationer kunne berigtiges. Det
er derfor en Selvfölge, at deslige Öer bör undersøges
i climatisk og naturhistorisk Henseende, om de ere
beboede eller ikke, og af hvilken Folkerace, om de
yde Havn eller god Ankerplads m. v. Blandt uundersögte Lande henledes Opmærksomheden paa Sydost
kysten af Ny Guinea og Louisiadernes Archipel, for
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det Tilfælde, at gunstige Omstændigheder maatte tillade
al anstille Undersøgelser sammesteds.
Hvorsomhelst öer i Sydhavet besöges, bör Op
mærksomheden være henvendt paa de der boende
Menneskeracer og Afbildninger 'af samme forskaffes.
Hvad der i medfölgende Notice med Henviisning <til
Reiscbeskrivelserne siges om de tvende sorte Menneske
racer og den graahaarede (som blandt andre Steder
skulde findes paa Salomons Öerne og St. Cruz) anbe
fales til Opmærksomhed.
I lige Grad vil Opmærksomheden være at hen
vende paa de med Europæerne i nærmere Forhold
staaende Öer, Sandwichs-Öerne, Olaheiti og Marquesas
Öerne (forsaavidt disse besöges) for at bedomme, hvad
Indflydelse denne Forbindelse og især Christendommens
Indførelse har havt paa Indvaanernes Cultur.
Overalt hvor man kommer i Berörelse med de
Indfödte, vil den etnographiske Undersögelse være af
höi Interesse, og Vor etnographiske Samlings Be
rigelse være et af Expeditionens Formaal. Der maa
vises samme Opmærksomhed for de Gjenstande, der
vedkomme Gudsdyrkelsen, som for Vaaben og hvad
der vedkommer Söfart, Jagt og Fiskeri (Fangercdskaber) Klæder, Smykker, Huusgeraad og Redskaber,
hvorved i Særdeleshed, hvad der er forfærdiget af
Landets egne Producter bemærkes. Ved Bytning af
Gjenstande, som dertil ere passende, og som ei maae
mangle i Skibet, vil denne Samling fornemmelig kunne
foröges.
I de civiliserede Lande, China og de sydamericanske Stater vil i etnographisk Henseende Industrifrembringelscr og industrielle Redskaber være af megen
Interesse, ligesom og Kundskab om ved hvilke tecliniske Midler Handelsvarer forfærdiges. Ogsaa herpaa
vil Opmærksomheden af en eller anden Officier eller
Medreisende være at henlede.
Forsaavidt denne yderligere Instruction maatte
foranledige et længere Ophold i Sydhavet end tidligere
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paatænkt, vil det være overlad) til Chefen efter Om
stændighederne at gaae indtil to Maaneder senere til
bage om Cap Horn end efter den fbrste Bestemmelse.“
Hvilket colnmuniceres Herr Capitainen til allerunder
danigst Efterretning og Iagttagelse.
Forsaavidt noget maatte önskes herfra med Hensyn til
de Gjenstande, hvoraf der ifölge foranförte allerhöieste
Befaling skal være Forraad ombord til Bytning, forventer
Collegiet snarest muligt Deres Forslag derom.
Admiralitets- og Commissariatg-Collegium d. 17 Juni 1845.

JT. Holsten

Schonheider.

Einck^

Wborg,

Til

Chefen for Corvetten Galathea,
Hr. Capitain Bille,
Kammerherre, Ridder af Dbg.

C. F. B. Skibsted.
const.

C. Videnskabernes Selskabs Betænkning i Anledning
af Togtet.
Idet Selskabets Comitee herved har den Ære at frem
lægge den anden Deel af sin Betænkning i Anledning af
den videnskabelige Expedition, der efter allerhöieste Be
stemmelse skal forbindes med Corvetten Galatheas Togt,
indeholdende en Fremstilling af de forskjellige Punkter, paa
hvilke man fornemmelig troer at burde henlede Expedi
tionens Opmærksomhed, anseer den det ikke for över
flödigt, at forudskikke nogle indledende Ord, der kunne
tjçne til at betegne det Synspunkt, fra hvilket Comiteen er
gaaet ud ved Affattelsen af disse Bemærkninger.
Da Expeditionen, ifölge den for Reisen lagte Plan,
maa antages at tilbringe en stor Deel af Tiden paa Söen,
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og Opholdet paa de Steder, Corvetten vil komme til at
anlöbe, paa enkelte Undtagelser nær, sandsynligviis ikke
vil blive af lang Varighed, saa have vi fortrinsviis troet at
burde udhæve de Phænomener, til hvis Undersøgelse en
Söreise især giver Leilighed, og af de Iagttagelser og
Undersøgelser, som kunne blive at anstille paa Anlobsstederne, fornemmelig paapeget saadanne, der ikke udfordre
et langt Ophold eller större Excursioner i det Indre. De
Spörgsmaal, der nu i denne Henseende kunne frembyde
sig, ville naturligviis b er öre næsten alle Grene af den hele
Naturvidenskab, og Besvarelsen af de enkelte maa derfor
vel fornemmelig overlades dem, til hvis Fag de nærmest
höre; men, da det dog paa den anden Side maa ansces
for önskeligt, at samtlige Expeditionens Decltagcre have et
almindeligt Overblik over, hvad der ved et saadant Fore
tagende kan fortjene Opmærksomhed, saa har Comilcen
ikke betænkt sig paa at medtage endeel Spörgsmaal af
almindelig videnskabelig Interesse, uanseet at disse uden
tvivl af sig selv vilde paatrænge sig Mænd af Faget, og at
udtale sig udforligere over flere iblandt dem, end det med
Saadannes specielle Tarv for Öie vilde være nödvendigt.
Navnlig har dette været Tilfældet med nogle geologiske
og almindelig physiske Undersøgelser. Hvor derimod spe
cieliere Indsigter maatte forudsættes, har Comiteen som
oftest indskrænket sig til kort at antyde de Synspunkter,
den troede at burde gjöre gjældende, overladende det for
resten til de Reisende selv, at benytte disse Vink saaledes,
som de efter deres egne Indsigter og mulige Erfaringer
maatte finde det at være Videnskaben tjenligst. Hvad der
næst angaaer alle saadanne anthropologiske og ethnographiske Meddelelser, der kunne bidrage til at belyse de for
skjellige Folkeslags huuslige og sociale Indretninger, deres
Levemaade og Sygdomme, deres Redskaber og Konstflid,
da er dette Noget, der har Interesse for enhver Dannet,
og hvortil enhver omhyggelig Iagttager vil kunne levere
gode Bidrag; og Comiteen troer derfor at burde anbefale
denne Sag ikke blot til Expeditionens Naturforskere og
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Læger,
°ffsaa til andre af dens Dceltagere, der maatte
have Lyst til at virke Moget i denne Henseende.
Da
fremdeles ved mange physiske Undersøgelser
og til Be<iemmelse af tilfældig indtræffende Phænomener,
er af Vigtighed at kjende saavidt muligt de forudgaaende
og ledsagede atmosphæriske og physiske Forholde, saa
anseer Com’teen det for önskeligt, at visse Iagttagelser,
saalænge Reisen varer, anstilles saavidt muligt regelmæssig
og flere Cange i Dögnet. Hertil regne vi Angivelser af
Luftens TemPeratur og Fugtighedstilstand, af Havets Tem
peratur i Overfladen, af Vindens Retning og Styrke, og af
Luftens Udseende, Alt for hver 4de Time, altsaa Kl. 12,
4 8 etc., saavidt Omstændighederne tillade det. Naar disse
Observati<*nor indfores i en egen Journal, hvori tillige an
gives Skit>ets Plads, saa ofte denne er bestemt, øg Havets
Dybde, forsaavidt der loddes, saa vil denne Journal afgive
et vigtigt Hjælpemiddel ved Bearbeidelsen af de særskilte
Iagttagelser* Dog vil det være tilstrækkeligt, naar disse
Antegnelser ferst begynde, efterat Corvetten er kommen
ud i Atlanterhavet,
ophore, naar den ved Hjemkomsten
atter nærmer sig Canalen.
Efter disse almindelige Bemærkninger gaae vi nu over
til særskilt at omtale de enkelte Sporgsmaal og skulle da
begynde med dem, der angaae Jordklodens Physik i Al
mindelighed, for derpaa i deres Orden at foretage de mi
neralogiske, botaniske og zoologiske.
Jordklodens Physik.

1. Da det ved Iagttagelser er godtgjort, at over Landet
Temperaturens daglige Variation forandrer sig med
Afstanden fra Overfladen; vilde det være af Interesse
at erfare, hvorledes disse Forhold fremstille sig over
de store Have. Det var derfor önskeligt, om der
samtidig med de regelmæssige Iagttagelser af Luftens
Temperatur og Fugtighedstilstand, af og til i flere paa
hinanden folgende Dage, kunde anstilles lignende i en
större Höide f. Ex. i Masten, naar. Corvetten befinder
sig i det atlantiske eller stille Hav.
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2. I Atlanterhavet ved Nordostpassatens Nordgrændse og
i det variable Belte mellem begge Passater indtræffe,
som bekjendt, hyppig de saakaldte Dravater eller Tor
nados. Da der er al Grund til at antage en Forbin
delse mellem dette Phænomen og Passaten, vil det
være interessant deels at erfare, hvorledes og hvor
hyppig det viser sig i det æthiopiske og stille Hav,
deels overhovedet at erholde nöiagtige Angivelser af
de atmosphæriske Phænomener, der ledsage det. Det,
der i denne Henseende vil være at lægge Mærke til,
er Vindstödets Retning og Varighed, Thermomelrets
og Sympiezometrets Stand umiddelbart för og under
Dravaten, om denne har været ledsaget af Regn, Tor
den og Lynild, eller ikke. Da desuden Passatbelternes
Middelgrændser især i det stille Hav endnu ikke erc
synderlig nöie bestemte, ville nöiagtige Angivelser af
Vindens Retning ved Overgangene til og fra Passalbeltet, og af enhver usædvanlig Vindretning i samme,
altid være af Vigtighed. Det Samme gjælder om Alt,
hvad der kan bidrage til i Passatbelterne at bestemme
Vindretningen i de höiere Regioner, navnlig Skyernes
Retning.
3. Da Corvetten paa sit Togt sandsynligviis vil komme
til at passere to af de store Havstromninger, nemlig
den varme Ström, der fra Agulhasbankerne stryger
mod Nord langs med Afrikas Vestkyst, og den kolde
Ström, der kommende fra Sydhavet paa Parallelen af
Chiloe vender sig mod Öst ind mod Kysten af Amerika,
og derpaa gaaer deels som kold Ström mod Nord op
til Æqvator, deels som en varm Ström mod Syd langs
Patagonien, saa vil det være af Vigtighed at Lejlig
heden benyttes, til over disse Phænomener at anstille
saa mange Undersøgelser som muligt. Vi regne hertil
hyppige Iagttagelser af Temperaturen i Overfladen,
lignende i forskjellige Dybder med Thermometrographer,
samt Bestemmelser af den Dybde, i hvilken Strömmen
endnu har samme Retning og Styrke. Overhovedet
ville hyppige Observationer afHavets Temperatur være
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at anbefale, saa ofte de regelmæssige Iagttagelser i
denne Henseende antyde en pludselig Forandring, lige
som ogsaa i Nærheden af Kyster eller större Banker;
ogsaa Temperaturbestemmelser i store Dybder, er det
önskeligt, gjöres saa ofte Ledigheden tillader det. En
lignende Strömning, som de to ovennævnte, hvis Exi
stens endnu ikke er beviist, synes efter nogle Iagt
tagelser, anstillede paa den franske Fregat Venus, at
forekomme sydlig for van Diemens Land (45° S. B.,
145°-146° O. LO
4. Undersögelser af Sövandet fra forskjellige Steder af
Havet har man allerede for længe siden anseet for
vigtige, og mange Expeditioner til Verdensomsejlinger
have derfor bragt Pröver af Sövand med sig tilbage.
Disse Undersögelser have dog ikke fört til tilfreds
stillende Resultater; thi deels har den analytiske Chemi
först i den senere Tid givet os behörige Hjælpe
midler til at udföre Undersøgelsen med Nöiagtighed,
deels er man bleven staaende ved at bestemme Sövandets Vægtfylde og Saltmængde. Medundertegnede
Forchhammer har derfor allerede iQor begyndt paa en
omfattende Undersögelse af Sövandet fra forskjellige
Steder, og Comiteen önsker derfor, at denne Leilighed
maa benyttes til at forsyne ham med et Materiale, som
han ellers kun vanskelig vilde kunne erholde.
5. Den korte Tid, Expeditionen vil komme til at opholde
sig paa de enkelte Änlöbssteder, gjör det, paa Climatologiens nuværende Standpunkt, usandsynligt, at den
ved egne Iagttagelser skulde kunne bidrage noget
Synderligt til at udvide vor Kundskab om disse Steders
climatiske Forhold; derimod opfordres de Reisende til,
hvor Leilighed dertil forekommer, at forskaffe sig
Andres skriftlige eller trykte Oplysninger i denne
Henseende, som ellers vanskelig finde Veien til Europa.
Ligeledes ville Iagttagelser over Jordens Temperatur,
i en Dybde af een Fod, afgive vigtige Bidrag i denne
Henseende, naar de anstiftes med den fornödne For-,
sigtighed. Det længere Ophold ved Nicobaröerne vil
3
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vel ikke være tilstrækkeligt til i nogen betydelig Grad
at udvide eller berigtige de Forestillinger, man kan
gjöre sig om disse öers Clima ved Hjelp af dc alle
rede bekjendtc Efterretninger; imidlertid vil dog en
stadig Opmærksomhed paa alle de under Opholdet ind
træffende meteorologiske Phænomener være meget at
anbefale, navnlig er der eet Punkt, som maaskee ved
Expeditionens Iagttagelser nærmere kunde oplyses,
nemlig Temperaturens Forandringer. Medens det nem
lig paa den ene Side paaslaaes, al disse baade efter
Dags- og Aarstidernc ere mindre end paa Indiens
Fastland, saa angives paa den anden Side just de
pludselige Forandringer i Temperaturen som med
virkende Aarsag til Cliinaets Usundhed. Iagttagelser i
denne Henseende maatte naturligviis anslillcs iland,
enten med en Therinomelrograph eller med et sæd
vanligt Thermometer, der da aflæstes ved Solopgang
og om Middagen; ligeledes maatte Standen noteres
ved pludselig indlrædende Regn. Instrumentet maa
ophænges saa frit som det er muligt, naar det skal
være beskyttet mod directe og reflectcret Sollys, navn
lig ikke i en paa flere Sider tillukket Fordybning.
6. Paa ethvert Sted, Expeditionen anlöber, vil det være
af Vigtighed at der anstilles nöiagtige Bestemmelser af
den magnetiske Declination, Inclination og Intensitet,
ligesom disse Bestemmelser under et længere Ophold
maae gjentages oftere.
Geologie.
1. Som bekjendt have Landenes Niveauforandringer i de
sidste 20 Aar været Gjenstand for Geognosternes om
fattende Undersøgelser, der have fört til det Resultat,
at Jordens faste over Havet ophöiede Overflade for
störste Delen lider en langsom eller hurtig Bevægelse,
der snart har en opadgaaende Retning, og y Urer sig
som en Hævning, snart derimod er en Sænkning af
Landet. Omendskjöndt saaledes Kjendsgjerningen i Al
mindelighed er fuldkomment sikker, ere vore Kund-
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skaber med Hensyn til Phænomenet paa de enkelte
Steder, til Bevægelsens Retning og Slörrelse, i höicsle
Grad mangelfulde, og det maa uden Tvivl tilskrives
denne Utilslrækkelighed i vore Kundskaber, at man
hidtil endnu ikke kjender nogensomhelst Lov om
Niveauforholdenes Forandring. Comiteen maa derfor
i Særdeleshed anbefale Naturforskerne paa denne Ex
pedition at lade Iagttagelser over Niveauforholdene
være dem magtpaaliggende, paa ethvert Sted, hvortil
Reisen förer dem. Resultatet vil være interessant,
enten man iagttager en Hævning eller én Sænkning,
eller man finder, at ingen Forandring foregaaer. Hævningsphænomenerne vise sig lettest, og Iagttageren kan
sjeldent være i Tvivl om, at en Hævning har fundet
Sted, naar han finder Havets Beboere paa Steder, der
nu ligge over Havets Niveau, men han har endnu at
bestemme, i hvilken af Jordens mange Perioder denne
Hævning er indtraadt. At ville sammenstille Niveau
forandringer, der hore til forskjellige Perioder, frem
bringer ikkun Forvirring, og man maa derfor isærdeleshed anbefale Naturforskerne at lægge nöie Mærke
til, om de hævede Lags fossile Organismer ogsaavirkeligen hore til den nuværende Jordperiode. Næst efter
fossile Dyr og Planter, ville Havstokke, der ligge
höiere, end Bolgerne naae for nærværende Tid, afgive
gode Kjendetegn, og et ikke uvigligt Bidrag til disse
Undersøgelser kan man ofte vinde ved at sammenligne
ældre Menneskeværker, der staae i et bestemt Forhold
til Havel, saasom Bolværker og andre Arbeider, hen
horende til Havne-Anlæg, med de nuværende Forhold.
Dernæst vil man hyppigen kunne indhente meget gode
Efterretninger hos Indvaanerne selv.
Sænkninger ere langt vanskeligere at iagttage, da
Havet selv forhindrer Iagttagelsen. Submarine Skove,
og i Egne med et tempereret og koldt Klima, subma
rine Torvemoser af Ferskvandsplanter afgive et af de
bedste Kjendetegn paa Sænkninger, men meget hyp
pigen maa Iagttageren ved at samle historiske og tra3*
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(litionello Efterretninger söge al udfinde de Niveau
forandringer, som foregaae i denne Retning.
Hvor der hverken foregaae Hævninger eller Sænk
ninger, maa Havets Niveauforhold til Landet nalurligviis forblive uforandret, men det er af ligesaa stor
Interesse at bestemme de hvilende Punkter, som de
der have en opad- eller nedadgaaende Bevægelse.
2. Næst efter Spörgsmaalet om Niveauforandringerne maa
vi anbefale det nöie dermed forbundne Sporgsmaal om
Koraloernes Dannelse til Naturforskernes Opmærksom
hed. De fleste Theorier sætte disse Öer og Rev i
Forbindelse med vulkanske Virkninger, enten de nu
aflede den store Mængde Kalk, som disse smaa Dyr
forbruge, fra kalkboldende submarine Kilder, der lige
som Mofelterne ere en Form af Vulkanernes Virkning,
eller de antage at de ringförmige Koraller og Skjær
(Atoler) gjengive Formen af den af Havet skjulte
Kraterrand, eller idet de antage, at Atolformen er en
Folge af en vedvarende regelmæssig Sænkning. Idet
vi derfor overlade til Expeditionens Zoologer at op
kaste de reent zoologiske Spörgsmaal, hvorpaa de vil
söge Besvarelse ved et Studium af Koraldannclserne,
ønske vi gt henlede samtlige Naturforskeres Optnærk-^
somhed paa folgende mere almindelige Opgaver:
a. Findes der i nogen af de Koraldannelser, som Ex
peditionen anlöber, vulkansk Tuf i Forbindelse med
Korallerne, enten som afbrydende, underordnet
eller som indesluttet Lag?
b. Hvor mægtig er Koraldannelscn paa de Öer, hvor
denne Formation er hævet, og paa hvilket Underlag
hviler den?
c. Findes der i Forbindelse med disse hævede Koral
lag eller ikkun i deres Nærhed, kalkrige Kilder,
eller Tegn til at saadanne Kilder tidligere have
existeret?
d. Er Havet i Nærheden af Koraldannelserne over
hovedet rigere paa Kalk end paa andre Steder.
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e. Er Vandet i Atolerncs Lagun anderledes sammen
sat, end* Vandet i det omgivende Hav.
Til Besvarelsen af de to sidste Sporgsmaal, og
overhovedet til Undersøgelsen af Sövandets BestandMele i Nærheden af Koralöerne, maa Analyser af Sö
vandet fra disse Egne anstilles, og de ovenfor omtalte
Pröver af Sövand ønskes altsaa fra disse Steder med
tagne saa hyppig, som muligt. Da desuden ifolge
Undersøgelser, der især ere anstillede af amerikanske
Geognoster, Temperaturen af den Deel af Havet, hvori
Koraldannelserne frodigen trives, ligger imellem snevre
Grændser, saa anbefaler Comiteen hyppige Thermometeriagttagelscr saavel i Havet i Nærheden af Koral
dannelserne og i Atolernes Laguner, som ogsaa paa
saadanne Steder, hvor disse Dannelser mangle, omendskjöndt man efter Stedernes geographiske Beliggen
hed havde Grund til at vente dem.
Som bekjendt inddeler Darwin de nuværende Ko
raldannelser i
a. Atoler: meer eller mindre ringförmige Koralöer
eller Skjær med en Lagun i Midten.
b. Barrierreef: Koralskjær, der i nogen Afstand fra
Kysten af Öerne eller Landene lobe parallel der
med, og ere adskilte fra Landet ved dybt Vand.
c. Fringing reef: Skjær, der med aftagende Niveau
lobe fra Kysten ud imod Söen.
Da Sporgsmaalene om Koraldannelserne saavel i
physisk-chemisk, som i geognostisk-zoologisk Hen
seende for nærværende Tid beskjæftige Geognosterne
særdeles meget, vilde det være önskeligt, at Skibet
kunde anlöbe ret mange Steder, hvor Korallerne fore
komme i Mængde.
Comiteen nævner derfor
af Atoler Chagos, Maldiverne eller Keeling: alle 3 paa
Veien til Calcutta, eller Karolinerne, Marshalls-Öerne,
Gilberts-Öerne, eller det lave Archipelagus i det stille
Hav;
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af Barrier reefs Pellew-Öcrnc, Nordostkysten af Nyholland, Ny-Caledonia, Vili Gruppen elfer Olaheiti;
af fringing reefs Nicobarerne, Salomonsöerne, de nye
Hebrider, Navigatör-Öcrne eller Sandwich-Öerne.
3. Med Hensyn Lil andre geognostiske Undersøgelser maa
Comiteen anbefale Naturforskerne at samle saa mange
Pröver af Stecnarter og Forsteninger, som Omstændig
hederne tillade, hvorved dog maa lægges Mærke til, al
det nöie betegnes, om Prøverne ere tagne af faste Lag
eller fundne som löse Stene. Hvor der forekomme
faste lagdeelte Masser, ere Iagttagelser over Lagenes
Hældning saavel med Hensyn til Retningen som Stör
reisen af stor Vigtighed.
4. Rullestene og store Blokke ere, som bekjendt, meget
udbredte over det nordlige og en Deel af det mel
lemste Europa og Amerika; de synes at mangle i den
hede og den varmere Deel af den tempererede Zone,
medens de atter fremtræde i den sydlige Halvkugles
sydlige Dele. Iagttagelserne ere alligevel ikke saa
omfattende, at man med Sikkerhed turde paastaac, at
der ikke findes Rullestene i den varmeste Deel af
Jordens Fastland, og Comiteen anbefaler derfor de
Reisende at være opmærksomme paa Rullestenenes
geographiske Fordeling og Frictionsslribernes sandsynligviis dermed i nöieste Forbindelse staaende Phænomen.
5. Efterretningerne om Nicobarernes geognostiske Be
skaffenhed ere saa ufuldstændige, at de noppe tillade
at yttre nogen Mening om Öernes Sammensætning og
at give en derpaa stöttet Anviisning til deres nærmere
Undersøgelse.
Paa nogle Öer angives Granit eller en Granit
lignende Steen, paa Nancovry fandtes en blaaagtig
Steen, som kunde brydes op med en Hakke (sandsynligviis Skifer), og paa Kamorta skal der fore
komme Koralkalk. Alle disse fastere Lag ere be
dækkede med et mægtigt Lag af fedt bindende Leer.
Da Nicobarerne ere en Fortsættelse af Sumatra
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Kjeden og ligge i Nærheden af Malacca, er det meget
sandsynligt, at de indeslutte ældre Dannelser. Af
Mineralproducterne, som kunne formodes der, ville vi
derfor nævne folgende:
Tinsteen, som findes paa Halvöen Malacca, Su
matra, Youngccilon, maa især söges i de löse lidet
sammenhængende Lag, saasom Leer og Sand, hvori
den i Almindelighed findes afsat efter Forstyrrelsen af
de Lag, hvori den oprindeligen forekommer. Sandet
paa Bunden og Siderne af Aaer og smaa Vandlob,
selv Stranden vil give den Reisende Ledighed til at
undersöge, om der findes Tinsteen-Korn.
Ædle Metaller, der findes paa flere af de indiske
Öer, maae söges ligeledes i de yngre ved Forstyrrelsen
af de ældre Masser dannede Lag.
Steenkul angives at forekomme paa Sumatra og
Malacca. De Reisende maae derfor være meget op
mærksomme paa dette Forhold. Da Beretningerne paa
flere Steder omtale bratte Klinter ved Söekysterne, er
det meget at anbefale, fortrinsviis at henvende Op
mærksomheden paa dem. Skifrige Lag af mörktfarvet
Leer meer eller mindre hærdet, og Lag af Sandsteen
undertiden mörk som af Kul ere Steenkullenes hyp
pigste Ledsagere.

Botanik.
1. Da det paa de fleste Steder, hvor de Reisende ville
lande, ikke vil være muligt at skaffe sig noget Over
blik over de Familier, Slægter og Arter, som deres
Flora frembyder, saa vil Opmærksomheden rettest for
trinsviis henvendes paa de Planteformer, som ved In
dividernes Antal og Storrelse ere de herskende, og
væsentligst* bidrage til Landenes Physiognomi.
Ved
Opholdet paa de Nicobariske Öer gjör man imidlertid
Regning paa, at Botanikerne ville stræbe at bringe en
saa fuldstændig Samling af Öernes Flora tilveie, som
Omstændighederne ville tillade.
2. Smaae fra Fastlandene meget fjernede Öer pleie at have
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en Fattig eller dog en lidet mangfoldig Flora. Det vil
være af Interesse at kjende slige Öers Vegetation saa
noiagligl som muligt, at erfare om den geognostiske
Beskaffenhed — navnlig at det er Koraloer, vulkanske
Öer eller de have anden Sammensætning — har Ind
flydelse paa Vegetationens Fylde, Mangfoldighed og
Former; ligeledes om Öernes nyere Hævning op over
Havfladen i saa Henseende syncs at have Indflydelse.
Ligheden eller Uligheden med de nærmeste Fastlande
vil det ligeledes være interessant at kjende, saavel
som de Data, der kunne bidrage til at oplyse, om
Planterne kunne ansees hidforte.
3. Det berettes, at forsaavidt som slige Öer ere for be
standig eller temporairt bievne besatte af europæiske
Colopister, have stundom europæiske Planter meget
stærkt udbredt .sig og fortrængt de oprindelige. Nær
mere Bidrag til delte interessante Phænomen onskes.
4. Forsaavidt de Reisende maatte faae Leilighed til at
undersöge China’s Vegetation, vilde det være vigtigt at
vide, om de europæiske Former, som derfra angives,
ere identiske eller blot analoge med vore. Disse Un
dersøgelser burde ogsaa udstrækkes til de i China dyr
kede Planter. Blandt andet vilde det interessere al
vide, om den Tobaksart, som skal forekomme i China,
er en af de amerikanske Arler eller en eiendommelig
Art. Ligeledes onskes de i China dyrkede Indigo- og
Bomulds-Arter iagttagne og indsamlede til Sammen
ligning med de vest-amerikanske fra Mejico og Guatamala.
5. Det er et paafaldende Phænomen, al adskillige af de
tropiske Former gaae længere ind i den tempererede
Zone i den sydlige end i den nordlige Halvkugle.
Bidrag til nærmere Oplysning herom onskes. Ny-Zceland, v. Diemens Land, del sydlige Chili og Udlandet
vilde være interessante Punkter i saa Henseende. Den
pludselige Overgang fra den tropiske til den extratropiske Vegetation, som skal finde Sted i det sydlige
Chili, kunde onskes nærmere oplyst.
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6. Medens Nyhollånd og Sydafrica frembyde saa stor
Forskjel i Vegetationen fra den nordlige Halvkugles
paa tilsvarende Brede, saa frembyder derimod Ildlandet
en mærkelig Tilnærmelse til den europæiske Flora’s
Physiognomie, og det, som der forsikkres, ikke blot i
Henseende til Familier og Slægter (Böge-Arter danne
Skovene), men selv i Henseende til Arter. Hvis det
sidste skulde stadfæste sig, vilde det være önskeligt
at erholde de Data, der kunde oplyse, om de vare op
rindelige eller tilforte Planter.
7. Opmærksomheden bedes henvendt paa Bidrag til Culturplanternes geographiske Grændser og Fordeling, til
Kundskaben om de climatiske Forhold, de udkræve,
samt om deres Historie. Foruden egne Iagttagelser
kunne indsamlede Efterretninger og Benyttelsen af
Skrifter, der her ikke kjendes, give Oplysninger.
8. Bidrag önskes ogsaa til Culturplanternes Statistik, til
Kundskaben om den Udstrækning, hvori de dyrkes i
de forskjellige Colonier og Lande, hvorvidt og i hvilket
Omfang de danne Udförselsgjenstande, og til hvilke
Lande de udfores; samt Prover af Producterne.
9. De talrige Arter og Afarter af Aurantiaceer (fornem
melig Citrus), som findes vilde og dyrkede i Ostindien
paa de austral-asiatiske Öer og i China, önskes iagt
tagne og Frugterne indsamlede til nærmere Sammen
ligning med de amerikanske, for derved om muligt at
faae Sporgsmaalet afgjort: om de amerikanske Arter
ere identiske med de asiatiske, altsaa rimeligviis ind
forte, eller forskjellige og oprindelige.
10. De characteristiske og dominerende vildtvoxende Væxters Æquatorial- og Polargrændser, Öst- og VestGrændser önskes, saavidt skee kan, iagttagne.
11. Da Galopagos-Öernes Clima angives som meget kol
dere end det ligeoverfor liggende Fastlands, paa Çrund
af den kolde Havström fra Syden, vil det være af höi
Interesse at lære disse Öers Vegetation nærmere at
kjende, ligesom ogsaa Sammenligning anstillet med
Guayaquil’s.
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12. De kjæinpestore Tangarter, som forekomme i den
sydlige Halvkugles Have, deres Størrelse og Dybden,
hvorpaa de findes, fortjener Opmærksomhed. Ligeledes
Spörgsmaalct om, til hvilken Dybde overhovedet HavVegetationen naaer. Ved Anløb af Koraloer i Syd
havet er Iagttagelse af Tangvegelationen saavel i den
ydre Brænding som i de indre Laguner af Vigtighed,
samt om Fucoidcer forekomme paa Korallerne.
13. De svampagtige phanérogame Parasiter paa Rödder og
Stammer (Rhizanlheer o. s. v.), som forekomme især
i den hede Zone, fortjene en nöie Undersøgelse saavel
af de ydre Former som af den indre Bygning og de
physiologiske Forhold.
14. Det vilde være interessant at kjende Torvdannelsen,
hvor denne viser sig i den sydlige Halvkugle (Ild
landet, Falklandsoernc); navnligen at vide, hvilke
Planterder danne Torven.
15. Nöie Undersögelse af Nicobar-Öerncs og dc andre
austral-asiatiske Öers Calamus-Arter lover rigt Udbytte.
Det samme gjelder om samtlige Palmeformer i hine
Strøg.
16. Ved Anløbet af de peruanske og chileniske Havne
henledes Opmærksomheden paa den der vildtvoxende
Kartoffel-Arts Forhold til den dyrkede, til Afgjorelse
af Spørgsmaalet om den dyrkede Arts Hjem og Af
stamning. Knolier af den vilde Kartoffel ønskes med
bragte.
17. Hvis det var muligt at erholde levende Exemplarer af
det saakaldte Tussac-Græs (Festuca flabellata), der
findes paa Falklandsöerne, og formenes at kunne blive
en vigtig oeconomisk Plante i Europa, önskes den
hjemsendt med förste Leilighed.
18. Stammer af alle Slags mærkelige exotiske Træer, for
nemmelig træagtige Slyngplanter, træagtige Bregner,
Cycadeer, Palmer og andre Monocotyledoner, i alen
lange Exemplarer, önskes indsamlede paa de forskjel
lige Localiteter.
19. Endelig gjor man Regning paa, at vore botaniske
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Havers Tarv vil blive iagttaget ved Indsamling deels
af saamange Frøsorter som muligt, deels af levende
Planter. Til Yeiledning saavel ved Indsamlingen, som
ved Opbevaringen af det Samlede tillader Comiteen sig
at vedlægge nogle Bemærkninger, der fornemmelig
skyldes de Erfaringer, et af dens egne Medlemmer
under lignende Forholde har havt Lcilighed til at
gjöre.
Zoologie.
Paa en Expedition, som den paatænkte, vil det navnlig
være Havdyrene, især de oceaniske Former, der ville til
byde den rigeste Leilighed til Undersøgelse.
1 denne
Tanke troer man her fornemmelig at maatte opfordre de
zoologiske Reisende til i Almindelighed at samle og til
veiebringe Iagttagelser og Oplysninger om de ovenanförte
Dyrs Levemaade og Livsphænomener overhovedet, om deres
Udviklingshistorie og deres geographiske Udbredning. Som
specielle Punkter, paa hvilke man især vil lienlede Opmærk
somheden, og som der formeentligen vil gives Leilighed
til at faae undersøgte paa Expeditionen, anföres folgende:
1. Et interessant, men hidtil kun lidet undersøgt Punkt i
Havdyrenes Historie er deres Udbredning i forskjellige
Belter efter den forskjellige Dybde.
Saavidt muligt
maatte derfor Expeditionens Zoologer söge at skaffe
Bidrag hertil, og vil man her navnlig bringe i Erin
dring de interessante Undersøgelser, som Forbes i den
nyeste Tid har anstillet i Middelhavet og den Irske
Kanal angaaende Dybden, hvortil Plante- og DyreLivet naaer ned, og om den med den tiltagende Dybde
fremtrædende Forskjel i Faunaens Physiognomi; at faae
lignende Undersøgelser anstillede i de tropiske Have vil
være en Sag af Vigtighed og Interesse.
2. Da der rimeligviis vil gives en riig Leilighed til at
iagttage Pteropoderne, vil man opfordre til gjennemgribende Undersøgelser over disse lidet kjendte Blod
dyr, navnlig med Hensyn til deres Aandedrætsredskaber, Forplantningsredskaber og Udviklingshistorie,
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især i dennes forste Stadier, hvilken sidste vil være
af væsentlig Interesse med Hensyn til disse Dyrs sy
stematiske Plads. Efter d’Orbignys og Fleres Iagttagelser
skulle disse Dyr, ligesom flere andre Havdyr, kun til
visse bestemte Tider afDognct vise sig i Vandskorpen;
disse Iagttagelser maae saavidt muligt gjentages og
udvides i de forskjellige Have, som Expeditionen
besogcr.
3. Den nyeste Tids Undersøgelser tyde hen paa, at In
fusionsdyrene udgjöre Hovedmassen af en Mængde
lavere Havdyrs Næring. Det vilde derfor være ønske
ligt. om der kunde anstilles Iagttagelser om dette Emne,
ved at undersöge Indholdet af de lavere Havdyrs Fordoielsesorganer og Talrighcden af Infusionsdyrene om
kring Koralrevene, Östersbanker og lignende af Blod
dyr og Polyper navnlig sögte Steder.
4. Da det er hoist rimeligt, at Expeditionen paa sin Vei
vil træffe Hvaler, maaskee endog i Mængde, vil der
saaledes muligen gives Leilighed til at samle Bidrag
til disse lidet kjendte Dyrs Historie, og navnligen vil
maaskee det Spörgsmaal kunne bringes til Afgjörelse,
hvorvidt og under hvilke Forhold Hvalerne spröitc
Vand ud gjennem Blæsehullerne. Prof. Eschricht^ der
specielt har beskjæftiget sig med disse Dyrs Natur
historie, har i denne Anledning meddcelt Comitccn
endeel Bemærkninger, som særskilt vedlægges.
5. Da Corvetten vil besöge Ide Ilave, der ere Nautilens
Hjem, maatte naturligviis de Reisende særdeles stræbe
at skaffe Iagttagelser om dens Levemaade, der, som
bekjendt, hidtil næsten ganske savnes, og hvorved forhaabentlig endeel af de mange Særegenheder i dens
Bygning ville finde deres Forklaring. Ogsaa i Naulilens Bygning er der endnu Punkter, som trænge til
nöiere Undersøgelser, navnlig maatte det om muligt
paa friske Exemplarcr undersöges, hvorvidt Kjönsforskjellen maatte findes udtrykt i Skallens Form, saaledes
som det t. Ex. formodes om Argonauterne; en saadan
Undersögelse vil ogsaa blive af Vigtighed for Geologien
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med Hensyn til det hidtil opstillede Antal af Nautilitog Ammonit-Arterne. Ligeledes gjöres opmærksom
paa den i Sydhavet forekommende Spirula Peronii og
den colossale Blækfisk (Onichotheutis).
6. At en Mængde lavere Havdyr give en phosphoresce«
rende Lysning fra sig, er siden meget lang Tid be
kjendt; det fremgaaer endvidere af Beretningerne
heroin, at denne Phosphorescens er meget forskjellig
hos de forskjellige Dyr; men dog er der endnu saa
meget dunkelt i dette Phænomen, at ingen Leilighed
til gjentagne Iagttagelser herom maa forsömmes.
7. Ved nye Undersøgelser og Iagttagelser maatte man
söge at komme paa det Rene med Salpernes Udvikling,
navnlig med Hensyn til den nylig fremstilte Generationsvexel hos dem.
Især maatte der nöie lægges
Mærke til, hvilke eenlige Former der forekomme med
visse sammenkjædede; hvilken Forskjel der er mellem
de ved den melkehvide Sæd allerede i Vandet kjendelige Hanner og de med Fosterkjæder forsynede Hunner;
endelig hvorvidt yngre og ældre Former af samme
Art forekomme sammen mellem hverandre, da man
hidtil har været tilböielig til at tillægge Salperne, lige
som ogsaa Meduser og Beroider, en vis aarlig Ud
vikling.
8. Dersom Omstændighederne maatte tillade det, vil det
være af megen Interesse at skaffe en störst mulig
Samling af de lavere Havdyr fra Havet om Ildlandet;
den vilde i Forbindelse med de rige Samlinger, som
de Danske Museer besidde fra Havet mellem Grönland
og America, afgive Bidrag til en interessant Sammen
ligning af Faunaen i Havene ved Americas to modsatte
Ender.

Til Slutningen undlader Comiteen ikke at tilföie, at
ligesom den allerede har meddeelt flere af Expeditionens
eventuelle Deeltagere forskjellige Oplysninger om Enkelt
heder, som den troede kunde være dem af Nytte, saaledes
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ere saavel dens, som Selskabets andre Medlemmer villige
til fremdeles at bidrage i denne Henseende til, at dette
Foretagende kan blive saa frugtbringende for Videnskaben
som muligt.
Kjöbcnhavn 18*15 Juni 6.

Örsted.

Schouw.
Pedersen.

Forchhamm er.
Liebmann.

Bilag I.
Bemærkninger med Hensyn til Indsamling og For
sendelse af Planter.
1. Til Indsamling af saa mange forskjellige Fröesorter
som muligt, anbefales Medtagelsen af i det mindste
1000 Fröposer i forskjellige Størrelser. Den sikkresle
Maade at opbevare Fröet har viist sig at være imellem
Herbariets torrede Specimina, hvor de ere mere spredte,
og hvor en tilfældig tilkommende Fugtighed ikke vil
odelægge den hele Frocsamling.
2. Levende Planter vil der vel ikkun fra nogle enkelte
Anlöbssteder under Expeditionen være Leilighed til at
faae hjemsendte, og da man saaledes vil være nød
saget til at beholde Planterne længere Tid inden Borde,
vil det vel ikkun være de succulente og meget haardföre Planter, som ville egne sig til Hjemsendelse i
frisk Tilstand. Af höi Interesse vil det være at er
holde Samlinger af Orchideer fra Ostindien og det
austral - asiatiske Arch i pela g, samt Sydhavsöerne og
Americas Vestkyst. Disse Planter bevares bedst, naar
man, efter at de have henligget et Par Dage i Skyggen,
bortskjærer alle Blade, og pakker dem lagviis med tör
Halm i middelstore Trækasser, som ei maae være alt
for lufttætte. Man advarer imod Brugen af traadforinige Tillandsier (T. usneoides, trichoides etc.), som
Indpakningsmiddel, da de ofte indeholde megen skjult
Fugtighed. Ved Hjemsendelsen af levende Planter maa
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man vel afpasse Ankomsttiden til Europa i Sommer
eller Efteraarsliden; Alt, hvad der ankommer om
Vinteren eller i det tidlige Foraar, dræbes af Kulden.
Forsaavidt Cap og Nyholland anlöbes, vil det vist
være Expeditionens Botanikere muligt til nogenlunde
moderate Priser at acquirere gode Exemplarer af de
mange mærkelige og i Europa kostbare Encephalarlosog Zamia-Arter fra det Indre. Man vil sikkert træffe
dem dyrkede i Haverne. De opbevares bedst em
ballerede i Maatter efter al alle Blade ere bortkappede.
Log af Amaryllideer, Irideer o. s. v. ville vistnok ved
samme Leilighed kunne anskaffes, og en Sending af
deslige Sager derfra strax besörges til Danmark.
Fra den ovrige Deel af Reisen ville overhovedet alle
Slags Cycôdeer, de med Knol forsynede Scitamineæ,
Dioscoreæ, Tamus, Liliaceer, Bromeliaceer, Agaver,
Aloer, Cacteer fra Americas Yeslkyst kunne samles i
aabne Kasser, placerede imellem Fokkemaslen og Stor
masten i Travaillc-Chaluppen, beskyttede ved en tjæret
Sejldugspresenning imod stærk Sol, Regn og Sovand
i Slormveir; Cycadee Stammer paa Bunden, de mindre
Planter lagviis, adskilte ved lör Halm, ovenpaa.
Fra den sidste Deel af Reisen efter al Cap Horn er
klaret, eller, hvis man gaaer igjennem MagelhansSlrædet, fra Tierra del fuego, Rio de la Plata og Bra
silien vil det være let at hjembringe en stor Mængde
levende Buske, naar man efter at have beskaaren dem
til 1—2 Tommer over Roden, slaaer Rödderne i stærkt
vandet Leerjord i middelstore Trækasser, og bedækker
de överste 2-3 Tommer i Kassen med Mos, för man
slaaer dem til.
I de brasilianske Havne anbefales det Botanikerne at
nedlægge i Jord i smaa Viinkasser lagviis alle Slags
Fröe af saadanne Planter, som hurtigt tabe deres Spire
evne. Herlil horer alle Slags Anonaceæ, Magnoliaceæ,
træagtige Apocyneæ, Araucaricr, Ege, Laurineæ Cisær
de dyrkede Persea-Arler), samtlige Palmer etc. 6—8
Lag Fröe adskille ved 1 Tomme Jord kunne nedlægges
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i hver Kasse. Överst lægges 1J Tomme Mos, för
Kassen tilslaaes. Fröene findes spirende efter 4—5
Maaneders Forlob.
7. Folgende Sager önskes opbevarede i Spiritus: a) alle
Blomster og Frugter af Orchideæ, Scitamineæ, Aroideæ, Pandaneæ, Balanophoreæ, samt af saadanne Pal
mer, som tabe sig for meget ved Törring; b) alle
Slags kj öd fulde Frugter, f. Ex. Hesperideæ, Anonaceæ,
Laurineæ, Averhoa Carambola. Spondias cytherea etc.;
c) alle Slags Cycadeers Knoiler og Fröe, samt mand
lige spadices; d) smaae blomstrende succulente Planter,
f. Ex. de cæspitôse parasitiske Piperaceæ o. s. v. Man
kan samle i hvilkesomlielst Glas eller Kar, men man
opbevarer det Samlede slutteligen bedst i runde Blik—
daaser af 10—12 Tommers Höide og 12 Tommers
Diameter, hvilke, fyldte til Randen med Spiritus,
tilloddes.
Blomsterdele opbevares bedst i mindre Daaser
eller Glas for sig, da de ellers knuses af de sværere
kjödfulde Frugter.
8. Det vil være nödvendigt at foranstalte Tegninger ud
forte af de indsamlede Orchideer, Scitamineer, Bromeliaeer, Rhizanteer etc., fremstillende saavel Blomsternes
ydre Former, som deres detaillerede Analyser.
9. Hvad Herbariets Anlæg angaaer, da fraraades Brugen
af Presser, da de indlagte Planter heri i den hede
Zone raadne i Lobet af *24 Timer, podt graat Maculatur i Heelarks Störreise egner sig bedst til Planteindlægning. Nogle Riis stort Karduuspapiir foreslaaes
medtagne til Indsamling af blomstrende Bambusser, de
större og fornemmelig træagtige Bregners Löv fra
Öerne i det stille og indiske Ocean, o. s. v.
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Bilag II.
Bemærkninger af Professor Eschricht angaaende
Hvalerne.
Som Opgaver, der ere af Vigtighed til Hvaldyrenes
Historie, kunne nævnes:
Naar Hvaldyr sees i Havet, enten enkelte eller i Flokke,
maa anlegnes; Tiden (hvilken Dag og naar paa Dagen),
Stedet (i Længde og Brede), Retningen hvori de stryge,
og den omtrentlige Fart. Ved Flokkene soges Antallet om
trentlig udfundet, især ved de opstigende Vanddampstraaler,
og fremdeles, hvorledes Flokken er ordnet, navnlig om en
enkelt Förer (the Shoolmaster) gaaer forud. For at be
stemme Straalernes Natur bemærkes Temperaturen og Straalernes Forhold ved at stige op i Luften (om her forsvin
dende eller nedfaldendc i Draabeform, om svævende for
Vinden eller strax nedfaldende o. s. v.). Tiden maales
mellem hvergang Dyrene dykke op, og Maaden iagttages,
hvorpaa de dykke (hvorledes de krumme Ryggen, om Halen
sættes lodret i Veiret o. s. v.), fremdeles, om de have en
Rygfinne og i saa Fald dennes omtrentlige Form, ligeledes
om paasiddende Snyltedyr ere synlige. Övede Söfolk vide
ofte at skjelne de forskjellige Slags Hvaldyr paa Svömmemaaden, Dykkemaaden og især paa Straalerne. Deres Be
nævnelser: „Finback“, „Humpback eller Bunch“, „Sulphurboltom“ o. s. v. fortjene at lægges Mærke til.
Komme Hvalerne nærmere til Skibet, da ville naturligviis alle disse Forhold, og desuden Störreisen, Farven o. s. v.
end bedre kunne bestemmes. Skulde endelig et Dyr komme
i Naturforskerens Hænder, enten ved at drive i Soen (hvor
da især Bugens Tilstand, hvorvidt den er furet eller ikke,
hvorledes farvet o. s. v., i hvert Fald maatte bemærkes),
eller ved at findes frisk, forraadnet eller aldeles oplöst paa
Kysten, da maatte strax eftersees deels alle de ydre For
hold, Maal optages, Rygfinnen om muligt gjemmes, ved
Snuden maa Haarene eftersees, og fortil paa Ganen Bar
dernes forreste Deel (hvis det overhovedet er en Barde
hval), navnlig om de her stöde sammen; meget önskeligt
Billes Jordomseiling. I.
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vilde det være, om hele den forreste Deel af Ganen kunde
skrælles af og gjemmes i Spiritus eller Salt. (Allcrforrest
paa Ganen findes to smaa Huller, der maae skannes og
tages med). Fremdeles maae især Finnernes Form, Stör
reise og Farve bemærkes. Foran Anusaabningen findes hos
Hannen con eller to Aabninger, i Bunden af hvilke sidde
Brystvorterne (onskes medtagne). Er det en Hun, maa
eftersees, om ci et Foster er tilstede, der, efter Störreisen,
enten gjemmes i Spiritus eller i Salt heclt eller ituskaarel.
Af de forskjellige Indvolde ere især et Par Stykker af Tynd
tarmen (helst lige ved Blindtarmen hos Bardehvalerne) vig
tige, da derefter ofte Species kan bestemmes. Findestedet
og Tiden anlegnes naturlig vi is. Af Skelettets Dele ere især
Halshvirvlerne og Skulderbladet vigtige til Artsbestemmelsen,
fremdeles Brystbenet og Antallet af Hvirvler og Ribbecn.
De smaa Bækkenbcen maae nöie eftersees. Huden maa
eftersecs, om derpaa findes Snyltedyr, der medtages. Er
Forraadnelsen end fuldbyrdet, findes dog disse ofte ved
Siden af eller iblandt Levningerne.

Bilag III.
Om Sydhavet.
Sandwichs Öerne ere meget interessante formedelst deres
Naturbeskaffenhed, især deres vulkaniske Tilstand, fordi
Christendommcn er bleven der indfort, og fordi de af alle
Öer i Polynesien have bragt det videst i Culturen. Deres
vilde Tilstand lærer man at kjende af Cook, som blev et
Offer derfor; deres Overgang til Culturen af Kotzebue;
Intet maatte være interessantere, end at lære deres nær
værende Tilstand nöie at kicndc.

Vil man giöre Undersøgelsen af Culturens og Christendommens Udvikling og den europæiske Politiks Indflydelse i
Polynesien til Formaalet for en Reise igiennem Sydhavet,
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saa blive unægleligt foruden Sandwichs Öerne, Marquesas
Öerne, Otahaiti og Pitcairns Öen de vigtigste Punkter. An
gaaende denne sidste Ö findes meget lærerige Oplysninger
i Sommers Taschenbuch zur Verbreitung geographischer
Kenntnisse fur 1832, X‘cr Jahrgang, pag. 275-321, tagne af
Capt. Beecheys Reise.

Det vilde vistnok være i höi Grad interessant og vigtigt
ifald Omstændighederne kunde tillade det, nöiere at undersöge det vestlige Polynesien, hvorunder forslaaes Ny-Guinea og de omliggende Archipeler, interessant, fordi man
der forefinder en pompös, lidet undersögt Natur, og tillige
fordi de ere beboede af den sorte Menneskerace, men som
dog ikke er Negerracen. De flestq naturhistoriske Efter
retninger har man fra Labillardiére, Naturforskeren paa Ad
miral d’Entrecasteaux’s Skib i Aarene 1791 og 92, dog
ogsaa fra Naturforskerne, som fulgte med Duperrey og
d’Urville. Den store Sprogkiender, Alexander v.' Humbolds
Broder Wilhelm v. Humbold, har erkiendt, at deres Sprog har
ikke noget tilfælles med de afrikanske Negeres. De dele
sig i 3 Racer:
d) De Glathaarede eller Stivhaarede, med tynde Lemmer
og hæslige Ansigter, Beboerne af Nyholland og det
Indre af Ny Guinea, hvor de kaldes Haraforas, Ara
foras, Alfurius, den Race, som Bory de St-Vincent
kalder Homo Auslralasicus.
b) De Uldhaarede paa Kysterne af Ny-Guinea, de Vesten
for det liggende Archipeler, paa Ny-Hebriderne ogNyCaledonien og van Diemens Land ; den Race som Bory
kalder Homo melaninus Capus. Han siger med Grund,
at den förste Race indeholder de raaeste af alle Men
nesker, og denne de vildeste af alle Mennesker; meget
stupide paa van Diemens Land, mere opvakte paa de
nordlige Öer; men farlige at komme nær. De ere
Tyve, Mordere, Menneskeædere; lokke Europæerne til
sig, plyndre og dræbe dem ; kun de smaa Öer kunne med
Sikkerhed betrædes.
4”
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c) Den underlige grove Race, med store forvirrede Haarvæxter paa Hovedet, paa Öerne Waigiu og Salevaddy
og Oinegnen. Borrys Homo intermedius, de blandede
Papus, fordi man formoder, at de ere Mestizer afPapus
og Malaiere, som dog er tvivlsomt. Det er vigtigt at
faae Porlrailer af disse Racer ; man kunde fange nogle
Individuer, aftegne dem og sende dem med Presenter
tilbage.
L’homme, essai zoologique, sur le genre humain, par
Bory de Saint-Vincent, 2 vol., Paris 1827, er et vigtigt
Værk. En god Extract af det findes i Voigt: das Thierrcich
1. Thcil, pag. 61, &c.
Men Undersøgelserne i disse Archipeler ere ikke alene
interessante, men ogsaa geographisk vigtige, da de egent
lig ere det Terrain, hvor nye Opdagelser kunne giöres,
og det vilde være en Hæder for en dansk Expedition at
levere et Bidrag dertil. Farvandene ere vel noget besvær
lige formedelst de mange smaae öer og Klipper i Havet;
men dog ikke nær saa farlige som Coralbygningcrnes Hav,
som er sydligere, og i hvis Middelpunkt Ny-Caledonien
ligger. Corallræerne ere neppe opbyggede fra Havets
Grund, men fra Toppernc af Klipper under Havet, og især
paa Randen af Kratere af slukte Vulkaner; deraf fremkomme
de cirkelrunde Coralöer med en So i Midten.

Geographiske Opdagelser kunne i disse Farvande giöres
paa alle Punkter ; men den vigtigste, som staaer tilbage, er
at faae afgiort, om Cap Hood og Cap Rodney höre til en Ö
Sydost for Ny-Guinea eller til en Odde, som hænger sam
men dermed, hvilket endnu er et Problem; og nærmere at
undersøge Archipelet Louisiade, som er meget lidt bekicndl;
det var en Hæder for den danske Expedition, om det kunde
lykkes den at udfylde denne geographiske Lacun.
Det forstaaer sig, at det store Ny-Guinea, som antages
at være saa stort som Frankerige, med, saavidt man kiender
det, en umaadelig riig og pragtfuld tropisk Natur, vilde
indeholdt en ulige större Skueplads for Opdagelser ; men

53
det er ikke til at komme ind i, og det kan först forventes
at blive i Tidens Fölge opdaget fra den opblomstrende en
gelske Colonie i Port Essinglon paa Nyhollands Nordkyst.
Der hæve Sago og Kokospalmen deres höie Toppe, i dets
Skove maa Paradis-Fuglen altid flyve mod Vinden, for ikke
at forvirre sin phantastiske Fjederpragt; der skiuler sig en
ubekiendt Plante- og Dyreverden ; der vandre hæslige Men
nesker imellem en fortryllende Naturs Skjönheder.

D. Hydrographisk physisk-magnetisk Instrux.
I Henhold til Hans Majestæt Kongens allerhöieste Befa
ling meddeles Herr Capitainen herved som Instrux folgende
af Directeuren for Sökortarkivet foreslaaede Bestemmelser
for de aslronomisk-nautiske, magnetiske og meteorologiske
Observationer, som ville blive at foretage paa det forestaaende Togt med Corvetten Galathea, saavidt den Dem
paalagte Tjeneste med Corvetten tillader det, nemlig :
De Observationer, som Corvetten Galatheas Ofßcierer
paa Togtet skulle udfore, kunne deles i:
1) de astronomisk-nautiske;
2) de magnetiske;
3) de meteorologiske.
Med Hensyn til de astronomisk-nautiske Observationer,
da bör disse indbefatte, foruden Alt det for Skibets Navi
gation Fornödne i den videste Udstrækning, endvidere en
hver Art af Iagttagelse, der kan tiene til at berigtige Geo
graphien og Hydrographien af de mange Kyster og Far
vande, som Skibet kommer til at beseile.
Paa Nicobarerne, og iövrigt, hvor Leilighed og Anled
ning gives, foretages regelmæssig nöiaglig Opmaaling af
Kysterne, forbunden med gjentagne nöiaglige Observationer,
saavel for Breden som for Længden; denne hovedsagenligen
ved Hjælp af Chronometrene, men verificeret saavel ved
Observationer af Maane-Distancer, som ved Stjerncbedæk-
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ningen Under Forbiseiling af Kyster söges ved Brede- og
Længde-Observationer, Peilinger, Vinkelinaalingcr og Log
ninger at aflægge deres Conlourer med muligst Nöiaglighed,
og hvor betydelige Afvigelser fra det hidtil Bekjendte op
dages, og Omstændighederne tillade at gjöre noget Ophold,
anvendes delle til saavidt muligt at erholde Vished herom.
Overalt livor Skibet relacherer, og iövrigl, hvor det er mu
ligt, ikke alene iland, men ogsaa ombord, gjöres Observa
tioner saavel til Bredens som til Tidens Bestemmelse. Imel
lem alle disse forskjellige Punkter beregnes Klokkeslctforskjellene efter hvert Uhr især, ligesom Længden beregnes
fra hver den af de secondaire Meridianer, man sidst har
berört, og som ifölge Reisens Bestemmelse ville omtrent
blive :
Funchal, engelsk Consulat.
Cap det gode Ilaab, Observatorium.
Port Louis, Coopers Ö.
Madras, Observatorium.
Batavia, Observatorium.
Canton, engelsk Faclorie.
Sandwichs Öerne, Honoruuru, Fortet.
Olaheiti, Venus-Pynlen.
Paramatta, Observatorium.
Valparaiso, Fort St-Antonio.
Rio Janeiro, Fort Villagagnon.
Der sammendrages saaledes en Tabel over Breden
samt Længden fra en af bemeldte Meridianer af ethvert
Sted, hvor Observationer ere foretagne, samt en anden Tabel
over Tidsforskjellen imellem de forskjellige Steder ifölge
hvert Uhr især. Af störste Vigtighed er det, at Observa
tions-Stederne iland ere betegnede med muligste Nöiagtig—
hed, uden mindste Tvetydighed, helst med en Skizze, visende
Beliggenheden imod hvilketsomhelst urokkeligt naturligt
Punkt, som en Klippespids eller lignende. Hvor tidligere
Observateurer have iagttaget, söges fortrinsviis samme Ob
servations-Sted. De ombord foretagne Observationers Re
sultater söges med muligst Nöiaglighed overförte paa et
iland skarpt betegnet, eller for Sofarlen vigtigt Sted.
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Höiden söges bestemt nf kjendelige Bjergtoppe, enten
barometrisk eller trigonometrisk. Afstanden i hvilken de
ere seele fra Soen af angives, tilligemed de derved sted
findende atmosphæriske og meteorologiske Forhold, og To
ninger lages af alle mærkelige Kyster. Overalt hvor Lod
skud findes, holdes Loddet stadigt gaaende med större eller
mindre Hurtighed efter Omstændighederne.
Vandets Stigen og Falden iagttages noiagligen eller en
medgiven Flodmaaler, ligesom Tidsmomentet af Iloivande
og Lavvande paa ethvert Sted, hvor Observationer ere
gjorte; herover forfattes en samlet Tabel, forsynet med
oplysende Anmærkninger, især der, hvor kjendelige Abnor
miteter og Uregelmæssigheder maalle vise sig.
Ligeledes samles i en anden Tabel alle Bidrag til Kund
skab om Strömmens Sætning, saavel ifølge Forskjellene
mellem hvert Etmaals gissede og observerede Middagsbestik,
som ogsaa Resultaterne af enhver anden Slags Undersögelse
denne Gjenstand angaaende, navnligen den therm o metriske
Undersögelse af koldere og varmere Slromracer.
Endvidere samles under Eet, i en stadig forllöbende
Relation, Bemærkninger om Alt, Vindene, deres Retning og
Kraft angaaende. Heri bemærkes især Tid og Sted, hvor
Passater og Monsooner begynde og ende; Særegenhederne
saavel ved disse Vinde, som ved muligt modendo Orkaner
og Tyfoons og ved variable Vinde og Vindstille. Der ved
tegnes herhos saavel de meteorologiske Forhold, som den
Strømsætning, man tik samme Tid har iagttaget, samt enhver
videre Bemærkning, hvortil Almosphærens Tilstand maatte
give Anledning. * Heri kan ogsaa hensigtsmæssigen oplages
enhver Efterretning, af paalidelig navngiven Kilde, som denne
Gjenstand angaaende kan indhentes paa de Steder, hvor
Skibet ligger an, eller fra Individer, man kommer i Berörelse
med.
Alle Officierernes Observalionsböger bör være fuld
kommen eens, og af Chefen aulhoriserede, ligesom de ved
Reisens Ende indleveres til ham. Enhver bör bestræbe sig
for med mutigst Fuldstændighed og Tydelighed i den at ned
skrive enhver af ham foretagen Observation med. alle Data
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og Biomstændigheder j og med den fuldstændige Beregning
indfort i Bogen selv, efter et mutigst censformigt Schema,
samt med Angivelse af den Paalidelighed Observationen for
menes at kunne tillægges.
Med Hensyn til de magnetiske Observationer bliver
först her, og derefter mutigst hyppigt, saavel ombord som
iland, at observere :
Misviisningen,
Inelinalionen, og saavidt muligt
Intensiteten,
efter de medgivne Instrumenter og med enhver bekjendt
Forsiglighedsrcgel. Ifolgc Skibets Indretning og Bevæbning
formodes et paa Hytten opstillet Compas at kunne blive
udenfor Indflydelsen af Localaltraclionen, men saafremt dette
ikke bliver Tilfældet, borLocaldevialionen omhyggeligen under
soges og bestemmes paa de forskjellige Steder, hvor Lei
lighed hertil maatte gives. Da der haves Exempel paa, at
Intensiteten er bleven observeret ombord, saa bör Forsög i
saa Henseende ikke undlades.
Foruden disse 3 Slags magnetiske Observationer bör
endvidere, saavidt muligt, ved Land undersöges den mag
netiske Ebbe og Flod, eller de daglige Afvigelser med Ti
derne for Maxima og Minima, samt endvidere nöie noteres
ethvert Phænomen, der maatte vise sig under Observatio
nernes Löb.
Med Hensyn til de meteorologiske Observationer, da
skulle disse bestaae i at udfylde de dertil medgivne Registre
med den Fuldstændighed, som Chefen ifölge Tjenestens Tarv
og övrige Omstændigheder maatte finde passende at bestemme
som Norm. För Reisens Begyndelse og ved Hjemkomsten
blive Barometre og Thermomètre at sammenligne med Normalinstrumentcr her, og Gangen af Sympiesomelrcncs For
anderlighed imod Barometret iagttages nöie for hvert især
under Lobet af Reisen.
Hvad derimod den beskuende Meteorologie angaacr,
med Hensyn til Luftphænomener, Almosphærens Tilstand,
Skyernes Art, Form og Udseende etc., da finde Bemærk
ninger herom, som tidligere anfört, deres Plads i Relationen
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om Vindene, og ikkun Polarlys alene bemærkes tillige ve.l
de magnetiske Observationer. Det noteres, naar Stjerneskud
indtræffe i större Mængde, og Aglpaagivenheden bör især
være henvendt herpaa imellem hver 9de og 13de August
samt Ilte og 14de November. Det soges endelig bemærket,
hvorvidt Sympiesometret bebuder Nærheden af hvide Byger
eller Vandhoser, hvorom hidtil ingen Iagttagelse haves.
De i foranstaaende Instrux omhandlede Böger til Ob
servationernes Indforelse for hver Officier, anmodes Herr
Capitainen om at foranstalte anskaffede.
Efter endt Togt indsendes Beretningerne m. v. om de
foretagne Observationer hertil Collegiet.
Admiralitets— og Commissariats-Collegium d. 17de Juni 1845.
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E.

Consul Mackeys Expedition til Nicobaröernc.

1 Skrivelse af 16 Octbr. f. A. indsendte Gouverneuren
over de dansk-ostindiske Besiddelser, Etatsraad Hansen, el
Forslag fra Chefen for Handelshuset J. Mackey & C", i Cal
cutta, D. C. Mackey, til at foretage en Udrustning til den
störste og sydligste af de Nicobarske Öer, Sambelong eller
Stor-Nicobar, for at undersoge, hvorvidt Öen maatte være
skikket til Opdyrkning og til Anlæggelse af et Handclsclablissement, som en Begyndelse til en efterfølgende Coloni
sation, og tilbod Mackey at afholde den halve Deel af Be
kostningen, imod at lilslaaes el Stykke Land af indtil 500
Acres med Frihed i el vist Antal Aar for Afgifter af Grunden
og for Udførselstold af Produclionen.
Gouverneur Hansen anbefalede Forslaget, idel han op
lyste, at Bevæggrunden til samme var at söge deri, at
Mackey er Deellager i en projecleret Dampskibsfart til Sin
gapore og China, og at man var betænkt paa at udfinde el
passende Sted for et Kuldepol for Dampskibene, i hvilken
Henseende man havde henvendt sin Opmærksomhed paa
Sambolong. Gouverneuren yllrede derhos, al ligesom den
private Interesse, der bevæger sig i Sagen, frembydcr foroget Sikkerhed for en hensigtsmæssig Udförelse og for Opnaaçlscn af et bestemt Resultat, saaledes vilde del, til Ved
ligeholdelse af Territorialrcllighederne over Nicobaröernc,
være hensigtsmæssigt at anvende en beregnelig, i og for sig
ikke betydelig Sum paa en Expedition, der kan tilveiebringe
Kundskab om den vigtigste og mindst bekjendte af Öerne,
og forhindre, at Fremmede mulig anlægge et ualhængigt
Etablissement sammesteds.
Paa Collegiets allerunderdanigste Forestilling i denne
Anledning resolverede Hans Majestæt Kongen under 27de
Decbr. f. A. allernaadigst saaledes :

„Vi bemyndige allernaadigst Collegiet til at indgaae
paa det af Chefen for Handelshuset J. Mackey & C°. i
Calcutta gjorte Forslag om Udrustning af et Togt til de
nicobarske Öer, og vil det fornemmelig være at betinge,
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at det danske Flag heises paa den ommeldle Ö Sambolong eller Stor-Nicobar, som en Anerkjendelse afVor
Höihedsret over den hele Ögruppe. De med denne
Expedition for Vor Kasses Vedkommende medgaacnde
Bekostninger, indtil et Belöb af 12,000 Rupier eller c.
10,000 Rbd. ville være at afholde af den ordinaire
Budgelsum for de ostindiske Besiddelser.”
Efteråt denne allcrhöieste Resolution var afgivet, mod
tog Collegiet en Skrivelse fra Elatsraad Hansen den 18de
Novbr. f. A., hvori han oplyste, al Omkostningerne ved
Expeditionen sandsynligviis. kun vikle belobe 6000 C. R.,
hvoraf den Kongelige Kasses Andeel altsaa ikkun vilde be
lobe 3000 Rupier.
I Forbindelse hermed indberreltede Gouverneuren under
19de Decbr. f. A., at flere Omstændigheder tydede paa, at
dersom det beleilige Öieblik ikke uden Ophold benyttedes
var der meer end Sandsynlighed for, at det vilde gaae tabt
for bestandigt. Deels havdé gjentagne Overfald begaaede
paa forsvarslöse Handelsskibe af Indbyggerne paa Camorta
og Nancowry foranlediget engelske Handlende til at gjöre
Forestillinger om Nödvendighedcn af at ophæve en saa lovlos Tilstand; deels havde, hvorom Gouverneuren nylig var
bleven underrettet, franske Missionairer i de senere Aar
opholdt sig paa Car-Nicobar, hvorfra de i Septbr. 1844, da
Indbyggerne ikke onskedc at have fremmede Euçopæere
blandt sig, flyttede til Öen Terressa, ved Hjælp af en, med
Skib sig der opholdende Handelsmand fra Moultnain 1VL M. F.
Crisp ; denne havde derefter fattet det Project at sætte sig
i Besiddelse af sidstnævnte Ö, hvorom han havde gjort en
officiel Indstilling til den engelske Commissionair for Tenasserim-Provindserne. Da der fölgelig ingen Tid var at give
bort, indgik Gouverneur Hansen paa forventende Sanction
folgende Betingelser med Donald Mackey for Iværksættelsen
af den ommeldte Expedition til Nicobaröerne.

1. Mackey paatager sig at afholde Udgifterne og overlader
Spörgsmaal om Godtgjörelse for det halve Belob til
Regjeringens nærmere Godtbefindende.
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2. Expeditionen skal Forlade Calcutta inden Udgangen af
Juni Maaned 1845 under Overbestyrelse af H. Busch
(Dansk af Födsel), ledsaget af en Mand med videnskabelig
Dannelse, og af det fornödne Antal Haandværkere.
3. Hovedoiemedet med Udrustningen er at anstille en
Undersøgelse af og indhente paalidelig Underretning om
Öen Sambolong og den nærliggende mindre Ö Lille—
Nicobar; den erholdte Underretning, saavelsom Prøver
af Öernes naturlige Frembringelser og andre Gjenstande
af naturvidenskabelig Interesse indsendes directe til
Collegiet, forsaavidt Etatsraad Hansen skulde være fra
værende, naar Expeditionen vender tilbage.
4. Skulde Udfaldet af Undersøgelserne- gjöre Anlæggelsen
af cl Kuldepot og af et commercielt og et agerdyrkendc
Etablissement tilraadeligt paa Sambolong eller den til
liggende Ö, tillades det Entrepreneuren hertil strax at
tage den fornödne Strækning Land i Besiddelse, saafremt dette kan skee, uden at der med Magt eller ved
andre ulovlige Midler fratages Öernes indfodle Indbyg
gere Jord, som de enten kalde deres private Eiendom
eller benytte til Beboelse eller Dyrkning.
5. Gouverneuren over de ostindiske Besiddelser forbinder
sig til, at udvirke for Mackey inden et Aar eflerat han
derom gjennem Collegiet indsender Ansögning, ledsaget
af Beviser for, at et velbegrundet (successful!) Etablis
sement er anlagt paa forommcldtc Öcr, fuld Eicndoinsret til et Stykke Land enten paa Stor- eller Lille—Ni
cobar eller paa begge Öer, i Udstrækning af indtil 500
engelske Acres i det Höiesle, med tilstrækkelig Front til
Soen for commercielle Foretagender, og med toldfri Udforsel for en Tid af fra 5 til 10 Aar for Produclionerne
af ommcldtc Plantage. Den indrömmede Eiendomsrct
forlabes, dersom Eiendommen for længere Tid end et
Aar henligger uden al benyttes eller uden at være i
virkelig Besiddelse.
6. Besiddelse lages og Expeditionen foretages i Hans Ma
jestæts Navn, og det danske Flag heises, saafremt et
Etablissement skulde blive grundlagt.
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7. De Indfödte paa de nicobarske Öer behandles med
Mildhed og Skaansomhed, og deres personlige Rettig
heder saavelsom deres Eiendomsret respecteres.
Paa Collegiets allerunderdanigste Forestillig resolverede
Hans Majestæt derpaa under Ilte Marts d. A. saaledes :
„Vi ville have givet allerhoieste Tilsagn om at indbemeldte Betingelser, som Gouverneur over Vore ost
indiske Besiddelser, Etatsraad Hansen, paa den danske
Regjerings Vegne har indgaaet med Handelshuset J. Mac
key & C°. i Calcutta med Hensyn til et Togt til de
nicobarske Öer, ville blive allernaadigst opfyldte, og
paalægge Vi Vort General-Toldkammer og CommerceCollegium herom at underrette Vort Departement for
de udenlandske Sager.”

I Skrivelse af 6te Marts d. A. har Gouverneur Hansen
indberettet, at Expeditionen er fuldendt, og at en engelsk
Skonnert, der föferNavnet l’Espiégle, er fragtet for Reisen,
samt ligger færdig til Afseiling fra Calcutta. Forhenværende
Secrelair ved Raadct i Frederiksnagore Busch, der har Be
styrelsen af Toget, ledsages af en anden Dansk Lovvert,
som i paakommende Tilfælde kan overtage Bestyrelsen og
som, saafremt et Etablissement bliver anlagt paa Sambelong,
forbliver paa Öen. Löwert er Student ved Kjøbenhavns
Universitet og har endeel Aar forsögt sin Lykke i Udlandet
som Handelsbetjent, sidst i Algier og Cairo, hvorfra han
for nogle Maaneder siden kom til Calcutta og fik Ansættelse
paa Mackeys Contoir; han er vant til at tumle om i Verden
og har hidtil undgaaet alle Climatsygdomme.
Föreren af Fartöiet er en Englænder, ved Navn Lewis,
af god Familie og opdraget ved Universitetet i Cambridge,
han har Lyst til Eventyr, har besôgt de fleste Öer i det
indiske Hav, og gaaer med Expeditionen til Sambelong i
Mangel af anden öieblikkelig Beskjæftigelse. Gouverneuren
anseer det for en Fordeel, at denne Mands Tjeneste og
Erfaring er sikkret ved nærværende Ledighed, og antager
det for muligt, at han vil gjôre F ors ö g paa at anlægge en
Plantage.
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De övrige Dceltagcre i Expeditionen, hvis Antal er
indskrænket, da Fartöiet er lidet, bestaae af Sômænd og
Hanndværkere, deels Europæere, deels Indfödte. Gouver
neuren beklager, at det ikke har været muligt, at sikkre cn
Naturkyndigs, navnlig en Geologs Kundskaber for Toget.
Da der imidlertid for Tiden opholde sig et Par reisende
Nalurkyndigc, Preussere af Födsel, i Nærheden af Mouhnain,
er der skrevet dertil for at forsøge, om de kunde formanes
til at gaae med Expeditionen til Nicobaröerne.
lovrigt tvivler Gouverneuren om, at nærværende Expe
dition vil levne Tid eller Leilighed til detailleredc viden
skabelige Undersøgelser; hvorimod de væsentlige Gjenstande
for den præliminaire Undersögelse, der for Tiden kan anslillcs, ville være: cn Omseiling af Öen Sambelong, Opta
gelsen af et Kort over eller idetmindstc cl paalideligt Afrids
af Öen, Udfindelse af dc bedste Landingssteder, Opmaaling
af en Havn, der siges at findes paa den östlige Kant af
Öen, et Skjön af Öens Capacitet for Agerdyrkning, Udfindclscn af det bedste Punct for Grundlægning af cn Plantage,
saml Underretning om Indbyggernes Tilstand, Egenskaber
og Disposition mod Europæerne.
Findes et Sted passende for Anlæg af et Kuldepot og
af Plantager, og gives der et nogenlunde rimeligt llaab om
et heldigt Udfald af at occuperc Öen, er det paatænkl slrax
at oversende det for Expeditionen fragtede Farlöi Cil Penang
for at överföre cliinesiske Arbeidsfolk og sætte dem i Værk
med Bydning af Grund; först efterat dette cr skeet, antager
Gouverneuren, al Undersøgelserne kunne strækkes videre, og
at hele Öen, der ikke er af ringe Störreise, kan ventes
gjennemkrydset i alle Retninger og videnskabeligt under
søgt; men Hjælp hertil forventes fra Danmark.
Ved Expeditionens forhaabede Ankomst til Sambolong
vil det danske Flag blive heiset som en Anerkjendclse af
Danmarks Höihedsret øver den hele Ogruppe. Bliver der
hos et fast Etablissement ved samme Leilighed slrax grund
lagt paa Sambolong, og Forsøget understøttes ved Udsendelse
af et armeret Skib, antager Etalsraad Hansen, at Alt cr
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gjort, hvad der for Öieblikket udfordres, for uomtvisteligt at
sikkre Eiendomsretten over Öerne.
Gouverneuren tilföier, at Afsendelsen af Expeditionen
ikke er nogen Hemmelighed, hverken for det engelske
Gouvernement eller for den Deel af Publicum, der inleresrerer sig for Sagen, samt at Foretagendet at colonisere
Öerne ansees, saavidt de offentlige Blade have y Uret sig
derom, for at være fortjenstligt, da det giver Haab om Ud
bredelse af Religion. Civilisation og Handel.
Endelig har Etatsraad Hansen i Skrivelse af 18de Marts
. d. A. indberettet, at Expeditionen er afgaaet fra Calcutta og
har forladt Diamond Harbour d. 16de s. M. Skjöndt Over
reisen kan skee paa 10 à 12 Dage, vil der formodentlig
hengaae henved 4 Maanedcr, inden Fartøiet kan ventes til
bage, og en fuldstændig Rapport modtages. Da det imid
lertid er af Vigtighed at erholde saa hurtig Underretning
fra Expeditionen som muligt, og for at sikkre samme Under
støttelse i paakommende Nødstilfælde, samt tillige give Ex
peditionen et i de Indfödtes Öine mere imponerende Ud
seende, er der gjort Forsög paa at engagere 2 paa Moulmain hjemmehørende Skibe, der for Tiden ligge ved Cey
lon, til paa Tilbagereisen at omseile Sambelong og sætte sig
i Forbindelse med Busch. Der er i saa Henseende gjort
Eieren, den tidligere omtalte Mr. Crisp et moderat Tilbud,
hvoraf den Kongelige Kasses Andeel er beregnet til 1000
Rupees, og muligt lod hans Interesse sig iövrigt forene der
med, hvorved hans Hjælp for Fremtiden vil være sikkret.
En Naturkyndig og navnlig en Geolog kan for Öie
blikket ikke tilveiebringes, men Mr. Blyght, som er ansat
som Naturalist ved det asiatiske Selskabs Museum, har med
sendt alle til Opbevaring af Naturgjenstande fornødne Ap
parater, og Alt, hvad der paa Öen indsamles, vil ved Mod
tagelsen blive undersögt af Hr. Blyght, Dr. Wallich og Dr.
Mac-Lelland. Sidstnævnte, som er den eneste Geolog i Cal
cutta, antager paa Grunde, som han udleder af Formationen
af de nærliggende Kyster og Öer, at der maa findes Kul
paa Sambolong.
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Compagnies Deputy Surveyor-General, Capt. Wronghlon,
har velvillig forsynet Expeditionen med Instrumenter for
Opmaaling, og Capitain Lewis, der har tilstrækkelige Kund
skaber til at före dem til Nytte, har paataget sig, mod
Löfte om Betaling i Forhold til Resultatet af hans Arbeide,
at optage et Kort over Öen og Havnen, dersom en saadan
exis lerer.
Den 18de Juni 1845.

pro vera copia

F. Schlegel.
•

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

Tirsdag den 24de Juni Kl. 12 J F. M. vare vi tværs for Hel

singör, Vi fik her som sædvanlig Besög af Vagtskibschefen
og andre gode Venner, og blandt dem min gamle Kammerat
Capitain Sneedorff. Desværre bragte han et Sorgens Bud
skab til sin Svoger Capitain-Lieulenant Aschlund om et
Dödsfald af en Nærbeslægtet i dennes Huus. Da Lodsen er
klærede paa samme Tid, at det vilde være forgjæves at
forsöge paa at krydse ud, eftersom Vind og Ström vare
haardt imod, gik jeg saameget villigere til Ankers, som
Aschlund derved fik Leilighed til at bringe sin Familie et
TröstensOrd i denne nu i dobbelt Henseende tunge Afskeds- *
time.
Næste Morgen, Vinden SV, Bramseils Kuling, lettede
Kl. 4, i Selskab med en stor Mængde Skibe, som stode Sundet
ud med os. Den preussiske Corvet Amazone, som laae paa
Rheden da vi kom, var lettet om Natten. Idet vi lettede
hörte vi en Salut ved Kjöbenhavn, og da vi senere vare oppe
mod Kulien, hörte vi en Salut ved Kronborg. Vi tvivlede
derfor ikke om, at Briggen Ornen var i vort Kjölvand.
Kl. 4£ passerede vi Kronborg, saluterede og lod Mu
siken ' blæse nogle Afskedstoner til det gamle ærværdige
Slot. Det var en deilig Morgen; den nylig opgaaede Sol
belyste den skjönnc danske Kyst; det prægtige Kronborg,
tildeels indhyllet i Rögen af sine Kanoner, hvormed den
havde besvaret vor Afskedshilsen, gav os i Echo fra sine
ærværdige Mure de sidste Toner af den danske Sömands
kjæreste Sange.
Billea Jordomseiling .1.

5
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Nu faldt Underseilene, Læscilene bugnede fra de ud
halte Spire, og rask gled Galathea frem i Spidsen for den
hele Flaade, som havde benyttet den længe ønskede gode
Leilighed til at komme Sundet ud,
KL 5| gik Lodsen fra Borde. Han tog min Rapport
og de sidste Afskedsbreve med til Land. Der er noget
egent, det er el alvorligt Öieblik, naar den sidste Fædre
landets Lods gaaer fra Borde, og man, for at bruge etSömands-Udtryk, kaster det sidste Varp los, der holder En til
Hjemmet Allerede noget för har han indsamlet dc mange
Breve, som han skal besorge. Nu er det paa Tiden; Under
seilene gives op, Store Mersseil kastes bak, og det lille
Fartöi, som har slæbet agter, hales op til læ Faldereb.
„Farvel Captain og lykkelig Reise I” siger Lodsen, og saa
faaer jeg et ærligt Haandslag til Afsked, saa trofast, saa vel
meent, som nogen Sömand kan give det. „Brevene skal
ganske vist blive besorget”, og dermed gaaer han hen mod
læ Faldereb; der mödes han af en lille Flok; de have
endnu nogle Breve at give med. Det er dem, som saa
gjerne ville give det sidste Afskedsord saa scent som mu
ligt, dem, for hvem Afskedslimen har været tungest — nær
vare de komne forsildig, dog, han faaer dem just paa Falde
rebet — og vil jeg kigge ud over læ Reling, saa kan jeg
være vis paa at see adskillige barkede Næver række en lille
Seddel ud af de læ Porte med Udskrivt til Nycboder.
Altsammen er Afskedsord til Hjemmet! Nu er han klar, han
sætter af, vinker os sit sidste Farvel med sin blanke Hat,
og nu falde Underseilene og Fart sættes paa Skibet, og
snart forsvinder den lille Baad imellem de rullende Böiger,
som tage med sig vor sidste Hilsen, vor sidste Forbindelse
med Fædreland og Hjeml
Om Formiddagen blev Krigsartikelsbrevets Afsnit om
Skik og Orden inden Borde oplæst for Mandskabet, og Eed
aflagt til Flaget.
Med gunstig Vind, tildeels med Regnveir lob vi Katte
gattet meget hurtig igjennein. Den 25de om Aftenen Kl. 8
passerede vi Skagen, men dermed var ogsaa den gode Vind
forbi. Om Aftenen fik vi SV med Labert og Stille, og vor

Cours blev altsaa tvunget op mod den norske Kyst. Hele
den 26de laber Brise, tyk Luft.
Kl. 2 om Natten fik vi Sigte af det nye Fyr paa Ydre
Torungen ved Indlobet til Arendal. Den 27de blæste det
stivt af Vest og VNV Vind. Jeg forcerede Seil, krydsende
under norske Kysten, deels for at benytte den vestlige Ström,
som her altid sætter ned langs Kysten forbi Næsset, men
tillige fordi jeg vilde vide, hvorledes mit Skib var tilsinds
at gebærde sig i stiv Kuling og haard So. I denne Hen
seende blev jeg meget tilfredsstillet, da jeg allerede her
fandt, hvad jeg senere i fuldeste Maade har faaet bekræftet,
at Galathea var et godt Soskib, som bar sine Seil fortræffe
ligt. Derimod kom jeg til Kundskab om, at dens Overskib
var temmelig lækt, og trængte betydelig til Calfatning,
hvortil der til Söes er saa saare liden Leilighed. Uagtet
der lob endeel Vand til Pumperne, var jeg imidlertid ganske
beroliget, da jeg var overbeviist om, at Skibets Bund var
fuldkommen tæt. Tommermændene maatte da i Arbeide
med at calfate og stoppe Lækager hist og her, hvilket i
dobbelt Henseende var mig ubehageligt, deels fordi saadant Arbeide altid bliver Palliativer, eftersom Calfatning kun
kan foretages forsvarligt med tört og roligt Skib, deels
fordi Tommermændene derved afholdtes fra andet höist nød
vendigt Arbeide.
Den 28de om Morgenen gik Vinden heel NV, og vi
kunde sætte Cours for Canalen. Medens Skibet leed af Læ
kage leed endeel af vort usövante Mandskab, men især de
Hr. Naturforskere af Sosyge. Enhver, som veed hvad So
syge er, vil beklage dem, men Medlidenheden maatte stige
höit, naar man saae i hvad Tilstand deres Lukafer vare. Disse
Kamre, som i Varmen have den store Fordeel at være luf
tige, vare, paa Grund af Canonportencs slette Lukning, saa
utætte, at Vandet i Ordets egentlige Forstand sirommede ind.
Jeg skylder de Hrr. Naturforskere det Vidnesbyrd, at de alle
bare dette Onde med en magelös Taalmodighed; aldrig hörte
jeg en Klage, som i Sandhed dog havde været velbegrun
det. Jeg lod mig det derfor saameget mere være magtpaaliggende at gjöre, hvad der for Öieblikket var muligt, for

68
at skaffe dem nogenlunde Trie for det indtrængende Vand,
og jeg lovede ved mig selv, at ved vor Ankomst til Madeira
skulde og maatte heri gjöres en alvorlig Forandring.
Hds. Maj. Dronningens Fødselsdag vilde jeg højtidelig
holde med en lille Diner. Men det regnede og blæste saa-*
ledes, at to af mine Giæster meldte dem upasselige af So
syge, og vi andre havde megen Möie med at holde fast
paa, hvad der stod paa Bordet. Imidlertid tömte vi el Glas
paa vor Dronnings Velgaaende, med det Haal) og Önske,
at hun paa sit smukke Sorgenfri maatte have bedre Veir
end vi.
Næste Dag blæste det en Storm af VNV og NV, som
nödte mig til at lægge bi for Stormstagseilene Nord over.
Om Middagen blev jeg kaldt paa Dækket ved del afskyelige
Raab: „En Mand overbord I” Ved at beslaae Fokken vare
to Mand faldne ned. Den Ene, halvbefaren Carl Jessen fra
Slesvig, en flink Gut, der alt var bleven lagt Mærke til som
altid i Forhaandcn, slog Hovedet mod Fokkeroslct og drev
blodende agterud tæt forbi vor Redningsboic, som blev affi
re t i cn Ende til ham. Men han mægtede ikke at gribe
den, og sank Öicblikkct efter. At sætte et Farlöi ud i det
Veir og den So, vilde have været at udsætte sex à otte
Mennesker mere for den visse Död. Den Anden blev hæn
gende nogen Tid i Perten, faldt saa ned i Vandet, fik fat i
Slæberbommcns Takelage , ogblev herfra bjerget af vor brave
Baadsmand Jörgen Petersen, der sprang ud paa Slæberbom
men, og, uagtet de stærke Overhalinger, fik slukket cn
Ende paa ham, hvori han heistes ombord. Saaledes var
der da allerede Een mindre af den lille Coloni, som Gala
thea sluttede i sit Favn. Desværre skulde det ikke blive
derved.
Den 30te Juni om Eftermiddagen tonede Flag for en
dansk Orlogsbrig, som stod osler over. Vi antog den for
Örnen, og der blev da beregnet for og imod, hvo der först
skylde komme Canalen ind.
Den 1ste Juli om Aftenen blæste det alter en Storm,
dennegang af SV med Regn og svære Byger. Corvetten
laae bi for Stormstagseil og klodsrebet Store Mersseil, og
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laae som en Maage paa Vandet, uden at tage en Draabe
Vand over.
Saaledes arbeidedc vi os med stadig Modvind, ledsaget
af afvexlende stiv Kuling og Stille, Taage og Regn, gjennem
den hoist uinteressante Nordsö. Den 3die Juli fik vi Lod
skud af Doggers Banke, og den 4de om Morgenen fik vi
en Yarmouth Lods ombord, som skulde bringe os Canalen
ind.
Det blev i disse Dage befundet, at en stakkels Matros
af Besætningen var vanvittig. Sandsynligviis havde Raabet
og Synet af de Ulykkelige, som faldt ned fra Fokke-Raaen,
gjort et voldsomt Indtryk paa ham; thi det lod til, at han
leed af en vedvarende Skræk for Alt, hvad der omgav ham.
Han gjorde herved alskens Optöier, især om Natten, da han
med Raab og Skrig om Hjelp forstyrrede Kammeraternes
Sövn, kom nogen op paa Dækket, bad om Beskyttelse
o. s. v. Lægen erklærede, at han vilde under alle Omstæn
digheder være incurabel ombord, og jeg besluttede derfor
at benytte den forsle mulige Leilighed til at sende ham
hjein. Denne tilbod sig lykkeligviis meget snart i det Far
vand vi vare. En hjemgaaende dansk Jagt, kommende fra
Bordeaux, bestemt til Nyborg, fik ham ombord.
Den 5te Juli fik vi endelig godt Veir, ja endog en
meget smuk Dag, men stedse SV Vind, labert og stille.
Ved en saadan Leilighed, efler överstånden Storm og ondt
Veir, bliver der da ombord i en Orlogsmand en almindelig
Vasken, Spulen og Torring. Kanonerne hales ind, Porte
og Luger lukkes op, Seil og Klæder hænges til Torring,
kort, der er en almindelig Aclivitet. Matroserne, som fole
Nødvendigheden af disse Arbeider saavel for Skibets som
for deres eget Velvære, lage sig af Sagen ret con amore.
De gaae som Vandfuglene ufortrødent i Vand til Anklerne,
skrubbe og spule, svabre og skovle. Men en saadan Dag
er ogsaa en sand Velgjerning for et Skib. Regn og Fug
tighed er vor værste Fjende ombord.
Söndag den 6te kom vi endelig Canalen ind i Selskab
med en stor Mængde Seilere. Indenfor Dover satte vi Lod
sen i Land med samt Breve og Depecher og styrede saa
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Cours Vester efter ad Dungenes til, Vinden östlig, smukt
Vcir.
Oin Formiddagen holdtes förste Gang Gudstjeneste om
bord. Vor værdige Skibspræst Hr. Pastor Hansen, vidste
ved denne sin Tiltrædelses-Prædiken i höi Grad at tiltale
os Alle, og slemme Gemytterne til Selvbetragtning og Gudhengivenhed, og mangen en Taare viskedes af Kinden med
Bagen af den brune Haand, ved Tanken om det Hjem, vi
forlode, om det Svælg af Tid og mulige Begivenheder, som
skilte os derfra, og vedllaabet om, efter veludfortDaad at
see det igjen. — Jeg benyttede denne Stemning til efter
endt Gudstjeneste med nogle Advarselsord til de tre fire
stakkels Syndere, som ifölge Straffe-Reglementets Bydende
under den forudgaaendc Parade havde staaet opstillede ved
Stormasten, at eftergive dem den idomte Straf.
Ved at nærme os Folkstone, seilende langs Kysten,
kunde vi folge med Kikkerter den her under Klinten langs
Stranden lobende store „sydostlige” Jernbane, der strækker
sig herfra gjennem hele England lige op til Lancaster; den
lober gjennem en Tunnel paa delle Sted. Ikke langt derfra har
man inaattct sprænge en heel fremspringende Klippe, der
blev undermineret med 18000 Pd. Krudt. Kl. 2 om Mid
dagen passerede vi det historisk bekjendte Hastings; vi stode
derpaa noget ud fra engelske Kysten og saae först Land
igjen, da vi et Par Timer senere kom temmelig nær forbi
det paa sine 7 Höie let kjendelige Beachyhcad.
Allerede samme Dags Aften döde den östlige Vind af.
Vi fik nu et Par Tordenbyger og derefter Stille, som varede
hele * den næste Dag og aflöstes den 7de om Aftenen af
SV Vind, stiv Kuling, Taage og Regn. Herimod krydsede
vi til den 9de om Middagen, da vi befandt os paa Höiden
af Plymouth. Men da Veiret vedblev at see ondt ud og
regnfuldt, Kulingen tiltog, og Strömmen skulde til at sætte
os öster efter i sex Timer, besluttede jeg at lobe ind til
Plymouth, og tog en Lods ombord, som befandt sig i sin
Cutter tæt i Læ af os.
Kl. 7 Aften ankrede vi under en skyllende Regn paa
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Plymouths Rhed, indenfor den prægtige Breakwater, paa 7
Favne Vand. Den norske Cadetcorvet „Örnen”, Captain
Grön, laae paa Rheden noget indenfor os. Breakwaleren,
hvis Anlæg har kostet over en Million £ Sterling, er sikkert et
af det nyere Englands stolteste som nyttigste* Mindesmærker.
Det er som bekjendt en Dæmning eller Soskjærm tværs over
Plymouths Bai, ladende et Indlob östen og vesten om, er
opfort af Kalksteen, 1700 yards lang, over 20 Fod höi og
endnu foroven 100 yards bred, s*a at dens övre Flade,
hvortil en höi Trappe förer op, ved ikke altfor urolig So
afgiver en ret behagelig Promenade. Paa ßreakwatercns
vestre Ende ligger et Fjrtaarn.
Næste Dags Morgen Kl. 8 saluterede vi Fæstningen med
21 Skud og den engelske Admirals Flag med 17 Skud, som
med lige Antal blev besvaret. Kort efter modtog jeg Besög
af den danske Vice-Consul Mr. Fox, som kom ombord til
mig i sin Cutter, og af den commanderende Admirals FlagCapitain, Sir Henry Leeks, som kom for at complimentere
mig og tilbyde mig Havnens Assistance. Han fortalte mig,
at hans Admiral Sir John West, nylig kommen dertil, var
uden.sit Flagskib, da dette, the Queen, var beordret til
Portsmouth til den Eskadre af 8 store Linieskibe af forskjel
lige Tegninger, som skulde foretage Pröver mod hverandre.
Denne Eskadres öiemed, fremkaldt ved de forudgaaede
Parlaments-Debatter, hvor disse forskjellige Skibes Södygtighed og övrige Capaciteter havde været Gjenstanden for de
heftigste Angreb, var, i en Sö- og Orlogshavn som Ply
mouth, skabt til at vække den höieste Interesse, og var
derfor ogsaa Gjenstand for megen Discussion. Dronningen
af Englands Besög paa Eskadren og de dermed folgende
Hoilidelighedeï forhöiede endydermere Interessen for Sagen.
Derefter gik jeg i Land i Consul Fox’s nydelige Cutter
„grand-ture”, af hvilken han med Rette var meget stolt. Han
var et activt Medlem af „the royal yacht club.” Dette Selskab,
der har sit Hovedsæde i Portsmouth, og Filialafdelinger i
Englands vigtigste Havne, tæller 320 Medlemmer og havde
den 7de Juli 1845, ifölge Lister, som bleve mig leverede.
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da jeg som reisende Medlem blev indfort i Klubbens hoist
elegante Locale, 76 Fartöier, hvoraf een Brig tilhorende the
Earl of Yarborough, de övrige Skonnerter, Cuttere og Jag
ter. Selskabet slaaer under Dronningen af Englands umid
delbare Beskyttelse, har sit eget autoriserede Flag, er fri
taget for Havne-Afgivler og har flere ikke uvæsentlige Pri
vilegier i England, ligesom dets Fartöier behandles lige med
Orlogsmænd i de fleste europæiske Lande. Saaledes ere
de f. Ex. frie for Öresunds-Told. Disse Fartöier, hvoraf vi
alt have seet adskillige i vore egne Farvande, og hvormed
de Herrer Klubmedlemmer og deres söreiselystne Venner
beseile Middelhavet og Östcrsöen*, Canalen og Nordsoen,
ere nogle af de nydeligste og mcest velseilende Smaaskibe,
man kan see, og bære et herligt Vidnesbyrd om hvorledes
Lyst, Smag og Sands for Sovæsenel er medfödt og omsorgs
fuldt pleiet i hele den brittiske Nation.
The grand-turc, slæbende min Gig efter sig, lob som
en Piil ind i Plymouths vestligste Havn, egentlig Devonport,
hvor Admiralen og de övrige militaire Autoriteter boc, og
hvor Marinens Værfter og Flaadens Depot ere beliggende.
Efter et Par Pligtvisiter til de commanderendc Auto
riteter, besögte jeg en gammel Bekjendt, Contre-Admiral
Ross, den Samme, som bragte Napoleon til St. Helena. Han
commandcrede den engelske Station i Syd-Havet, da jeg
var der med Fregatten Bellona i 1841. Hans Frue, som
var med ham, förte dengang et meget behageligt Huus i
Valparaiso. Jeg blev modtaget som en gammel Ven.
En Spadseretour igjennem Plymouths Orlogs-Værft i
Selskab med endeel af Galatheas Officier er, var mig meget
interessant forsaavidt jeg derved fik el Begreb om dets Ud
strækning, Beliggenhed, samt om hvilke Kræftçr her ere
satte i stadigt Arbeide. Men til at drage noget Resultat,
som kunde have Interesse at anföres her, var to Timers
Spadseretour alt for lidt. Jeg skal derfor blot nævne som
den Gjenstand, der meest interesserede mig, Dampskibet
Avenger paa 650 Hestes Kraft, tyve Fod længere end Eng
lands störste Linieskib, lagt paa Stabelen i dette Aars Ja-
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nuar, bestemt at lobe af Stabelen den 5te August samme
Aar og til at proves endnu i dette Efleraar*).

*) Den hele Strækning, som Værftet indtager, cr sprængt ud af en
Granitklippe. Det er derfor ikke större end just den Plads, der
behøves. Det er anlagt 1728 og indtager nu et Fladeindhold
af omtrent 71 acres. Dokkerne ere hedt udsprængte i Klipperne.
Vandets Middelstigning cr 17 Fod. Her er altsaa ikke Spørgsmaal om kunstig Udpumpning af Vandet . Bygningerne, som for
cn stor Deel ere udsprængte Klippestykker, ere store og smukt
indrettede. Uagtet Dampmaskiner drive Savhjul, BlokkcdreierVærkstæder, Blæsebælge, Smcddchamre, etc. ere dog 1700 à 2000
Arbeidere bskæftigede ved Værftet. Foruden det ovennævnte
Dampskib the Avenger stode cn stor Mængde saavel större som
mindre Skibe psa Stabelen. De bleve alle byggede under store
Skure af Træ, forsynede med Vinduer. Deres Skibe vare efter
Capitain Symonds Tegning, der som bekjendt udmærke sig ved
colossale Dimensioner, især usædvanlig stor Brede i Vandlinien,
og ere rundgattede med löse Gallerier. I Bunden anvendtes Dia
gonal-Forbinding af Jernskinner og Planker, som krydse hver
andre indenpaa Tømmerne. Dæksbjælkerne forbandtes til Skibs
siden ved svære Jerngnflcr. Do Skibe, der laao i Oplag, vare
ikke forsynede med Tage.
Harris’s Tordenafleder var befalet
indfört i den engelske Flaade. Denne bestaaer af Kobberskinner
af et Par Fods Længde, der blive indfnisede langs Agterkanlen
af Masterne og allo Stængerne, i to Rækker, den ene ovenpaa den
anden. Skinnerne forlöbo hverandre med deres halve Længde,
saaledes at Stödcne i den ene Række bestandigt dækkes af Midten
af Skinnerne i den anden. Disse Skinner gaac ned til KjØlsvinet,
og staae der i Forbindelse med tre Kobbcrbolte, der gane ned i
den faste Kjöl, og stanc med Underenderne paa tre horizontale
Tværskibs-Bolte, der ere drevne igjennem Kobberforhudningen
og Kjölen. Skinnerne lægges snalcdes over Toppen af Masterne, at do
ere i fuldkommen Berörelsemed dem paa Stængerne. Dette Slags Tordenlcdere skulle have viist sig meget gode og ansees for sikkrerc
end de almindelige. I Smedicn er en meget stor Hammer som drives
veden Dampmaskine paa 18 Hestes Kraft. Den vandrer mellem to
Coulisser, og er anbragt paa Cylinderens Stempelstang, der ved
Jcrnstræbere cr stöttet ud imod Murene. Ved at indföre mere
eller mindre Damp, kan man forstærke eller formindske Hamme
rens Slag. Dette kan passes med en saadan Nøjagtighed, at man
kan smede de mindste Söm som bruges, med denne Hammer.
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Jeg gjorde samme Formiddag og senere om Eftermid
dagen forskjellige Promenader i denne temmelig vidtstrakte
By, der bestaaer af tre Slæder, Devonport, Stonchousc og
Plymouth. De flesle Gader ere kun macadamiserede, da dc
ligge paa haard Klippegrund, heller ikke ere de meget brede:
Noget, der dog bliver mindre föleligt her, hvor enhver
Familie gjerne beboer sil lille IIuus og hvoi4 derfor ikke,
som i andre slore Slæder, 4—5 Elagers Bygninger virke
qvælende paa Luft og Syn. Husene ere opforte af Kalkstenen
og Granilen, som hugges lige ud af Klipperne; de bære
Præg af den störste Reenlighed og Comfort, ja, ere saa vel
holdle, at man, naar man spadserer gjennem Stonchousc,
og det maaskee endnu elegantere, ved fritliggende höie
Marker igjen herfra adskille Devonport, troer at komine
gjennem en ganske nyopfort By. I Slonehause ligger paa
en anseelig Höide, der frit beslryges af Söluften, det slore
mililairt bestyrede Söhospital; deter indrettet for 1200, men
havde dengang kun 80 Patienter, Sygesalene vare luftige og i
hoieste Grad reenlige; de egentlige Hospilalsbygningcr (langs
hvis indre Side der til Afbenyttelse for Reconvalsccnlerne
lob en bred Buegang) og de adspredt liggende Boliger for dc
administrerende Embedsmænd indesluttede paa det 24 acres
store Terrain en prægtig frisk Grönning og flere venlige
Blomslerhaver. Hospilalct havde et yderst elegant Apolhek,
en temmelig stor Bogsamling og endelig et lille pathologiskanatomisk og naturhistorisk Museum, der var in eget om
hyggelig opstillet, men iövrigt kun kunde betragtes som
en Tilfredsstillelse af den sig hos Englænderne i saa mange
Retninger yttrende Lyst til „ennobles.” Paa Skraaningen
ned imod Vandet laae et smukt og hyggeligt lille Rcceplionshuus, og neden for detlle en prægtig, höi, i Grauit

Den snmme Maskine driver en Pumpe, der udpumper 18 tons
Vand i Minuten.
Man bör ikke forsömme at tage i Ôiesyn de sindrige Maskiner,
hvormed Flaglinerne blive spundne, ligesom dem til Savning af
Planker og Kobberskinner.
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udhugget Landingstrappe. — Det egentlige Plymouth, den
östlige og ældste Stad, har tildeels snævre Gader og uan
seelige, forfaldne Huse, men Handelsfærdselen er især her
overordentlig stor, og de uhyre, over Gavle og Façader
malede, Inscriptioner vidne om den betydelige Concurrence,
under hvilken Enhver önsker at være Den, der först til
drager sig den Fremmedes Opmærksomhed. Heller ikke her
mangler det paa store og anseelige Bygninger, hvortil jeg
f. Ex. maa regne Royal Hotel, det denne Aften desværre
lukkede Theater, og det læt derved liggende Athenæum,
en Bygning, der foruden et naturhistorisk Musæum og et
Bogtrykkeri tillige har flere Höresale, hvori der holdes
Forelæsninger hele Vinteren igjennem. Plymouth, den egent
lige Handelsby selv, har sin egen særskilte Havn, hvor en
stor Mængde Skibe kunne ligge fortöiede ved Ouaierne eller
til Ankers, efter eget Tykke. Udsigten fra Fæslnings-Glaciet, the Garrison, ud over Rheden og dens Begrændsning.
er imponerende. Her spadserede Plymouths beaumonde;
det Yar den Aften en kold Fornöielse. Paa den vestlige
Kyst af Rheden, ligeoverfor Devonport og for den
Deel af Stonehouse, hvor Flaadens Proviant-Magaziner ere
byggede og kneise som*Palladser, ligger Lord Edgecombes
Lystslot og Park, som skal være meget smukt, men til at
see den eller Proviant-Depotet fik jeg desværre ikke Tid.
Igjennem alle tre Byer gaaer en lang, meget bred og smukt
bygget Gade, Union-Street. Dens Grund er opfyldt og taget
fra Havet. Nogle fattige Fiskere havde her i fordums Tid
deres usle lille Fiskerleie; og der, hvor nu skjonne Boutikker,
glimrende af Gaslys, lokke Kjöbere til den rigt forsynede
Disk, laae forhen Sir Francis Drake til Ankers med sin
Flaade.
Faa Dage for min Ankomst til Plymouth var der ind
bragt en Deel Arrestanter, der havde gjort dem skyldige i
Slavehandel, Mord og Söröveri. Deres Skib var blevet
taget af en engelsk Orlogsbrig paa Stationen^ed Kysten
Guinea, og besat som Prise med en Officeer, en Cadet og
et Antal Folk. Faa Dage efter möde de en anden Slave
handler sojn Lieutnantcn tager Besiddelse af med Halvdelen
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af sit Mandskab, ladende Cadetten efter sig med den audcn
Halvdecl. Da Fangerne mærkede denne Formindskelse i
den engelske Besætning, benyttede de et ubevogtet Öieblik,
kastede Cadetten overbord, myrdede den ovrige Besætning,
tog Besiddelse af deres Skib og seilede nu nogen Tid paa
Söröveri, men vare saa uheldige at möde en anden engelsk
Orlogsmand, som tog dem i Besiddelse, og snart kom under
Veir med Sandheden. Do vare nu under Forhor i Plymouth.
Der var Folk af alle Nationer, og de vare af Udseende sande
Descsperados.
Efter en ret behagelig Aften, tilbragt i Hr. Fox’s Fami
liekreds, gik jeg ombord med cn stiv Kuling af SV. ledsaget af
en skyllende Regn. Her havde man benyttet Dagen til al
fylde Vand og calfactc Batteridækkets forreste Deel.
Den 11te Juli om Morgenen tidlig gik Vinden NNV med
stiv Kuling. Jeg ilede derfor med at klare min Correspon
dance saavelsom Regninger og Vexier og lettede derpaa
Kl 8 F. M. fra denne vor sidste europæiske Station paa
denne Reiso. Vi löb östen om Breakwater, dreiede til tæt
Sönden om den, og tog lo Reb i Mersscilene, da der var al
Udsigt til, at det blæste haardt i Soen. Vi laae her, skjöndt
i den aabne So, ligesaa godt med den nordlige Vind, som
vi Dagen för havde ligget indenfor med den sydlige. Sansnart Consulen var fra Borde, salte vi Cours for Lizard
og passerede dette Forbjerg Kl. 4 E. M. Men endnu samme
Aften gik Vinden vestlig, og vi maalle da til vort gamle
kjedsommelige Arbeide, alter at skjærpe og hale Bugliner.
Dog, dette varede ikke længere end til næste Morgen, da den
atter gik nordlig, og jeg satte Cours for at gaae vel klar
af Cap Finisterre.
Hvergang jeg hidtil havde passeret spanske Sö, havde
jeg her havt cn olier anden Dravat, som oftest Storm af
NV. Det slap vi dog for denne Gang, det var tvertimod
det skjönneste Veir under vor hele Seilads over BiscayaBugten.
14<le Juli om Aftenen antog jeg mig saaledes
klar af Cap Finisterre, at jeg lod bære af til Plat og salle
Cours lige paa Madeira. Det blæste frisk. Læseilene bleve
satte paa begge Sider, Bovenbramseilene heiste, og rask
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skjöd nu Galathea sig igjennem det skummende, af Maanen
skjönt belyste Hav. Dette Syn var noget Nyt for vore
lærde, endnu usövante Venner. De kom ud af Buffet den
ene efter den anden og saae med beundrende Glæde paa
den herlige Seilföring, hvorledes de fiirkant braste Ræer
strakte deres Arme, hvorfra de lette, smalle, höie Læseil
bugnede langt ud over Soen paa begge Sider, medens den
solide, alvorlige, altid arbeidende, stedse utrættelige Fok
kastede sin Bug höit op nnder Staget, forende med sig sine
to Læseil, der alter trak de modstridende Læseilsbomme
höit op over Havets skummende Flade. Men snart indfandt
sig den platte Seiladses ufravigelige Folger, naar man er
i rum Sö med nogenlunde Kuling: Slingringen, som, da det
længere hen paa Natten kom til 11 Miles Fart, blev temmelig
ubarmhjertig. Ikkesurrede Stole, Kister og andet mere be
gyndte at lobe frem og tilbage, Kanonerne kastedes i og
af Vandet, og de stakkels Naturforskere bleve oversvøm
mede i deres afskyelige Lukafer. — Varmen begyndte nu
lidt efter lidt at indfinde sig. Thermometret, som under
Seiladsen i Nordsoen og Canalen aldrig var kommet op til
13°, steeg nu op til 16, 17 og 18°, og nogle Blomster,
som jeg havde taget med fra Kjöbenhavn, og som havde
faaet et sygeligt Udseende, begyndte alter at reise Blade
og Knopper.
• Men Brisen tog af i Kraft alt som vi kom Sönder i.
Den 17dc var det temmelig löit og smult Vande. Professor
Behn tilbragte sin Eftermiddag udenbords hcclt nede ved
Vandgangen med en Ende om Livet, Vandslövler op til
Knæerne, og med ct Fangenæl i Haanden. Del lykkedes
ham at gjöre adskillige Fangster, som gav ham Slof til
Undersøgelser og Betragtninger.
Del var först paa denne Seillads, at vi saae os istand
til at tage lidt kraftig fat paa Mandskabets militaire Orga
nisation. Kanon- og Haandgevær-Exercils hörte til Dagens
Orden, For- og Eftermiddag. Et Landgangs*Compagni,
67 Mand stærkt, under Capt.-Lieut. Flensborgs Commando,
blev dannet, og dets Sammen-Exercits som Landgangs
tropper paabegyndt.
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En ikke ringe Deel af Corvettens faste Besætning be
stod af Lærlinger, tilhorende Artilleri— og Matros-Corpsct
af Holmens faste Mandskab, der her i Hjemmet nyde en
særdeles solid og velberegnet Skoleunderviisning. Jeg troede
det derfor Pligt mod disse unge Mennesker at drage Om
sorg for, at de i det mindste ikke skulde glemme, hvad dc
havde lært, og beordrede derfor en Skole opreltet her
ombord, som blev sat under Capt.-Lieut. Flensborgs Be
styrelse. De bleve her underviste i dansk Læsning, Fædre
landshistorie, Geographi og Bibelhistorie af Hr. Pastor Han
sen, i Skrivning og Regning af Over-Kanoneer Heller, end
videre Matros-Arbeide af Baadsmand Petersen og Baadsmandsmath Brill; i Styring, Compas og Logning af
Overslyrmand Treschow, og i Lodhivning af Conslabel Snydslrup*). I Forbindelse hermed blev en Skole oprettet for
dem at Mandskabet, som havde laget eller vilde tage Styrmands-Examen, hvori de undervistes af Lieu tenan t Roepstorff,
(senere af Lieut. Ravn) i Observationer og disses Bereg
ning, Beslikberegning etc. Det var en Selvfolgc, at denne
Skole ikke kunde arbeide med faste Timer; Vind, Veir og
andet Skibsarbeide maatte nodvendigen have Indflydelse
lierpaa. Imidlertid gik den især til Söes temmelig regel
mæssig fort hele Reisen igjennem, og jeg tör smigre mig
med at den havde god Indflydelse paa dens Elever.
Den 18dc Juli om Eftermiddagen fik vi Porto-Santo og
endnu samme Aften Madeira og Dcsertas i Sigte. 1 den skjönneste maaneklarc Nat lob vi Vesten om Porto Santo, og
tæt Östen om St. Laurenls-Pynten. Den 19<lc om Morgenen
faldt vi i Stille, og dette paa Madeiras Syd-Side fast uundgaaelige Onde maatte vi döie i to fulde Etmaal, efterat vi
allerede den förste Formiddag havde scet det kun
Miil
fjernede Funchal bag det stærkt fremspringende Brazenhead
efterhaanden at oprulle for vort Blik som det skjonncste
Panorama. Forgjæves dreiede vi snart Nord efter, snart
Syd efter, alt som der kom et lille Blaf fra den ene eller den
anden Kant, Stille var det og Stille blev det. Vi havde
*) Denne hrave Karl faldt i April 1848 ved Femehrn da lian vilde redde
sin Chef fra landsforræderis!; Fangenskab.
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Farlöier ude for at bugsere, dog egentlig meest til Fangst af
Södyr af forskjellig Art, blandt andre en Skildpadde, som blev
seet, men idet Skibmanden, der havde udbedet sig at være
med paa Fangsten, skulde gribe den, faldt han overbord
og Skildpaden forsvandt. Söndag den 20de om Eftermiddagen
fik vi Brise af Vestlig, og vi stod ind mod Funchal’s Rhed,
men det blev Nat og atter stille, för vi naaedeind, ogskjöndt
allerede saa nær, at vi kunde skjelne de enkelte Lys i
Byen, maatte vi dog alter vende ud efter. En temmelig
haard Ström salte stadig SO. hen. Mandag Morgen den
21de kom en amerikansk Corvet omkring St. Laurents-Pynten og slyrqde for Funchal. Vi laae endnu i Stille. En
delig Kl. 9 F. M. fik vi ordentlig Brise af Vestlig, og med
dens Hjælp laae vi allerede Kl. 10 til Ankers paa den sæd
vanlige Ankerplads under Loo-Rock, lidt Vest for Byen.
Peilte herfra
Sante-Cruz Pynten i N 76° Vest,
Loo-Rock Flagstang i N 26° Vest,
Taarnet paa Stranden i N 30° Ost.
Vi laae her paa 26 Favne Vand og særdeles godt.
Efter Havne-Capitainens Sigende skulde Pladsen lidt vest
ligere være endnu bedre. Netop som vi vare komne til
Ankers, döde Brisen af; Amerikaneren, som var kommen i
vort Kjölvand, maatte nu til at bugsere. Jeg sendte ham
da vor Travailleslup til Hjælp, hvorover han var meget
taknemlig, da han havde Hastværk for nt komme bort
igjen. Det var „the York-town/’ 20 Canoner, Captain Bell.
Skibet var en gammel Bekjendt af mig; i 1841 mödle jeg
den i Valparaiso og Callao. Den hörte nu til den ameri
kanske Station paa Kysten Guinea. Amerikanerne krydse
der for at hindre deres egne Skibe i at drive Slavehandel,
men især for at hindre Visitation af amerikanske Skibe ved
engelske Krydsere.
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IV.
Ophold paa Madeira.
(Fra den 21de til den 27de Juli 1845).

Kort efleratvi vare komne til Ankers, fik vi Besög af Havne-Capitainen og Sanitets-Lægen. Den Förste complimenterede mig i Gouverneurens Navn, og underrettede mig om,
at saafremt jeg var tilsinds at salutere., vilde vor Salut
blive besvaret med Skud for Skud. Den anden begjærede
og erholdt Skibets Læges Attest, for at Mandskabets Hel
bredstilstand i Almindelighed var tilfredsstillende, men især
for, at vi ingen Smaakopper havde ombord, hvorefter han
gav os Practica. Jeg lod Fæstningen salutere med 17 Skud,
som öiehlikkelig blev besvaret. Kort efter kom den danske
Consul Hr. Selby ombord og blev saluteret med 9 Skud.
Jeg forestillede ham slrax de Hrr. Naturforskere, og paalagde
ham at staae dem bi med Raad og Daad ved deres foreha
vende Excursioner, hvilket han baade lovede og holdt som
en ærlig Mand.
Hvad der især laae mig paa Hjertet under vort Ophold
her, var at faae efterscet Calfactningen uden- og indenbords,
og at faae Batteriet men især de derværende Lukafer saa
tætte, som det lod sig gjöre. Til den Ende fik vi fire
Mand Calfactere fra Land, soin i Forening med vore Tömmermænd gik hele Skibet rundt, udenbords og indenbords.
All trængte mere eller mindre til alvorligt Eftersyn.
Med Lukaferne paa Batteriet blev foretaget den For
andring: at de fire Kanoner i de to agterste Lukafer paa
hver Side bleve udtagne; de to satte op paa Skandsen
i Portene tæt agten for Falderebet, de to andre blcve lagte

81
i Agterlastcn. Underportene bleve derefter udfyldte og calfactede, Overportene salte med Hængsler paa Stabler paa
Underportenes Overkant. De lo forreste Lukafer bleve
nedtagnc, og Dhrr. Rinck og Kjellerup bleve indlogerede i
et noget större og bedre beboeligt Lukaf. Vi vandt ved
denne Indretning, at faae fire Kanoner disponible, som hid
til havde været aldeles ude af Brug. I alle Balteriporlene
blev paaspigret Porllagen, og Blyrender bleve satte over
alle Portene, for at aflede Regnvand fra Falsene. Da jeg
anseer lort Skib for en Hovedbetingelse for Sundhedens
Vedligeholdelse ombord, lod jeg mig denne Sag være sær
deles maglpaaliggende, og man vil heri finde Undskyldning for,
at jeg maaskee udvikler mig for vidllöflig over denne Materie.
Otte Piber Madeira-Viin, bestemt til at træde istedenfor
Öl, naar vort Foraad af denne vore Matrosers kjæreste
Drik var udtomt, bleve tagne ombord. Uddeelt à | Pot pr.
Mand, blandet med J Pot Vand, giver det £ Pot Drikke,
som er meÿet velsmagende, og koster Regjeringen ikke
mere end Öllct, ja endog mindre, naar Hensyn tages paa
Öllets Svinding.
At indrette os paa at tage et saa stort Vandforraad
som muligt, og at fylde delle, var ogsaa et af vore Hoved
arbeider paa Madeiras Rhed. Vi gik fra Kjöbenhavn med
458 Tdr Vand i Skibet, hvilket skulde med et Forbrug af
Girca 3 Potter pr. Mand om Dagen, give os Vand for tre
Maaneder. Men, foruden at dette Qvantum i og for sig
var meget knapt for at gaae med directe til Bengalen, saa
havde vi allerede Erfaring for os, især fra det Öieblik det
begyndte at blive varmt, at denne Beregning ikke slog til,
saa at Gjennemsnits-Forbruget steg fra fem til sex Tönder
daglig. Dette maa tilregnes det forögede Brug af Thevand,
de mange extraordinaire Messemedlemmer og deraf flydende
större Forbrug til Messen og til Crealurer, men især, ved den
stigende Varme, lil Rationfadet. Jeg lod derfor de paa Rei-*
sen tömte Ölfade udbrænde og fylde med Vand, hvoraf
endeel maatte tages paa Banierne, eftersom Lasten var al
deles fuldsluvet. Herved fik vi 524 Tdr. Vand i Skibet.
Madeira maatte betragtes som Udgangspunktet for vore
Billes Jordomseiling
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videnskabelige Arbeider. Det var derfor her, at jeg lod
indrykke i Skibets Ordre-Prolocol, som Circulaire til Dllrr.
Officier er, Instruction Litr. D., som findes i 2dct Kapitel,
Pag. 53, ledsaget af nogle specielle Ordrer og Bemærkninger.
Pr. Lt. Rothe, assisteret af de andre Herrer Officiercr,
foretog daglig Observationer til Berigtigelse af vore Chrono
métrés Gang.
De bleve anstillede paa den faste Klippe
lige ved Landingsstedet under Fæstningen indenfor LooRock. Da delte Punkts Meridian findes angivet i Capitain
Tegners Tabeller, og stemmer aldeles med hvad Capitain
Vidai af den engelske Marine, der med Dampskibet Slyx i
1843 opmaalte Funchal’s Rhcd, dengang personlig havde
angivet til Lt. Rothe, saa blev det foretrukket for det i
Inslruxen betegnede engelske Consulat, som havde udkræ
vet en længere Transport af Chronométré i Land.
Den meteorologiske Journal var vel blevcn holdt fra
den forste Dag vi lagde ud af Bommen, men den blev nu
fört i en större Udstrækning, idet Luftens Temperatur saa
vel paa Toppen som paa Dækket, Luftens Fugtighed, og
endelig Vandels Temperatur blev indfort for hvor fjerde
Time.
Saavidt om Skibet. Nu til Öen selv, hvorom det mulig
kan interessere Læseren at finde her nogle historiske Træk
Madeira opdagedes Aar 1419 i den portugisiske Kong
Johan l’s Regjeringstid under hans Sons, Prinds Henriks
Auspicier; Opdagerne vare Capilainerne Joao Gonsalves
Zargo og Trislan Vaz, der udsendtes med Ordre at gaac
omkring Cap Bojador, hiinsides hvilket den europæiske
Skibsfart endnu ikke havde strakt sig. Drevne af fra den
afrikanske Kyst under en voldsom Storm, fandt de dem
uvenlet under en ukjendt Öe, som de i deres Glæde over
at finde Frelse, Alle som Een kaldte Porto-Santo.
Forsi
nogen Tid efter at være landede her, opdagede de, al hvad der
ude i Horizonten fra först af var forekommet dem at være
en let Sky, var en större öc. De besegle den, fandt den
stærkt bevoxet med Skov og kaldte den derfor Madeira.
Ifölge Alcaforado skylder Madeira en mere romantisk
Begivenhed sin Opdagelse. I Edvard den 3dies Tid levede
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der i England en fattig ung Adelsmand, Robert Machim,
som beilede til den skjönne og fornemme Anna d’Arfet's
Haand; hun gjengjældle hans Kjærlighcd, men han hiev'
efter kongelig Dom straffet med Fængsel for sin Dristig
hed.
Da han alter fik sin Frihed, var Anna d’Arfet
en Andens Brud og fört bort til sin Ægteherres Slot
i Nærheden af Bristol.
En Ven af Alachim vidste at
indsnige sig i Slottet som Annas Kammertjener, o£ gav
de to Elskende Midler ihænde til Flugt; de indskibede sig for at gaae over til Frankrigs nære Kyst, men
dreve under en Storm ud i aaben Sö, og saaé ikke Land,
för de efter 12 Dages Farer og Lidelser fik Oie paa en
fremmed ubeboet Oe, og snart derpaa kastede de Anker i en
Bugt, som endnu, tilligemed den derliggende lille By kaldes
Alachico. Robert Alachim og hans Staldbrodre bragté den
udmattede og lidende Anna d’Arfet i Land. Medens de i
flere Dage gjennemslrcifede den nærmefcte Omegn, drev
deres lille Skib til Soes og kastedes paa den marokkanske
Kyst, hvor Besætningen gjordes til Slaver. Anna btev stum
af Smerte, og döde faa Dage efter; Machim overlevede
hende kun kort, og i sin Dödsstund bad hau sine Kamme
rater at lægge ham og hans Elskede i een Grav undeV det
samme Cedertræ, hvor de nogle Dage tidligere høyde op-r
reist et Kors til Minde om deres- lykkelige Frelse* Paq
Korset sattes en af ham selv forfattet Indskrift, med Bön
til de förste Christne, hvem Tilfældet maatte före til denne
Strand, at opbygge en Kirke paa dette Sted. Machims
Staldbrodre forlode derpaa Aladeira i det Fartoi, hvoVmed de
vare gaaede i Land, men ogsaa de vare saa ulykkelige at
falde i marokkansk Fangenskab, og det skal være en af
disse engelske Fangers Beretninger til Gonsalves Zargo,
der igjen have ledet denne paa Spor efter den nyopdagede
Oe. Et gammelt Oliemalerie, der forestiller Robert Machines
ulykkelige Endeligt, hænger endnu i Gouvernementsboligen
i Funchal, og paa Hovedalteret i Machico’s Kirke findes
Levningerne af det ovennævnte Kors af Cedertræ.
Da Öen blev opdaget, var den ubeboet og tæt over
groet med Skov, men ikke mange Aar efter ryddedes og
6*
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op dyrke des den af Portugiserne, som til dette öiemed brugte
saavel deres mauriske Fanger, som Negere fra Guineakyslen,
hvorom de Indfödles mörke, mulataglige Udseende endnu
bærer tilstrækkeligt Vidnesbyrd. En af de Forste, som besögle Öen var Christopher Columbus, hvis Huus endnu vi
ses den Fremmede i Funchal; han tog en Datter af Nerestrello, Gouverneuren paa Porto-Santo, til Ægte. Madeira
led i Begyndelsen ofte ved röverske Indfald af Maurerne,
og i 1566 blev det plyndret og hærget af franske Huguenolter, der endog flere Uger igjennem havde Hovedstaden
i deres Hænder. Alligevel opnaaede Madeira meget snart en
betydelig Velstand, og der, hvor kort iforveienUrskovene havde
slaaet i deres hele Vildlied og Pragt, dyrkedes nu det fra
Sicilien indforle Sukkerror, der en Tid lang var næsten til
strækkeligt til al forsyne hele Portugal med Sukker. Först
efteral Sukkerroret var naturaliseret i Brasilien og de vest
indiske Colonier, fortrængles det paa Madeira saa godt som
aldeles af Viinslokken, der — indfort hertil, efter Cadamosto’s Udsagn fra, Cypern, efter Andre fra Sicilien og senere
fra Rhinen — allerede mod Enden af det 17de Aarhundrcde
udgjorde Öens Hovedproduclion*). Viinslokken giver spise
lige Druer til en Höide af 2700 Fod over Havet; Coural
dos Freiras (20809 er del höiesle Punkt, hvor man endnu
producerer Viin af den; dens bedste Jordbund er en lige

*) Dc tre bedste Sorter Mndcira ore tin to, serein! og malvusin. Tintoen,
der er röd, ligner, skjöndt noget södere, i Begyndelsen Bordeaux;
senere, naar den liqr staaet et Par Aar pna Fad, röd Portviin. Sercial vindes af den oprindelige rhinske Drue; Malvasiercn haves i 3
Sorter: cadel, babosa og inalvnzion, den sidste især slaacr langt til
bage for de andre. De derpaa folgende Madeira vine: old London
particular, London market og den langt under disse slaacndc common
wine ere de, der, foruden den over Madeira forsendte Tencrif, incest
gaae i Ilandelen ; en endnu ringere Sort cr den saakaldte Landviin,
der ikke holder sig og derfor ud föres. Öen producerer aarlig 30,000
Piber Viin, hvoraf dog neppe 10,000 exporteres; Halvdelen nf Ex
porten, især de ringere Sorter gaae til Rusland ogÖstersöen, medens
de finere Vine gaae til de forenede Stater , Vestindien og England
Moderlandet consumerer aldeles ingen af disse Vine.
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Blanding af röd ng guul Tuf — den saakaldte Saibro —
helstr med en Tilsætning af Leer. Jo mindre Jorden van
des, desto stærkere bliver Vinen, men i desto ringere
Mængde vil den ogsaa vindes; en engelsk acre regnes i
Gjennemsnit at producere een Pibe, under de gunstigste
Forhold indtil 4 Piber Viin. Viinstokkens kunstmæssige
Behandling, dens Beskjæring, Vanding o. s. v., skal paa
Madeira endnu langtfra staae saa höit, som man kunde
vente det paa et Sted, der maa regne den for at være sin
Hovederhvervskilde.
1 Nærheden af Funchal stöttes og opslynges Viinranker deels paa Muurpiller, deels paa verticale og horizon
tale Espaliers. Længere ude i Landet staae de deels paa
frit Land, deels har man benyttet den store Overflödighed
af Valnöd- og Castanietræer til at opstolte Viinstokkene
og opslynge Rankerne, hvilket giver det Hele et hoist yn
digt Udseende, men Vinen skal ikke vinde ved den Maade
at pleies paa. I Skyggen af Viinrankens rige Löv dyr
kes allehaande Blomster samt Kjokkenvæxter som Kaal, Log,
Salater, söde Kartofler, Græskar o. a, fl.
. Öens meest blomstrende Periode falder fra henimod
Slutningen af den nordamerikanske Frihedskrig til 1819, da,
under den paa de napoleonske Krige fulgte almindelige
Fred, England, saavelsom dets ost- og vestindiske Besid
delser, begyndte at consumere endeel franske, spanske og
tydske Vine, hvilket gjorde, at Efterspørgselen efter Ma
deiravinen tog betydeligt af. Portugal har hverken för eller
siden gjort Noget for sin Coloni, og Moderlandets indre
Tvistigheder have ikke været uden sorgelig Indflydelse paa
den; en Folge af disse Forhold har været, at der i de se
nere Aar er udvandret en saa stor Mængde af den arbeidende
Classe deels til Brasilien, deels og fornemmelig til de
engelsk-vestindiske Colonier, at man nu (i 1847) allerede
anslaaer Emigranternes Antal til 30,000, et Tal, der vist
nok maa forbause paa en Öe, som kun har 120,000 Ind
byggere, som bærer Kilden til Lykke og Rigdom i sit Skjod,
og har et ligesaa herligt Clima, som skjon Natur. Snee
og Frost forekomme aldrig nedenfor en Höide af 2500 Fod
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over Havet. Den aarlige Middeltemperatur i Funchal er
64° F. (17j° C.), den laveste Temperatur om Vinteren om
trent 56° F. (13j° C.), den lioicste om Sommeren (i Au
gust) 82° F. (27?° C.). Pludselige Temperaturforandringer
ere næsten ukjendle, og skjöndt den aarlige Regnmængde
er ligesna stor, ja maaskee endog större end i England,
regner det paa Madeira kun 75, medens det i hiint regner
175 Dage om Aaret. Den undertiden fra Afrikas Vestkyst
blæsende Harmattan (Sirokko), der er ledsaget af en stærk
Torke i Luften, fremkalder gjerne en let Upasselighed
hos de Indfodte, medens den cr de Fremmede til mindre
Besvær; Atmosphæren cr i det Hele let og klar, skjöndt
noget fugtig, og Climalet saa vclgjorende for Helbredet, at
en 4—500 brystsvage Reisende, incest Englændere, hvert
Aar gjöre Madeira til deres Vinleropholdssled, hvor de da
sætte en ikke ubetydelig Deel Penge i Omlob.
I hvor venlig end Funchals By tager sig ud fra Soen,
hvor tillokkende end Landet, som danner dens Baggrund,
vinker med sine grönne Viinhaver og de hvide Bygninger op
ad det steile Bjerg, saa er Fortryllelsen forsvunden, saasnart
man sætter Foden i Land. Byen selv har intet mærkeligt
at fremvise, selv Kirkerne ere yderst simple, og mange af
dem staae lukkede som de Klostre, til hvilke de henhore.
Dog have disse sidste stundom maaltet aabne deres Porte
fer at modtage Soldater til Indqvarlering, istedenfor Munke,
som ikke mere taales paa Madeira. Alligevel skulle Jesuiterne have vidst at fæste Fod paa Öen. Af Nonneklostre
har Funchal tre, deriblandt St. Clara, hvor den nysgjerrige
Fremmede, der har sine Kundskaber af engelske Reiseböger,
gjerne sporger efter den smukke Clementine. Hun er
imidlertid ikke smuk længer, og seiler endnu kun paa sit
gamle Renonimée. Af hendes Haand kjöber man da de tor
rede og syltede Frugter, eller de bekjendte Fjerblomster,
der forfærdiges her og sælges til Fordeel for de fattige
Nonner i Klosteret. Fjerblomsterne ere smukt gjorte, men
ere farvede og kunne ikke sammenlignes med dem, som
forfærdiges i Rio Janeiro.
Katholicismen synes ikke at være i Flor paa Öen.
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Ingensteds seer man saaledes som i andre katholske Lande
paa alfar Vei eller paa den eensomme Fodsti et Helgen
billede, et Kors eller andet fromt Mindesmærke, opreist
af en eller anden bodfærdig eller taknemmelig Sjæl,
som standser den Vandrendes Skridt, og bringer den
Troende til at mumle en sagte Bon, idet han skrider forbi.
Præsiernes Ligegyldighed under Udförelscn af de religiöse
Ceremonier er stor, og deres Mangel paa Dannelse ikke
mindre. — En af de forste Geistlige, hvem vor Skibspræst
tiltalte i det latinske Sprog for at erholde en Skildring af
Underviisningslilstanden paa Madeira, kunde ikke ret be
gribe, hvorfor delte kunde være ham af Vigtighed; han
afbrød ham gjentagne Gange med det Spörgsmaal: „hvad
han egentlig vilde?“ og spurgte ham tilsidst reent ud „om
han maaskee ønskede at ansættes som Professor paa Öen
og ved hvilket Facultct“. En engelsk Læge havde kort för
Yor Ankomst begyndt at gjöre protestantiske Omvendelses
forsøg i större Udstrækning; en halv Landsby var i den
Anledning bleven kastet i Fængsel, og to Landmænd, som
i deres Dödsstund havde negtet at tage den sidste Olie,
bleve begravne paa den alfare Landevei.
Funchal strækker sig fra Loo-Rock og öster efter ind
i Dalen til Bjergets Fod og lidt op ad delte. Paa den
nordvestlige Höide ligger et Castel, som dominerer Byen.
Loo-Rock, denne underlige, lille, isoleret slaaaende Klippe
tæt ved den vestligste Ende af Byen, er ligeledes befæstet,
og omtrent midtveis paa Strandbredden, i selve Byen ligger
et Castel med en Frontbaslion ud mod Rheden. Her har
Gouverneuren en meget slor og rummelig Bolig. En Flodseng
med flere Broer over, og som om Efteraaret slundom skal
kunne svulme op til en rivende Ström, danner Eunchal’s
nordlige og östlige Grændse. Udenfor denne ligge vel
nogle Gader med lave Huse, men det er kun at betragte
som Forstæder, der snart ophore, og man befinder sig da
umiddelbart ved Bjergets Fod eller vel endog allerede et
Stykke oppe paa det. Funchal tæller 26000 Indvaanere,
deraf 350 bosiddende Fremmede, for det Meeste Englændere.
Det har sit Navn af den Mængde „funcho“ CGyvel), som
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groede i Omegnen, da Europæerne lærte Öen at kjende.
Allerede i 1508 hævedes Funchal til en Byes Rang, og
da nogle faa A ar efter Cathcdralkirken byggedes, blev den
Sædet for en Biskop.
Den stadige Brænding paa Kysten tillader ingensoinlielst
Kai eller Skibsbro; man lander paa den bratte Strandbred.
Kun bag ved Loo-Rock er en lille Trappe hugget i Klippen,
men man er her saa langt borte fra Byens Centrum, at
man sjelden benytter den. Del behoves heller ikke. Saa
snart man kommer ind mod Land med sit Fartöi, kommer
en af Landets flade, brede, smaa Baade roende unode,
man springer over i den, de roe ind, og i et Nu er man
paa Grund i Brændingen — de to Mand springo ud, tre
fire andre barbenede Kammerater tage fat med, og et Oieblik efter er man med Baad og alt hvad der er i den, oppe
paa tört Land. Der arbeidedes dengang paa en Landings
bro, hvortil en stor Mængde Pæle vare nedrammede, men
man tvivlede meget paa, at den nogensinde vilde blive fær
dig, da SV-Slormene i October og November og dermed
folgende Sö nedrive i een Manned, hvad der har været
arbeidet paa hele Aaret igjennem.
Imellem denne Bro og et forunderligt gammelt Taarn,
eller rettere en opmuret massiv Colonne, som stuaer paa
Stranden nogle hundrede Skridt östen for, er det bedste
Landingssted. Denne Colonne, der forresten vel snart fal
der ned, da Ingen vedligeholder den, tiltrækker sig uvilkaarlig den Fremmedes Opmærksomhed. Svaret man faaer
paa Spörgsmaal desangaaende er imidlertid lidet tilfreds
stillende, den hverken er eller har været til nogen Nytte.
Den blev opfort af en Kjobmand, som meente at gjöre den
til Stöltepunkt for en Vinde etler Kran, hvormed han vilde
ind- og udskibe Varer mellem sit Pakhuus og Stranden,
men den blev aldrig færdig.
Fra den ovennævnte Landingsbro, gaaer man ad en
træbeplantet Gade op til en Esplanade, som lober langs
med Castellets nordlige Muur, og herfra lede smalle Gader
ind i Byen i alle Retninger. Imellem Castellet og Stranden,
under den sondre Muur er anlagt en retnel Promenade, og her er
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endvidere Vandfyldingsstedet, hvor det herligste Vand sprin
ger ud af flere stærke Fonlainer, didtødede ved Kunst. —
1 det Helo er Vandledningen og hvad dertil horer i god
Orden paa Madeira og udgjör en vigtig Deel af Admini
strations-Forretningerne, da det griber saa stærkt ind i hele
Landets Velfærd.
Gaderne ere som oftest lige byggede, men meget
smalle, Husene gjerne paa to Etager, med Altaner og Ja
lousier for Vinduerne. Paa dem alle findes en Belvedere,
hvorfra der er Udsigt over Soen. At gaae herop og speide
ud over Havet efter de Skibe, som passere, eller som anlöbe deres lille Öe, er en af Funchal’s Befolknings kjæreste
Tidsfordriv. Til Soen og hvad den bærer ere alle deres Interes
ser knyltede. Over den skulle de have Efterretning fra Fastlan
det, hvorhen de, liig de fleste andre Colonister, maae sende
deres Born for at erholde Opdragelse og Lærdom. Paa Soen
skulle deres Jords, deres Eiendommes Producter udskibes,
over Söen skulle do modtage deres Indtægter betalte i Va
rer, som höre til deres Livs indbildte eller virkelige Fornödenheder. Fra tidligste Ungdom lære Funchal’s Indvaanere fra deres höie Udkigstaarne, naar i Horizonten en
Seiler lader sig tilsyne, at skjelne dens Cours, dens Seil—
foring, dens Reisning, og domme derfra med et beundrings
værdigt sikkert Blik, til hvilken Nation eller i det mindste til
hvilken europæisk Himmelegn den henhörer. Galathea kom
heel uventet til Madeira: Ingen havde meldt vor Ankomst.
En Orlogsmand saae man strax det var. Men dens Seil
vare ikke skaarne paa Engelsk; Fransk var den heller ikke
— den var nordisk, og maatte altsaa være dansk eller hol
landsk.
Brolægningen i Gaderne er meget pæn og siirlig af
ganske smaae, spidse, ovale Stene, som ere ypperlige for
Hestene, og som staae saalænge ikke nogen overdreven
Regnflod, saaledes som i 1842 fandt Sted, river dem op, thi
Vogne kjendes ikke paa Madeira, hverken til Arbeide eller
Forlystelser. Enhver, som ikke vil gaae, maa til Hest,
allerhöiest seer man nu og da en Palankin, hvori en Dame
lader sig bære i Visit eller Aftenselskab. — Men Heste kan
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man faac saa ofle og i saa stor Mængde man vil, og det
gode, især meget udholdende Heste.
Der lobe Folk om
paa Gaderne med Heste til Leie ligesom man har Cabrioleltcr
og Droscher i Europa. De ere temmelig smaae, have silkeblöde Haar og en fiin, slank Bygning, de gaae sikkert paa
de ufrcmkommeligsle Voie og ere meget udholdende. En
saadan Hest kan man faae for een à to Pjastre hele Dagen,
og med Hesten folger da som uadskillelig en Karl eller
Dreng, som lober, galopperer eller gaacr med, alt eftersom
Rytteren har Lyst til at lade Hesten tage Fart. Kniber det
haardt, saa lager han Hesten i Halen, og saa gaaer det
afstod i Carriere op ad Bjerget, saa stærkt Hesten kan lobe.
Paa Karlen, der lober bag efter, lænkes der aldrig; „Hesten
bliver træt för hantt sige Madeiras Beboere, — de som
ride, vel at mærke. Men dertil kommer, at han desforuden
bærer, hvad Bagage, man finder for godt at læsse paa ham,
og om Natten gjerne en Fakkel. Han er ifört en kort
hvid Troie, hvide Becnklæder, bar Hals og Bryst, en Stok
i Haanden og paa Hovedet den lille Kalot, som er Madeiras
Befolkning eiendommelig, og bæres eens afMænd og Fruen
timmer, kun at disse sidste under den binde et Torklædc
om Hovedel. Den er af blaat Klæde, fodret med rödt, saa
lille, at den netop dækker Issen, og ender i en lang tynd
Stilk, sliv nok til ikke at falde om, men dog boiclig og
elastisk. Denne Stilk er dyppet i Vievand.
Det Par Excursioner, jeg gjorde udenfor Funchal, var
i Selskab med vor Consul Selby og hans fortræffelige, elsk
værdige, godmodige Soslre, for at besöge nogle af deres
Venner. Selby selv var for vor Skyld flyttet til Byen, men
ellers boede de fleste Folk paa Landet i denne hedeste
Aarslid, erklærende Byen for uudholdelig.
Tæt udenfor Byens nordlige Grændse, det omtalte Flodlcie, hæver, som ovenfor er sagt, Bjerget sig umiddelbart.
Det er temmelig, stundom endog meget steilt, men des
uagtet er lier banet enVei, snorret op imellem Viinhavcrne.
Stöttede paa hoie Mure, ligge disse Viinhaver stundom 30,
4t) til 50 Fod over Veiens Niveau. Har det da været nödvendigt, og har man virkelig saaledes muret Haverne op i
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Veiret paa uhyre Terasser og derefter opfyldt disse med
Jord? Saaledes synes det virkelig at være ved förste Öiekast, men det er ingenlunde Tilfældet, Veien er det der
imod, som först strakte sig i naturlig Niveau med Viinhaverne, men Tid efter anden blev udhulet, ved de aarlige
Regnskyl, til dens nuværende Dybde. Hvis ikke Viinhaverne skulde gane samme Vei, maatte dc understött s, og
saaledes fremstod Murene, som stötte og bære Jordsmonnet.
Veien er senere bleven brolagt med smaa Stene, lige saa
omhyggeligt som Funchal’s Gader, og langs Veiens Yder
kant, tæt inde ved Murene, ledes Vandet i en Rende, for
synet med smaa Sligbor og Sluser for hver Eiendom, for
at Enhver, efter en bestemt Orden og i en bestemt Tid, kan
indlede og aflede Vandet paa sit Territorium.
Ad denne Vei, der saaledes begrændsel af höie Mure
ikke tilbyder anden Udsigt, end den man kan faae ved med
stor Besvær at vende sig om paa Hesten for at see tilbage,
red jeg en Dag i Selskab med Hr. Selby og flere Andre
ud til et lille Landsted oppe paa Bjerget tæt ved Kirken,
Nosslra senhora del monte, en herlig Bygning med to an
seelige Spür.
Veien er hcr saa udhulet, at en Trappe af
60 Trin behoves for at komme op til det Plateau, som
ligger foran Kirken. Herfra har man da natnrligviis en
overordentlig vid Udsigt over Land, By og Rhed og over
det uendelige Atlanterhav med Himlens Hvælving til eneste
Grændse.
Tæt neden og vesten for denne Kirke ligger Hr. Gor
dons Have, som vel fortjener at man rider derop alene for
at see den. Hr. Gordon kjöbte denne Plads, hvorpaa hans
smukke Villa og vidt udstrakte Have er anlagt, i aldeles
raa Tilstand. Ved Hjælp af Penge, Tid, Flid og Taalmodighed bragtes Jord derop til at dække den nögne Klippe,
og Vand lededes med megen Bekostning og svært Arbeide
til at befrugte Muldet. Men mere behövedes saa at sige
heller ikke, thi hvad der plantedes, lykkedes, og nu seer
man her Træer og Blomster, Frugter eg LJrter fra Jordens
meest bortfjernedc Zoner at slaae i et fredeligt Samliv,
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opstillede i pyntelig, smagfuld Orden under den fredende
Gartners beskyttende Haand.
Dagen för vor Afrcise gjorde vi cn Tour op til Cramacha, ct Sogn, beliggende paa Öens sydostlige IIjörnc,
paa cn Slette temmelig höit oppe paa Bjerget. Her have
endeel af Funchal’s Indvaancre deres Landsteder, hvor de
söge Kjölighed, naar Varmen nede i Byen bliver dem for
stærk, og her havde da ogsaa Mr. Park, en af Con
sul Selby’s Venner, sit Landsted, der er saa lidet, og hans
Gjæstfrihed saa stor, at han har maaltet skabe sig en Spise
sal af cn Lovhytte, som ligger op til Huset. Og, for at
være vis paa altid at see muntre Ansigter omkring sit Bord,
har han skafTcl sig en Kone, der ved sin Elskværdighed og
behagelige Conversation, bringer Liv og Munterhed i hele
Selskabet.
Uagtet Vcien derop fordrer tre Timers Ridt, og vi
foretog det om Formiddagen, var det dog en hoist behagelig
Tour. Saasnart man kommer lidt op paa Bjerget, föler man
strax Kjöligheden, og man rider fra den ene smukke Ud
sigt til den anden, snart er det ned over Byen og ud over
Soen, snart over vidt udstrakte Viinhaver, hvor Rankerne
slynge sig mellem Castanic- og Valnøddetræer, snart ende
lig er det ned i dybe Klöfter, bevoxede med Kralskov.
Omtrent paa Halvveien kommer man til den paa Ma
deira berömte Grev Carvalhero’s Have, en Park anlagt i cn
meget grandios Stiil med et smukt Vaaningshuus, Terrasser,
Springvande, Fiskedamme og store lange Rabatter af Blom
sterbede med den mcest brogede Afvexling af Blomster.
Man viste mig som en Raritet en uhyre Cactusplante —
noget styggere end dette Træ har jeg aldrig seet. Ogsaa
Drageblodslræel*) findes her blandt denne Mangfoldighed: et af

*) Af de ældste portugisiske Beskrivelser over Madeira seer mnn, nt
Drageblodstræet (Tommeret brugtes til Bande, Frugterne til Födc for
Svinene) dengang fandtes her i stor Overflödighed, og den Omstæn
dighed, at de Gamle ingensteds omtale delte Træ, har man anfört
som ct Bcviis mod den Paastand, at Madeira allerede skulde have
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de faa Træer, der kan bevises at höre til Madeiras oprinde
lige Flora, medens den störste Deel af Öens ovrige Vege
tation stammer fra fremmed Jordbund. Saaledes var det
mig hoist paafaldende, at man viste mig Camélias som en
Sjeldenhed, der först for nogle Aar siden er bleven did—
bragt fra England. Men den voxer her paa fri Land, og
vil om nogle Aar være naturaliseret paa denne velsignede
Jordbund.
Den ældre Carvalhero er nu död, og Eiendommen med
samt dens skjönne Anlæg staae Fare for at forfalde eller
at blive udstykket, for at tilfredsstille de forskjellige Ar
vinger. Der bliver allerede nedhugget endeel Træer, som
sælges for Spotpriis.
Man bör ikke forlade Crainacha, uden at besöge den
gamle Mr. Been’s siirlig ordnede Have, med dens Overflödighed af smaae Parker, hvori en lille FIaade seiler om
kring i Aar og Dag, som den flyvende Hollænder, uden at
komme videre, medens nogle smaae badende Figurer af
alle Jordklodens Beboeres Farver og af begge Kjön bade
dem ved Foden af et lille, evigt pjadskende Vandfald. Da
Prindsen af Joinville paa sin Reise til St. Helena for at
hente Napoleons Lüg var paa Madeira, spiste han Frokost i
Mr. Been’s Have, og den gamle Herre var ikke lidt stolt af
at fortælle, at hans smaae Badegjæster, der i al paradisisk
Uskyldighed dukke op og ned i de hvirvlende Böiger,
havde meget moret hans kongelige Gjæst.
Ogsaa vor
Konge har paa sin Reise til Madeira med Fregatten Gefion
i 1846 besögt Crainacha og været Mr. Been’s Gjæst.
Det lille Sogn Cramacha’s Beboere ere industrieuse
Folk, som forsyne Öen med alle Arter Kurve- og Straaarbeide, blandt andet Lænestole af Vidier, som i det varme
Clima ere meget behagelige. Jeg kjöbte en der paa Ste
det, som min Hesteforer bar ned til Byen paa sit Hoved,

været kjendt i Oldtiden. Paa Teneriffa findes et Exemplar af dette
Træ, som anslaaes al være 6000 Aar gammelt.
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medens han ufortrøden travede ved Siden af Hesten ned
ad Bjerget med en Fakkel i Haanden.
Vort Ophold ved delle af Naturen saa rigt begavede,
saa deiligt beliggende Land, blev i Særdeleshed benyttet af
vore Naturforskere til Granskninger og Indsamlinger. En
Excursion ad Pjco Ruivo til blev strax foretaget Dagen efter
vor Ankomst af liere af de Herrer, samt af nogle af Ski
bets Officicrcr; flere af Selskabet faldt dog fra paa större
eller mindre Afstand fra Maalel. De havde hver i sin Ret
ning indhentet adskilligt Udbytte, indsamlet Dyr, Planter og
Insecter, og Alle havde de i höi Grad beundret den herlige
Natur, det deilige Clima og den yppige, saa rigt afvexlende
Vegetation. En af de Reisende giver folgende Beretning
om sin Andeel af denne lille interessante Excursion.
„Allerede tre Dage havde jeg med Længsel seet paa
det forjættede Land, uden endnu at betræde dets Jordbund.
Vi havde Mandag Morgen endnu neppe kastet Anker paa
Funchal’s Rhed, da vi allerede vare saa godt som beleirede
af Bombaade*), fyldte lige til Randen med en os ubekjendt
Rigdom af Frugter; og ikke sjelden afvendtes mit Blik fra
den for os liggende smukke Klippekyst, der, som hele Sy
den endnu var fremmed for mig, ved en mig imöderakt
Frugtkurv udfodret med Heliotroper og andre af vore sjeld
neste Blomster, ved cn mellem Baadsfolkene opstaaendc,
sydlig varm Strid om hvem der skulde indtage den gun
stigste Plads paa Siden af Skibet, eller ved Tonerne af en
Cithar, der löd over fra et forbiroende Farlöi. Jeg Körle
da det blev Aften Klokkerne ringe til Ave Maria i den nære
By? jeg saae kort derpaa Blus tændte hist og her paa Bjer
gene og Raketter stige i Luften til Ære for cn af deres
Helgene, og nedad Bjergets Skraaning fulgte jeg paa de
sig bevægende Fakler, der snart blcve borte bag ct Huus,
et Krat eller deslige, snart igjen blussede op et Sled læn
gere nede, endnu Sporet af ct sccnt hjemvandrende Rytter
tog. All opfyldte mig ined Længsel efter den frembrydende
Sömnadens Navn paa smnac Bande fra Land, som leies ud til enkelte
Toure, Ærinder o. 8. v.
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Morgen. Endelig, Tirsdag Morgen den 22de Juli salte vi
fra Borde elleve i Tallet, for at gjöre en Excursion tværs
over Öen til det paa Nordsiden liggende St. Anna og der
fra om muligt at bestige den over 6000 Fod höie Pico
Ruivo. Funchal’s Hesteudleierc syntes forud underrettede
om vor Plan, thi vi havde neppe sal Foden paa Strand
bredden, för vi sane os omringede af opsadlede Heste, og
da endeel af os ikke strax stege til Hest, fordi vi först
skulde op til Consul Selby og have nærmere Oplysninger
om vor forehavende Excursion, fulgte Resten efter os un
der höi Leen og Snakken, idel Enhver sögte paa del Bedste
at anbefale os sit Dyr.
I Skyggen af Platanerne ligge
halvnøgne Drenge og nyde deres „dolce farniente“, røge en
Cigar eller spille ct Slags „Nærmest til Væg“: Alt med cn
Værdighed og Grandezza, der ikke vilde gjöre en stor
Herre til Skamme; nogle af de störste iblandt dem springe
op, da de see os komme, og söge med höie Skraal, som
skulle være engelsk, at gjöre os forstaaeligt, at de ville
afgive fortrinlige Ciceroner i Byen og dens nærmeste Oin
egn. Haandværkernc arbeide i deres aabne Værksteder, og
Lastdragerne lobe iilsomt ned ad Gaden med deres Dragter
paa Hovedet: snart er det Erugler, snart lis, Pottemagerarbeide, Kurve eller hvad som helst andet.
Inden
for et Fængsel seer jeg tre Skomagere i fuldt Arbeide,
medens den fjerde er ifærd med at tage Maal af en Mand,
der fra Gaden stikker Foden ind gjennem Jernstængerne.
Det Hele cr et saa sydligt Billede, at jeg ganske fortaber
mig deri, indtil jeg snart bliver udrevet deraf igjen ved et
ynkeligt klagende: „Senhor.... c!“ og ved Synet af en af
de mange væmmelige, lasede, halvnögne Tiggere, hvoraf
der vrimler i Funchal’s Gader.—Efter en kort Visit hos
Consulen begave vi os for Alvor paa Veien, og et Öieblik
efter galloperede vi gjennem de brolagtc Gader op ad det
steile Bjerg mod Nosstra senhora del monte. Hvilken Nydelse,
efter at have været indesluttet i en svømmende Trækasse
og boltret om paa Soen i saa mange Dagel Vi red mel
lem Vedbenden og Passionsblomsten, som slyngede sig
yppigt ned ad de höie Mure paa begge Sider af Veien, og
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mellem Pergolaernes Piller stod der en frodig Væxl af Helio
troper, Pelargonier, Roser og himmelblaae Hortensier.
Orangen bærer hist og her endnu Frugt for anden Gang,
Koraltræet bugner under Vægten af sine store, höiröde hæn
gende Blomster, og Datura arbore«’s hvide, bægerformige
Kæmpeblomsl luder længselsfuldt ud over Veien. Justitiar og
Fuchsier danne længere borte smukke blaac og rode Hæk
ker; Pinien og Bananen, Cypressen og Kaffelræet, Cactus
sen og Guaven, Aloen og Palmen, Maisen og den let vif
tende Donax, Myrlhen og Mimosen staae her mellem hin
anden og give et rigt Billed af denne forenede tropiske
og sydeuropæiske Planteverden. Vi vare imidlertid naaet
op til Nosstra senhora, der ligger 1800 Fod over Havets
Flade. Hestene trængte til Hvile efter det anstræugte Ridt,
og vi stege af ved Foden af Cypresserne, gik op al besce
Kirken og lædskede os derpaa med et Glas „gingerbeer“ i
den strax nedenfor liggende „shop“.
Vegetationen var
allerede endeel forandret, Vinen havde ophort et Stykke
nedenfor „Nosstra senhöra“, Himlenant og, eftersom vi igjen
stege i Veiret, el bestandigt renere og dybere Blaa, saa at
Himmel og Hav flod sammen for os i den fjerne Horizont,
og paa Siderne af os laae nu brunsorle og röde ofle nögne
Basalt- og Tufmasser*J, af hvilke der hist og her sprang et
frisk Kildevæld frem, medens der hoiere oppe i dem lige
som vare udhuggede slore Huler, der tjente Kaninerne til
Opholdssteder. Efter 1J Times Ridt kom vi — paa en Höide
af over 3000' over Havet — i Skyerne, der Irak som en
let, fuglig, kold Taage forbi os. Paa de slore, med Rulle•) Madeira har under sine Basalt- og Tufmnsscr et betydelig dybt Un
derlag af Overgangskalk ; Bowdich slutter dernf, at Ocn ikke er
dannet ved nogen submarin Vulcan, men at successive Basalt-og
Tuferuptioncr fra et centralt Krater have radicalt til alle Sider overslröininct den som Overgangs- eller som Ur- og O vergangsda nnelsc
allerede besinnende Öe. Stedet for dette oprindelige Krater henlæg
ger han efter Ströinmenes Udstraaling og Störreise mellem Pikerne
Ruivo, Grande og Canarios, niedeus han paaviser det Ugrundede i
at nnsee den 11 engelske Miil Östen for Funchal liggende „Lagoa“
for ot Krater, eller Bugten ved Funchal for et Kratersegment.
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steen oversaaede, golde . Marker hævede sig hist og her en
endnu mere nogen, lav, næsten kegleformig Top, og den
Stilhed, som var udbredt over hele Naturen, afbrödes kun
ved Faarekyllingernes gjennemtrængende Musik eller ved
Klokkelyden af de os fra Tid kil anden forbispringende
smaae sorte Gjeder; et Pakæsel, en for et Slags Slæde eller
Bjelke spændt Stud, og en eller anden Fattig, der bragte sit
sammensankede Læs Brænde eller Foder til det fjerne Fun
chal, var det Eneste, der endnu noget forstyrrede den al
mindelige dybe Rolighed. Labiaterne (Thymian, Merian
o. s. v.) og Myrtherne vare allerede forsvundne længere
nede, Laurbærrene vare kröbne sammen til et lavt Krat,
men vor Ôrnebrægne, vor Gyvel, flere Lyngarier Blaabær
og Jordbærtræet (arbutus) trivedes endnu godt, og Siv(juncus glaucus) og Stargræsarter havde, begunstigede ved
den evig fugtige Luft, forvildet sig op til disse Höider. Til—
sidst indskrænkede hele Planteverdenen sig til nogle Græsser,
Potentiller, Violer og Forglemmigejer, men vi vare nu og
paa den godt 4000' höie överste Top af den förste Bjergryg.
Vi steg derpaa ned’ad igjen, folgende den uhyre steile, men
brolagte Vei paa den modsatte Side mellem en tæt Skov af
Oleandre, Mimoser, Myrthe- Oliven- og Laurbærtræer, til
Rio-frio’s Flodseng, der nu var halv udtörret, medens ved
Efteraarstider Vandet her styrter voldsomt hen over de
store Klippeblokke. Vi leirede os i Græsset, loge Madkur
ven frem, som Consul Selbys Söstre paa det Bedste havde
fyldt for os, og lode Tinto’en gaae omkring paa deres Velgaaende. Efter at have gjort forkjellige naturhistoriske Ind
samlinger, salte vi en Times Tid senere af igjen, Een for
Een; Veien, der snart forte op ad Bjerge, snart ned igjen
over og omkring Bjergaasene, blev stedse mere ufremkom
melig, og jeg gav, overladt til mine egne Betragtninger,
Hesten Töilen, som den, der bedst vilde vide at finde det
rette Spor; Foreren blev af og til borte for at skyde en
Gjenvei paa disse ham velbekjendte Steder, men et Öieblik
efter lob han igjen bag Hesten med Haanden om dens Hale,
fdet han nynnede sine eensformige Improvisationer, og, alt
eftersom Dyret blev træt eller lob ham for stærkt, talte op*
Billes Jordomseiling. I.
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muntrende eller skjændende og bebreidende til det. Un
dertiden blev han en af sine Kamerater vaer langt borte;
saa udbrod han i en höi Hujen til Signal, som et Öieblik
efter blev besvaret fra den ligeover for liggende Bjergskraaning. I de store skyggerige Kastanieskove, vi noget
senere kom igjennem, slyngede Viinstokken sig som en
tykstammet nogen Snylteplante lige op til Toppen af Træ
erne. Her fandt vi hist og her spredte Viinmagaziner og
noget senere atter Vaaningshuse, som dog bare et langt
tarveligere Præg end de fra Funchal og dets Omegn. En
yndig lille Have omgav gjerne disse ofte kun af Brædder
eller Lava opforte slraalækkede Smaahytler uden Vinduer
og Skorsteen. Opad Bjergskrænierne dyrkedes Hvede, Rug,
Kartofler og Hör. Solen stod allerede lavt paa Himlen, da
vi over en lavere Slette, hvor den himmelblaue Hortensia
stod i höie Buske langs Landeveien, og hvor Alt i det hele
tydede paa en höiore Cullur, rede ned mod St. Anna’s
Kirke og By ; og efter en 7—8 Minuters Ridt kom vi gjen
nom maleriske Huulveie forbi Landsteder og Anlæg til det
over al Forventning rummelige og elegante engelske Hotel.“
„Da vi vaagnede den næste Morgen, havde cn stærk
Regn afkjölet Luften. Vi saae Umuligheden af at naac det
egentlige Maal for vor Tour — den endnu temmelig fjerne
Pico Ruivo — i den for os knapt tilmaalte Tid, og begave
os derfor paa Hjemveien. Fra vore muntert travende Heste
kastede vi endnu ct halvt vceniodigt Blik over til Bjergets
yppig gronne Toppe, der et Öieblik efter forsvandt i
Skyerne.“
Mineralogen, Hr. Doctor Rinck foretog en Excursion
til SU Laurents-Pynten. Hans Erfaringer herfra, saavelsom
hvad enhver af de Herrer, hver i sit Fag, fandt antegnelses
værdigt, vil finde sin Plads i de enkelte specielle Beskrivel
ser. — Ogsaa vor Maler, Hr. Plum, benyttede sin Tid her
meget vel. Del var ganske morsomt at see, hvorledes Fol
ket stimlede om ham, naar han sad og tegnede, snart
paa Torvet, snart paa Strandbredden, snart udenfor Byen.
Med spændt Opmærksomhed fulgte de hans Blyant, og saa var
der gjerne En og Anden, der opkastede sig selv til Politi-
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inester, for at holde Ro og Orden omkring ham, hvilket
da som oftest fandt Sted med Slag og höie Skrig baade fra
den som gav og den som fik Bank.
Corveltens Mandskab nöd Opholdet paa Madeira som
Forfrisknings- og Adspredelses-Sled. De erholdt fersk
Kjöd og Grönt hver anden Dag, og skifteviis bleve de Alle
sendte i Land for at spadsere. Det var mig en sand Glæde
at mode mine flinke Gutter, straalende af Tilfredshed over
at röre deres. Been paa Landjorden, efter at have tracteret
dem selv med et Glas Madeira, ja vel Malvasier. Og jeg
kunde gjöre det med Rolighed, thi, som sædvanlig med vore
danske Matroser, var der ikke en Mand, der manglede en
Minut i at möde til den befalede Tid for at gaae ombord.
Ingen andre Nationers Orlogsmænd tör gjöre os det efter.
I Almindelighed give de aldrig deres Folk regelmæssig
Landlov, og dem, som de tillade at gaae i Land, lade de
gjerne blive een, to, ja tre Dage borte, og fiske dem op
i Kjeldere og Kroer, hvor de som oftest finde dem over
stadigt fulde, eller blotte le for den sidste Skilling, maaskee
endog for deres Klæder.
Til Mandskabets Forfriskning paa den lange forestaaende
Reise, toge vi her en Ladning af de store spanskeLög, som
kogte i Ærter eller Kaal gave cn höist velsmagende og sund
Spise. Consul Selby var endvidere saa god at give os
Hösten af sine Orangetræer, som i Aar bare for anden Gang.
Ogsaa disse Frugter bleve fordcelte til Folkene, de förste
Dage af vor Reise.
Söndag Morgen den 27de vare vi seilklare. Det sidste
Vand var fyldt, de sidste Provisioner tagne ombord, og
Skibsarbeiderne vare tilendebragte. Vi holdt Gudstjeneste
og derefter gik jeg iland for at klare alle pecuniœre Affai
rer samt aflevere min Rapport og Breve af den Dags Dato
til Consul Selby.
Ogsaa blev her afleveret den forsle Kasse af Na
turforskernes Samlinger, indeholdende Mineralier og For
steninger.
Vi tilbragte den sidste Middag paa Selbys Landsted, en
Fjerdingvei NV for Byen ude forbi det överste Castel.
7*
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De gode Miss Selbys havde gjort deres Bedste for at tracterc os den sidste Dag. Jeg havde sendt dem mine danske
Blomster iland, og modtog istcdentor tilGjengjæld nogle Poller
af Madeiras Flora, som jeg vilde bringe med til Indien;
men dette lykkedes ikke, de kunde ikke taale Soluften og
den Fordampning af Sovand, som altid udvikler sig i Luk
aferne ombord. Derimod har jeg senere hört, at mine
kjöbenhavnske Blomster, især et stort hvidt Rosentræ, blive
viiste af Miss Selby som en Prydelse for hendes Have.
Jeg forærede Consul Selby, til Erindring om Galathea,
en af de smaae Kronings-Medailler, som vare mig med
givne i delte Öiemed, og vi lömte vore Glas paa en gjen
sidig Erindring og en lykkelig forestaaende Expedition.
Kl. 6 om Aftenen gik jeg ombord, og Kl. 7 vare vi
under Seil og styrede sonder efter ud fra Land. Kort efter
svandt det skjönne Madeira, indhyllet i Aftenens Mörke, for
vort Blik, og næste Morgen betegnede kun en blaa Toning
i Horizonten det Punkt, hvor vi havde tilbragt syv hoist
behagelige Dage.
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V.
Reise ül Ostindien.
(Fra den 28dc Juli Ul den 12tc October.)

Allerede to Dage för vi lettede fra Madeira havde vi be
mærket en östlig Dynning at sætte ind paa Funchal’s Rhed.
Oppe fra Cramacha Höislette saae jeg, at det blæste slivt
af NO til Soes, og man sagde mig der paa Öen, at denne
Vind er deres egentlige Sommervind, som, naar den blæser
frisk, kan regnes at være en Fortsættelse af NO Passaten
Nord efter.
Alt traf ganske rigtig ind for os. Den 28de saae vi
Passatens sikkre Kjendemærker, en klar gjennemsigtig Luft
med de eiendommelig spredte Smaaskyer ned mod Hori
zonten og Flyvefiskene, der i större og mindre Stimer
hævede dem over Vandspejlet. Allerede den 29de om Mor
genen tog NO Passaten fat for Alvor, og Galathea lob nu
med frisk Fart Syd hen, og jeg satte Cours for at gaae om
trent 20 à 30 Mile Vest om de canariske og de Cap-Verdiske Öer. Den 29de om Middagen troede den vagthavende
Officeer at see Palma fortone sig som en svag Skygge i
Horizonten, men den forsvandt ligesaa hurtig igjen. Den 31te
Juli om Morgenen passerede vi Krebsens Vendekreds.
NO Passaten holdt sig meget nordlig og var jevn af
tagende i Kraft. Allerede paa 16° Brede ophörte den, og
vi fik nu NV Vind, Labert og Stille i et Par Dage. Vi be
nyttede disse til at anstille et Par Forsög med at finde
Vandets Temperatur paa stor Dybde.
Skibets physiske
Journal indeholder herom folgende Referat:
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Aug. 7dc

Den 6tc August, Eftermiddag Kl. 1?, paa
14° 10' Brede og 26° 1' Længde Vest for
Greenwich, foretoges et Forsög paa at finde
Vandets Temperatur paa stor Dybde.
Hertil blev brugt Index-Thermometer Nr.
1 af Julius Nissen i Kjöbenhavn 1845, og et
Hylster af Kanonmclal af Samme, af 18| Pds.
Vægt og 6 J Liner tykt i Malmet; 3 Fod neden
for Hylsteret blev paaveiet et 36 Pds. Bl y lod.
Apparatet nedfiredes i 4' 30" til 204 Favnes
Dybde, forblev der i akkurat 12 Minuter,
hvorefter det blev ophalct i 9' 30". Det hang
under hele Forsôget næsten lodret, men under
Indhalingen havde Corvetten lidt Fart.
Förend Index-Thennomelret blev indsat i Hylsteret,
viste det..................................max. 29}°. min. 30°.
Efter Oplialingcn viste
Indcxerne................................ max 29|°,min. 11°.
Qviksölvkolonnerne stode
paa........................................... max. 24°, min. 24£°.
Under Forsogel blev Van
dets Temperatur befunden at
være i Overfladen................ —------------- 27°
og Luftens Temperatur paa
Psychrometer Nr. 6..............
28°
All Celsius.

Paa Grund af Forskjellen mellem Maximumog Minimum-Aflæsningerne blev Index-Thermo
meter Nr. 7 sammenlignet med Psychrometer
Nr. 5, hvilket afgav folgende Resultat:
Psychrometer Nr. 5: 28°, Index-Thcrinometer Nr. 1: max. 27|°, min. 28°.
Aug. 8de
Den 7de August, Eftermiddag Kl. 12} paa
13° 45* Brede og 25° 49z Længde Vest for
Greenwich, foretoges aller ct Forsög med at
finde Vandels Temperatur paa stor Dybde.
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To Lodliner, hver paa 100 Favnes Længde
bleve neiede sammen og dertil tre nye 2£-Tom.
Trosser, hver paa 113 Favne. Til Enden af
Lodlinerne blev veiet et 60Pds. Blylod; 4 Fod
derfra Metalhylster Nr. 2 med Index Thermo
meter Nr. 2, og 200 Favne derfra Hylster Nr. 1
med Index-Thermometer Nr. 1. Kl. 12j be
gyndte Nedfiringen, der medtog 12' 30" til en
Dybde af 505 Favne, saa at altsaa Index Thermo
meter Nr. 2 kom paa denne Dybde, og Index
Thermometer Nr. 1 paa 305 Favnes Dybde.
Thermometrene forbleve 20 Minuter i disse
Dybder, hvorpaa de bleve ophalte i respective
10' 40" og 16' 10'; til at faae Hellingerne
(Tougenes Sammenbinding) igjennem Blokkene
medgik 5' 40" og 1' 35" saa det Hele med
tog fra Begyndelsen af Ophalingen, til Thermometrene vare oppe, 16' 20" og 23' 25". Un
der hele Forsöget hang Linerne ganske lod
rette.
Förend Thermometrene
bleve indsatte i Hyl
max. 32°, min. 324°
sterne, viste Nr. 1...
— 3U°, — 32°.
Nr. 2.............................
Efter Ophalingen viste
Index Nr. 1................
— 32°,
— 8i°.
— 31J°, — 6°.
Nr. 2...........................
Qviksölvkolonn. vare
under Ophalingen steg
— 21°, — 21Å°<
ne til: i Nr. 1...............
Nr. 2................
- 22°, — 22J°(
Vandets Temperatur i
Overfladen blev befunden at være................
—
— — 274°.
Luftens
Temperatur
paa Psychrometer Nr. 6
— -- — 28°, 2.
Begge Index-Thermometrene bleve för For
söget sammenlignede med Psychrometer Nr.
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5, og minimum befunden at være overensstem
mende hermed, maximum circa
for lidt.
Da lndcx-Thermomelret ved det forrige Forsög syntes at være meget sensibelt ved under
Ophalingen i 9| Minut at forandre sig fra 11°
til 24° er den Tid, Thermometrene blive i dc
respektive Dybder, forkortet fra en J Time til 20'.
Da Corvetten saagodtsom ikke har forandret
Plads imellem disse tvende Forsög, og Omstæn
dighederne iövrigt vare eens for begge, troer
jeg at kunne anföre Resultatet afForsögenc at
have været:
Vandets Temperatur paa 204 F. D. —
11°.
—
—
- 305 -- --------8}°.
—
—
—
— 505 -- --------6°.
—
—
—
i Overfladen — 27-27J°.
Under Forberedelsen til Forsögene blev In
dex-Thermometer Nr. 3 ituslaaet.
Det vil heraf secs, at der foruden 500 Favne Lines
Vægt var 97 Pd. at hale ind. Dette var ingen ringe Vægt
paa en saadan Dybde, hvor Vandels Modstand bliver saa
stor, og i en saa trykkende Varme.
Linen blev viist i Kastcblokke rundt om hele Skibet,
Musikken spillede op, og hele Mandskabet gik nu rundt i
en munter Takt. Kort efter at Loddet var inde, fik vi Brise,
först SV, saa vestlig med frisk Kuling, saa at vi atter
kunde strække Sönder i med god Fart.
Passagen over det saakaldte stille Belte mellem NO og
SO Passaten, der kan være.saa saare lang og kjedsom, hvor
man som oftest er hjemsögt af svære Regnskyl, Torden
byger og evig omvexlende Vinde, var for os overordentlig
heldig. Den vestlige Vind holdt os til paa 4° Brede, vel
skagende sig lidt efter lidt mere sydlig, men stedse med
frisk Brise, kun een Dag havde vi Skylregn, men iövrigt
godt Voir med skyet, ovcrlrukken Luft, som da igjen gjorde
Varmen mindre besværlig.
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Den Ilte August paa 52°4Ö' Brede observeredes et af de
Phænomener, paa hvilke Meteorologerne i den senere Tid
specielt have hendraget Sômændenes Opmærksomhed, nemlig
forskjellige Skytræk i de höiere og lavere Regioner. Den
Vind, vi seilcde for var SV Bramseils Kuling, og for den
trak Skyerne i de lavere Regioner, hvorimod de i de höiere
Lag trak for nordlig og NNV, men med en noget ringere
Fart. Luften var meget skyet, men da Maanen stod paa
Himlen, var det let at observere Phænomenet.
Vinden trak sig nu den 12te August saa sydlig, at vor
Cours over Bagbord blev heel östlig. Jeg vendte derfor
paa 4° 46' Brede og var da paa 16° 30' Vest Grw. Lgd.
Luften tog fra nu af et klarere Udseende, og Vinden var
kommen östen for Syd. Jeg turde derfor med Vished an
tage at SO-Passateu havde taget fat, denne Vind, der skulde
bringe os over Linien og et godt Stykke sydligere endnu.
Vi havde paa denne Seilads adskillige Seilere i Sigte
og tildeels i Folge. Blandt andre bleve vi den 5te August
anmodede af ct portugisisk Barkskib, Fernando Minho, kom
mende fra Oporto, bestemt til Rio Janeiro, om at meddele
ham vor Længde
Han begyndte först med at heise en
heel Deel Signaler, som vi ikke kjcndle. Vi forsögte at
svare ham efter Commandeur Rohdes Signalbog, men det
forstod han ikke. Vi nærmede os da hinanden, og snart
saae vi hans Længde malet med Kridt paa et stort Bræt i
Mesans-Vantel, hvilket vi slrax besvarede ved paa samme
Maade at vise ham vor Længde, beregnet efter Chronometrene til samme Dags Morgen. Han fik herved at vide,
at han var 13' for östlig i sin Beregning. Hans hele Dæk
var fuldt af Passagerer, som saae temmelig lurvede ud, og
hans hele Midtskibs-Plads var stablet fuld af Lög, Meloner
og Kaalhoveder, ligesom hans hele Agterskib udenbords
var dekoreret paa samme Maade. Naar jeg betænker, hvor
ledes vi ombord i Galathea vare hjemsögte af Regn og Sö,
.og hvorledes disse Sömandens svorne Fjender kunde rede
os til, saa er og bliver det mig stedse en Gaade, hvorledes
de Stakler bære dem ad med hvad Provisioner de paa denne
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Maade transportere, for blot at faae Nytte af Halvdelen
deraf.
Den 6te August fik vi en Seiler i Sigte, som tonede
hollandsk Flag. Han styrede samme Cours som vi, og vi
nöd hans Selskab i flere Dage. Del var et nyt, smukt Skib,
formodentlig en Bataviafarer; „de Waalvish“ var dens Navn.
Den seiledc meget godt — i det mindste seilede den ligesaagodt om ikke bedre end vi. Det kniber haardt for en
Chef at maatte tilstaae sit Skibs Underlegenhed i Seilads
især for en Coflardimand; men Sandheden kan jeg ikke
fordolgc. Dog maa jeg lilföie, at Galalhea var i de Dage
paa sit ufordeelagligste Dybgaaende: den var efter min
Overbeviisning sat mere til Vands, end dens Seilevner kunde
staae sig imod. Hvorom Alting var, saa lob Hollænderen
os om Eftermiddagen den Ilte op paa Siden, og holdt sig
der fra Kl. 2 Eftermiddag til Kl. 7 Aften, uagtet vi stadig
lob 9 å 10 Miils Fart styrende bi de Vind med gode fulde
Seil, stedse vindende lidt forud for os, saa at han Kl. 8
kunde gaae os forenom op til Luvart. Forgjævcs anstil
lede jeg Forsög med at lade Mandskabet gaae forud og
agterud i Skibet, og op paa Dækket og ned paa Banierne;
— Intet hjalp — „de Waalvish“ viste os sit smukke Spoil med
sit forgyldte Navn og gik stedse lidt forligere. Kjed af
dette lod jeg knibe til Vinden da det blev mörkt, og næste
Morgen vare vi skilte ad. Henad Middag antog vi at have
seet ham staae over den anden Boug, men da var han
langt i Læ af os. Ogsaa han udvexlede Længden med os,
og* begyndte ogsaa sin Begjæring med de for os uforstaaelige Signaler. Ifölge Meningen herombord skulde det være
Capitain Marryats Signalsystem.
Det vilde for os have
den Ulejlighed, at udkræve et ganske andet Flagsystem,
hvori Guult syntes mig at spille en Hovedrolle.
Omtrent paa 8° N. Brede havde vi begyndt at mærke
Strömmens Sætning Ost efter, som tiltager, alt som man
kommer ostligere.
Imellem 8° og 4° N. Brede satte den
os 94' öst for Bestikket.
Vi vare da paa 18° V. Grw.
Lgd; her begyndte den at sætte Vest efter, og maatte
vi da betragte os som under Indvirkning af den store
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æqvatoriale Strömning, som sætter V og senere SV i langs
brasilianske Kysten. Vi folie dens Indflydelse indtil paa
27° S. Bredde. Stærkest var den imellem Æqvator og 2°
S. Bredde, hvor den gav os en Længde-Forskjcl af 51*: —
senere aftog den til umærkelig. Ialt gav den os en Forskjel af 3° 43' i Længde.
Den 15de August om Aftenen Kl. 9 passerede vi Li
nien paa 22° 19' Y. Grw. Lgd. Samme Dags Morgen ob
serveredes et meteorlignende Stjerneskud, tilsyneladende
saa stort som en Yalnöd, men ei synderlig klart, at gaae
omirent- fra a Eridanus Archernar igjennem Zenith og for
svinde ved Arriga Capella, det er fra SV mod NO fra om
trent 29° til 37° over de modsatte Horizonter. Ifölge mine
Instructioner var Opmærksomheden bleven særdeles hen
ledet paa Stjerneskuds-Observationer imellem 9de til 13de
August; allerede de foregaaendeNætter nemlig mellem den
9de og 10de og den 12te og 13de havde vi observeret
adskillige, men dette ene var det mærkeligste.
Medens saavel Horsburghs Anviisning, som den engelske
Sailing-Direction, byder at passere Linien imellem 18° og
23° V Lgd., har jeg dog hört hoist forskjellige Meninger
om den fordeelagtigste Meridian, dertil bör vælges. Nogle
have meent, at man, bestemt til Ostindien, bör söge Östen
om de Cap-Verdiske Öer og knibe saa ostlig som mulig.
Det er vist, at Distancen ned til Cap derved forkortes be
tydelig, og kan man være saa heldig at faae tidlig fati
SO-Passaten og beholde den frisk, saa maa man nödvendigviis gjöre en hurtig Reise i Sammenligning med det
store Sving, man almindeligviis gjör vester efter. Men jeg
kan ikke nægte, at jeg troer, det maa være etheelt voveligt
Foretagende. Man udsætter sig for meget Stille og man vil
i saa Tilfælde blive sat mere öster imod den afrikanske
Kyst af den her herskende östlige Ström, end man skjötler
om. Paa den anden Side har man paastaaet, at man, ved
at söge heel vestlig imellem 25° og 30° Længde, vil finde
friskere Kuling og gunstigere Vinde i det stille Belte, og
at de hurtigste Reiser til Brasilien skulle være gjorte af
Skibe, der sögte saa vestlig i Farvandet. Den ringe Er-
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faring, jeg tor rose mig af i denne Henseende, taler her
imod. Da vi i 1840 gik med Fregatten Bellona til Brasi
lien, passerede vi Linien paa 28° Lgd., efterat have tilbragt
14 Dage i det stille Belte, og havde i alt 34 Dages Reise
fra Madeira til Bahia. Jeg skal dog lilföie den Bemærk
ning, at vi kun passerede Linien Saa vestlig, fordi vi blcvc
nöd te dertil af Vindens Omvexlinger. Sagen er egentlig den,
at man ikke har meget Valg, thi som oftest maa man krydse
Linien der, bvor Vinden vil tillade del. Men er man Herre
over at bestemme sit Overgangspunkt, saaledes som var
Tilfældet paa denne Reise, i det Mindste i vestlig Retning,
saa vil jeg muligt indrömme, at del kan være rigtigt for
Skibe, bestemte til Brasilien, at söge vestligere over Linien
end de 25° Vest Grw, Lgd.; men del kan umulig være det
for Skibe, bestemte til at gaae ad Ostindien til, thi det vil
aabenbart være at gjöre sig Veien længere, end man har
nödig, tilmed at Strömmen, som ovenfor er omtalt, sætter
stadig SV hen langs brasilianske Kysten.
De groteske Optöier med Indvielse, Daab etc., som
tillades ombord i mange Skibe ved Farten over Linien, er
jeg ikke nogen Ven af. Deres mindste Uleilighcd er alle
rede ikke ringe, den nemlig, at de bringe Skibet i en fæl,
uordentlig Tilstand: Vand flyder allevegne, Flage, som i
Almindelighed bruges lil Draperier og Coslumeringer, rives
itu og smudskes til o. s. v. Men del, jeg især har derimod,
er, at vore Folk selv i Grunden ikke more dem derved.
Det er nu engang ikke i den danske Nations Charactcer at
forslaae sig paa Maskerader eller at spille improviserede
Comedier, og den danske Matros gjör heri ingen Undta
gelse. Jeg har ofte været Vidne lil, hvorledes dc brave
Gutter, som frivillig, eller stundom endog nödlvungne af
en eller anden skjult men dog mægtig Directeur, have paa
taget sig at spille en Figur i de Maskeradeoptog, som en
eller anden Pudsenmager hittede paa, og som notabene
næsten altid ere de samme Caricaturer; — hvorledes disse el
lers saa flinke Folk, siger jeg, have været yderst forlegne
med deres Rolle, og gaae omkring i deres Narredragt,
uden at sige et Ord, kjede af dem selv, og kjedende alle
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Andre. „Folkene skulle have en glad Dag“, hedder det, og
saa faae de Lov at begynde Kl. 1-2, strax efter Skafnin
gen , og en halv Time efter have de allerede udtomt deres
Villighedsforraad; og gaae og gabe paa hverandre. Disci
plinens Baand slappes ogsaa ved en saadan Leilighed, og
det koster stundom ubehagelig Anstrængelse at stramme dem
igjen.
Skal man da aldrig kunne give Folkene en glad Dag?
Jo sikkerlig I baade kan og bör man gjöre det. Det vil
baade Fölelse og Klogskab tilraade den tænksomme Chef:
den stedse arbeidende, altid lidende, sjelden nydende me
nige Mand ombord kan nok trænge til al den Adspredelse,
man kan skaffe ham, og forstaaer man denne Kunst, saa
har man i sin Magt en mægtig Drivfjeder til at vedlige
holde sit Mandskabs Helbred og Velvære, og derved altsaa
sit Skibs Orden og Brugbarhed. Men den uventede, ufor
beredte Glæde er, ombord som i Land, altid den bedste, og
derfor modsatte jeg mig her, som altid, hvor jeg har havt
at befale, alle Forberedelser.
Men Dagen efterat vi om
Natten vare passeret Linien, lod jeg om Aftenen give en
Balle — ingen Bolle — Punsch til Bedste, lavet af Citro
ner, dertil medtagne fra Madeira, Cognac og Sukker. Over
kanoneren var Punschemester. Med den dampende Kande
i Haanden samledes Mandskabet agter under Skandsen, og
afsang her en Sang, som en anonym Forfatter samme Dag
havde ladet uddele*), og udbragte derefter, ifölge den sidste
*) Faa Miil endnu og dybt i Havet dalo
De Stjerner smaae, som lyse for vor Bye;
Bag Nordens Vover synker Björnens Hale
Og Sydens Kors sig hæver höit i Sky —
Faa Miil. endnu, og Sydhavs vrede Böige
Skal klöves skarpt af tialatheas Stavn,
Der graadig Hai vort Kjölvand vil forfölge,
Og skarpe Klipper lukke ukjendt Havn.
Et Önske först — det gjelder Fædrelandet —
Et Önske for det lykkelige Hjem:
For at vort Blik, som svæver over Vandet,
Med Tankens Fart maa knnne naae til Dem!
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Strophes Opfordring, et tordnende Hurra for Konge og Flag.
Musiken spillede oppe paa Skandsen, Vor Herre havde
paataget sig Belysningen med et pragtfuldt Maaneskin og
et tropisk Firmament, og nu gik Dandsen lystig for sig,

Thi ganske vist dc sende det tilbage
Ledsaget af et ömt og kjærligt Ord,
Og derpaa seile vi i Aar og Dage
Og ile glade rundt den hele Jord.

Og saa med Gud vi Linien klöve ville,
Som deler Kloden mellem Nord og Syd,
Med mandigt Mod i Storni veir eller Stille,
Vort Kald at rügte, være skal vor Fryd —
Has Böiger kun mod Galathcas Bryster!
Koraller viser Eders skarpe Tand !
Vi sætte Courson mod ukjendte Kyster,
Og trodse dristigt Storm og Braad og Brand.
Og naar vi saa har seilet rundt om Jorden,
Og krydset Linien endnu mangen Gang,
Saa sætte vi tilsidst vor Cours mod Norden,
Og synge da saa mangen munter Sang;
Thi da skal atter Nordens klare Stjerne,
Sig reise höit paa Himmelbuens Blaa,
Da svæver Tanken vidt ud i det Fjerne,
Ei vil den standse, för den hjem kan naae.
Og i dens Speil hiin glade Dag vi skuer,
Da Ankret falder i vor Fiedrchavn ;
Og gjennem Glædens Taarcr Öict luer,
Ved Mindet om den elsktc I lus tru es Favn;
Da iler os Smaaglutterne imöde,
Bag efter gamle Mutter med sin Stok,
Nu Faders Stol staaer ikke længer öde,
Og muntert snurrer Bedstemoders Rok.

Ja, ganske vist hiin glade Dag skal komme,
Gjör vi vor Pligt, os Gud beskjermo vil !
To Aar er Intet, naar de först er omme,
Selv om mnn nogle Uger lægger til.
Saa fremad kjækt! Lad höit mod Himlen runge,
Vort Skib skal krydse Linien just idag;
Og derfor tre Gang* Hurra for vor Konge!
Og Hurra for det gamle danske Flag!
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hvori Alle fra den Förste til den Sidste toge Deel. Nu kom
lidt efter lidt adskillige Masker frem, improviserede paa
Stedet, nogle Damer, flere österländske Costumer, en puk
kelrygget Polichinel, og her udviklede sig virkelig adskillige
ret morsomme dramatiske Talenter. Blandt andre viste vor
Mesterkok os, at der boede en Acteur i ham. Han havde
faaet den morsomme Idee, at klæde sig ud som vor Créatur-Oppasser, — en meget skikkelig, lidt enfoldig Soldat
— og nu at tage den virkelige Creatur-Oppasser under
Armen og vise ham Skibet og alle dets Mærkeligheder, og
kom ved denne Leilighed frem med yderst pudsige Indfald.
SO-Passaten blæste nu i sin fulde Kraft. Smukt Veir,
skyet Luft og varm men meget behagelig Temperatur vare
dens Ledsagere, vor Cours var bi-de-Vindt med godt fulde
Seil, og dette bragte os da temmelig rask Syd og Vest hen.
Den 19de August om Morgenen fik vi Sigte paa en
modgaaende Seiler, som korn os temmelig nær. Det var et
Hamborger Barkskib, Cæsar Godofroy*) kaldet, bestemt til sit
Hjem. Jeg sendte Fartöi derombord, og fik saaledes Lei
lighed til at lade höre lidt fra os i det stedse sig bortfjer
nende og stedse kjære Fædreland.
Jeg havde sat Cours for at gaae imellem Martin Vaz
og Trinidad* Den 23de ved Daggry fik vi Sigte af den
forste i SSV. Da Strömmen ikke havde sat os saa meget
Vest i som jeg havde beregnet at den vilde, vare vi östligere i Farvandet, og da jeg ikke skjotlede om at give det
mindste bort, hverken i Tid eller Distance, lod jeg knibe
til Vinden og til Luvart af Martin Vaz. Disse raae, nögne,
for al Vegetation blottede Klipper ere ofte nok beskrevne,
og vi kom dem ikke nær nok for at kunne finde noget
Yderligere at tilföie. For mig havde de det Mærkelige, at
deres Formationer ganske stemme overeens med dem paa
Brasilianske-Kysten paa disse Höider herskende, nemlig den
pyramidalske, de afSomændene saakaldte Sukkertoppe, hvoraf
den ene mærkelige slaaer paa Rio-Janeiros Indlobs VestTager jeg ikke meget feil. saa er det det samme Skib, der, omskabt
til Fregat og omdøbt med Navnet „Dcutchland“ nu er den tydske Ma
rines förste Orlogsmand.
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side, men hvoraf iövrigt paa hele dette Strög findes saare
mange större eller mindre. Vi passerede omtrent en Miil
Öst for disse Klipper, som med deres nögne, steile Vægge
byde Oceanels Böiger Trods i Gud veed hvormange Aar.
Trinidad saae vi fjernt i Horizonten, hvor dens Contour
tegnede sig ubestemt, overhængt med Sky masser. Ved
Chronomclcr-Observationer og udseilet Distance, bestemte
vi Martin Vaz’s Brede og Længde, hvorom det Nærmere
findes i den geographiske Journal.
Den 24de August passerede vi Tropicus Capricornus,
og allerede henad Aften döde SO-Passaten af. Det blev
heelt Stille efter Solens Nedgang, men Kl. 12 Midnat fik vi
Brise af NO, og vi satte vor Cours SO hep, lobende 8 à 9
Miils Fart. Varmen var paa denne Tid taget betydeligt af,
og Luften var endog om Morgenen. og Aftenen omfindllig
kjölig.
Allerede fra den Tid, vi passerede den nordlige Vende
kreds, erholdt Mandskabet Styrtebade. Hver Morgen, ved
Spulingen af Dækket, bleve nogle Baller opsatte ved Stor
masten ; en Mand satte sig i hver Balle, og med Spuleslan
gen fra Sugeværket bleve de overoste med salt Vand. Den
vagthavende Læge var altid tilstede herved. Denne for
Folkenes Helbred sikkert meget gavnlige Forholdsregel
maatte vi ophore med den 27de August; thi skjondt Luf
tens Temperatur endnu var 20° og Vandets 19° C., saa
var det dog saa kjöligt for vore lil Varmen nu vante Folk,
at Doctoren frygtede skadelig Indflydelse deraf paa deres
Sundhed.
Denne hele Seilads var iövrigt saare eensformig, Veiret holdt sig saa stadig smukt, og der var folgclig saa li
det at bestille med Seil og Manoeuvre, at der gik hele lange
Dage, hvori Folkene ikke havde nödig at röre dem til an
det end den almindelige Recngjorelse eller til de daglige
Vaabenovelser, for dc Skifter, som havde Tour hertil. Da
der imidlertid havde begyndt at vise sig nogle faa scorbuliske Tilfælde, antog jeg det nödvendigt at tage Forholds
regler herimod., deels diæliske, men især ved at skaffe
Folkene Bevægelse og om muligt Adspredelse. Overeens-
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stemmende med Doctorens Anmodning, blev der Foretaget
nogle Forandringer i Spisetaxlen, hvilke hovedsagligen be
stode i, at vi aldeles ophörte med at uddele Brændeviin som
Ration, at der blev givet Viin som Forfriskning tre Gange
ugentlig, og at der gaves daglig, enten Suurkaal, Grönkaal
eller Sennop til Kjöd- og Flæsk-Rationen. Endvidere fandt
hver Aften en eller anden almindelig Motion Sled; -stundom maatte alle Mand til Veirs op ad de Luv-Vanter
til Stængesalingen, pg ned ad de Læ, og der var da megen
Munterhed, naar de sjællandske og jydske Soldater eller de
tydske Spillemænd skulde tilveirs, — thi her gjaldt ingen
Undtagelse, og det varede heller ikke længe, för de entrede
lige saa godt som de andre. Stundom blev hele Mandska
bet opstillet til Rundkreds, Musiken spillede eller En og
Anden sang op, og saa galoperede de i en lang Kjæde
hele Skibet rundt, baade paa Drçk og Batteri, hvilket gav
Anledning til mange Löier for dem. Hver Söndag Efter
middag stod Skandsen fri for Folkene til Dands, Musiken
var til deres Tjeneste, og Ballet var stundom meget livligt
især naar Officerer og Naturforskere dandsede med i den
muntre Rigel.
For paa samme Tid at skalle Mandskabet saa megen
Sövn som muligt, blev det tilladt den halve Deel af det
vagthavende Qvarteer, altsaa et Ankerskifte, at lægge sig
paa Soveseilene under Skandsen i de to Timer af Vagten,
hvorefter det aflöste det andet paa Dækket værende Anker
skifte. Paa denne Maade fik Folkene, saalænge denne ro
lige Seilads varede, hver anden Nat otte Timers Sövn, og
det hele vagthavende Qvarteer var desuagtet ligesaameget
paa rede Haand, som om de alle havde været paa Dækket,
idet de nemlig, paa förste Vink af den vagthavende Officeer, bleve purrede ud af den ved Kahytsdoren vagthavende
Skildvagt, og sendte op ad Agtertrappen. Vi vide Alle,
hvor ofte Folkene, naar de alle ere paa Dækket, snige
sig hen i Krumholterne og sove der medens de have
Vagt, hvilket har den dobbelte Uleilighed, at man först
skal til at lede efter dem for at finde dem, men især den
meget alvorlige, at det i de tropiske Cliinater er saa
Dilles Jordomseiling .1.
8
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særdeles skadeligt for Helbreden at sove under aaben Him
mel, udsat for Natteduggen.
Jeg bar tilladt mig at udbrede mig lidt over alle disse
Detailler, fordi jeg virkelig tor antage, at jeg skylder saadanne præventive Forholdsregler den gode Helbredstilstand,
hvori mil Mandskab stadigt holdt sig paa denne Deel af
Reisen. Senere, da de lange Ophold paa usunde Steder
og navnlig i Floderne havde svækket Constitutionen, vare
desværre alle Forsigtighedsregler ikke længer tilstrækkelige.
Barometret vedblev at holde sig paa en meget höi
Stand. Den 21de August stod det paa 28' 10". Det os
medgivne Normal-Barometer fra Gruner juniors Etablisse
ment i Berlin, svarede kun daarligt til sin Hensigt, da den
mindste Bevægelse i Skibet frembragte en saa stærk Van
dring af Qviksolv-Colonnen, at det blev umuligt at aflæse
anderledes end approximativt. Selv i ganske smult Vande
vandrede det 4 à 6 Linier. Professor Behn havde el Baro
meter i sit Lukaf, som i denne Henseende var langt paalideligcre. Syinpiesomelret bliver ombord den hensigts
mæssigste Veirmaalcr, dog har det den store Feil, at det
anfægtes betydeligt af Varmen, saaledes at det altid viser
for lavt naar det udsættes for stærk Hede. Det Sympiesometer, som hang i Ruffet, hvor Solheden virkede saa stærkt
paa de tynde Brædder, viste saaledes altid i Middagsstunden
en Synkning, men reiste igjen mod Aften uafhængig af
Vcirets Indflydelse.
Ovennævnte Dag, den 31te Augnst, passerede vi 20
Mile Nord for Tristan d'Acunha. Denne lille Ögruppe, der
bestaaer af tre smaa Öer, dannende en Triangel og hvoraf
Tristan d’Acunha er den störste og eneste beboede, for
tjener, ifölge alle Beretninger derom haves, do Sofarendes
særdeles Opmærksomhed, som ct ret godt Vandfyldnings og
Forfriskningssted for Skibe, der ere bestemte til Indien eller
Australien og ikke önske al forlænge deres Reise betydeligt
vod at anlobc Cap. Her er en lille Colonie af Fribyggere,
meest engelske Folk, i Opblomstring. Den synes, ifölge Be
skrivelserne at være faldet i meget gode Hænder og staaer
under Cap-Gouvernementets Beskyttelse. Vand er at er-
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holde i Overflödighed, og friske Provisioner mangle ikke,
navnlig Kartofler og Grøntsager. Penge ville Indvaanerne
ikke have endnu, derimod Jern-Værktôi, men især Klæder
for begge Kjön.
I Aaret 1811 tog en vis Jonathan Lambert Besiddelse
af Tristan d’Acunha for sin egen Regning og erklærede sig
at være souverain Besidder af Öen. Han havde opholdt sig
der i Aaret 1790-91 tilligemed flere andre Amerikanere,
med den Hensigt at fange Sælhunde, Sö-Löver, Sö-Elephanter og andre slige Södyr, hvoraf her skal findes en utrolig
Mængde, ligesom ogsaa Fugle af alle Arter vrimle paa Öen.
Ogsaa vilde Gjeder fandtes blandt Klipperne. — Fangsten be
lob sig i 7 Maaneder til 5600 Skind, og af Olie fortælle
de, at de kunde have ladet et heelt Skib. Lambert plan
tede Caffelræer og Sukkerror, men opgav imidlertid sit
Kongerige efter kort Tids Forlob, og Öerne bleve senere
tagne i Besiddelse af det engelske Gouvernement fra Cap,
men snart efter alter forladte. I 1823 nedsatte adskillige
Familier, udvandrede fra Cap, sig der under en forhen
værende Sergeant Glass’ Bestyrelse, og det er disse Colonister, som nu beboe Öen, der have beplantet og .opdyrket
endeel af det flade Land og indrettet Vandfyldning o. a. m.
lil de besagende Skibes Bekvemmelighed. — Der synes
imidlertid ikke at findes nogen sikker Ankerplads, og efter
alt, hvad jeg kan domme af hvad jeg har læst om disse
Öer, ere de vist langt fra endnu at fortjene det Tilnavn,
som en Forfaller har givet dem i Nautical magazine, nem
lig: „de udgaaende Skibes St. Helena.“
Saasnart vi havde naaet 27-28° B., begyndte, med
en Kulde, som nödte os til at pakke os ind i alt vort
Vintertöi, de förste Capsduer at indfinde sig. Alt som vi
kom sydligere, visle de dem i större Mængde, og med
dem Albatrossen, den sorte Svale (thallassidroma, mother
Karey’s chicken), pachyptila coerulea, den store mørke
brune procellaria æquinoctialis o. s. v.
Disse Fugles
rastlöse Flugt over det vide Rum, hvor de synes opstaaede
som af Intet, uden at have et Hjem eller blivende Sted,
har i Folkephantasien gjort flere af dem, navnlig de saa8*

116
Kaldte „mother Karey’s chicken“ til Boliger for de Ulykke
liges Sjæle, der ikke have kunnet finde Ro i Havets Böi
ger, og man vilde forgjæves prove paa at overtale mangen
Söniand til at skyde cn af dem, idet en overtroisk Frygt
holder ham tilbage derfra. De omsvævede Skibet Dag og
Nat, og vi havde saaledes Tid og Leilighed til at anstille
vore Betragtninger over Fuglenes Flugt, der, som vore Na
turforskere fortalte os ifölge den nyeste Theorie derom,
ikke i Hovedsagen skyldtes Vingeslaget, en Bcvægelscsntaade, der efter gjorte mathematiske Beregninger vilde
forudsætte en alt for uhyre Muskelkraft, men snarere maatte
ansees som en Seilads gjennem Luften, hvor Vingerne
tjene som Seil, der stilles i den for hvert enkelt Öicblik
gunstigste Stilling mod Vinden, medens de enkelte Slag
med Vingerne kun gjöres af Fuglen, for at den ikke skal
blive træt. Det er sandt, at navnlig ved disse Fugle Vinge
slagene vare overordentlig sjeldne, ligeledes syntes de os
at skyde hurtigst gjennem Luften i det Öieblik, de havde
Mcdbör og at bevæge Vingerne hyppigere i let Brise end
ved stiv Kuling, dog kunde hverken vore Naturforskere
eller vi selv forklare os tilstrækkeligt, hvorledes de efter
denne Theorie bære dem ad med at flyve paa Dage, hvor
det cr fuldkommen stille.
Vore Anstrængclser for at fange eller skyde disse
Fugle vare næsten alle frugleslösc; det er sandt, at til at
fange dem hörte der, al vi skulde have ligget stille eller
idetinindstc kun gjort liden Fart, og det var lykkeligviis
ikke Tilfældet med os paa denne Overfart Med stille Veir
omsværme de i tusendeviis Skibet og opholde sig især
agter i Kjölvandet, hvirvlende rundt i de vildeste Bevægel
ser. Men stundom vugge de sig ogsaa velbehageligt paa
Vandets Overflade, og da kan man fange dem med Fiske
snorer, som de bide paa med stor Graadighed, og de ere
til stor Morskab naar man faacr dem ind paa Dækket, hvor
de vralte omkring paa deres Svömmefödder med ynkelige
Bevægelser, uden at være istand til at flyve bort, uagtet
man dertil giver dem den fuldkomneste Frihed. Den Eneste
der seer skjævt til dem, er Næstcommanderendc, da de for-
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dærve Dækkel ved altid at begynde deres Vandring paa lör
Grund med en vældig Opkastelse af Tran o. a. m., ret lige
som om disse Havets frie Beboere bleve landsyge ved at
befinde dem paa det fremmede Element. Men kun to saadanne Fangster bleve os til Deel, ligesom vi i det Hele
havde ringe Held med os i den Retning. Paa hele Farten
til Ostindien fangede vi af större Fisk kun en Dolphin
(coryphana), en Thunfisk og en Hai, den sidste oppe un
der Ceilon. Naar dertil foies nogle enkelte Flyvefisk, nogle
löse fordrevne Landfuglc, og hvad der en Aften blev skudt,
da vi laae i Stille efter at være passeret Cap, saa er det
alt det Udbytte af Fugle og Fisk, som faldt vore Natur
forskere til Deel paa denne lange Fart.
Natten mellem den 30te og 31te August blev ombord
observeret et Luft-Phænomen i Skikkelse af en lille lys
Sky, som skinnede i NO og stod stille paa Himlen 40° over
Horizonten. Kl. Ot 15' forsvandt den pludselig, idet der fra
den udgik et stærkt lysende Stjerneskud, der dog kun da
lede 10 à 20° mod NO og derpaa forsvandt.
Först paa 35° S. Brede gik Vinden saa nordlig, at
vi kunde begynde at strække lidt öster efter. Den 3die
Septbr. passerede vi Greenwichs Meridian paa 37° Brede.
Vi fik samme. Dag den förste stive Kuling og svære So,
hvoraf vi havde saa meget i Vente. Det blæste stivt, og
Skibet slingrede endeel. Vi indtoge derfor vore Repos’er
ved Falderebene, og lukkede disse aldeles til. Den 4de
om Morgenen fik vi et af de Vindspring, som ere saa hyp
pige i disse Farvande, idet Vinden sprang fra NV til SV
med stiv Kuling. Og hermed endtes den lange Bout, vi
havde gjort over Styrbord, som havde varet fra den 12te
August Kl. 6 Eftermiddag da vi vendte SV over paa 4°
N. Brede 1G°V. Længde og til nu, en Distance, som omtrent
kan anslaaes til 900 danske Miil.
I det engelske Overseilingskaart, som jeg brugte, findes
anfört blandt adskillige andre, mere eller mindre tvivlsomme
Vigier, et Rev, kaldet „Robsons Reef“, som i den tilhorende
Sailing-Direction ikke alene er omhandlet, men endog af
tegnet. Uagtet uu Horsburgh aldeles ikke omtaler den,
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og den kke har været seet siden 1829, saa, da min Cours
vilde falde over den om Natten imellem den 4de og 5to
Septbr. og det den Nat blæste haardt af sydlig Vind, holdt
jeg Norden om den. Paa denne Maade koin jeg nordligere
end jeg önskede og nordligere end jeg vilde tilraade An
dre at holde. Da Vinden nemlig gik oin til SO, maatle jeg
holde en Bout ONO hen; herved kom vi ud af den öst
lige og ind i den vestlige Strömning, som kommer omkring
Agulhasbanken og sætter haardt NV og VNV hen. Vi kom
den 8de Septbr. op paa 36° 5 S. Brede og vare den Dug
satte 36' V for Bestikket.
Den 8de Septbr* om Middagen passerede vi Kj oben
havns Meridian, om Aftenen var Vinden gaact NO, og vi
salte Cours for at gaae Sönden om Cap paa 38° Brede.
Vi gik den Aften med Læscil paa i det skjönneste Veir;
men næste Morgen den 9de var Vinden NV, og Luften havde
et meget truende Udseende. Allerede paa Hundevagten
havde Luftens ualmindelige Udseende opvakt den vagtha
vende Officeers Opmærksomhed.
Hans Bemærkning desangaaende i den physiske Journal lyder saaledes:
„Efter al Kulingen fra Kl. 12 Eftermiddag den 8de
Septbr. (Midnat) havde været i jevn Tiltagende, stadig led
saget af Vindbyger, samlede de lave Skyer sig omkring Ski
bet, saa tæt, at det forekom som om Skibet selvsvævede i en
Sky. Dennes Farver vare deels bleghvidc, deels sorte, og
ikkun Bolgenics fraadendc Skum, hvis skinnende Hvidhed
contrastercde mærkeligt med Skyerne, kunde sees ft? Skibet.
Det blæste en torebet Mersseils Kuling, og da Phænomenet,
som kun varede 1 à 2 Minuter, forsvandt, blev Himlen ual
mindelig klar med funklende Stjerner. Denne Klarhed afloslcs dog snart af lyskantedc sorte og lave Skyer, og Ku
lingen forblev i Tiltagende.“
Det var noget hoist paafaldendo at see, hvilke Masser
af store sorte Skyer, der væltede sig sammen i den nord
vestlige og vestlige Horizont. Soen begyndte al reise sig til
cn usædvanlig Höide og Barometret faldt stadig fra 28,7 til
27, 8J, hvortil del var sunket om Aftenen Kl. 9, i det
Öieblik, vi efter vort Bestik passerede Caps Meridian. Da
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sprang Vinden i en meget svær Byge fra NV til SV og i
det samme Moment begyndte Sympiesomelrets Stigning.
Denne Byge gav os den voldsomste Regn, jeg mindes at
have oplevet. Dækket stod i et Skum, saaledes pidskede
Vandet ned derpaa. Det blæste orcanagtigt i det öieblik,
da Vinden sprang, men da Phænomenet var forudseet, var
Corvetten bragt under en rebet Fok, hvilket den vel kunde
bære, og for denne lændsede den meget magelig med 10 à
12 Miles Fart. I det Öieblik Vinden sprang, bemærkedes
en pludselig Kulde i Luften, og Thermometrct sank ogsaa
strax 1 à 2°. Derimod var Vandets Temperatur steget og
var den Aften 17° Celsius.
Hele Dagen den 10de blæste det meget haardt af SV
med svære Byger. I cn af disse skal være loggel 13. —
Corvetten slingrede svært men mageligt, jeg. kan ikke klage
paa den som Söskib, derimod var den temmelig utæt ovenom.
Jeg maatte holde stadig Vagt Dag og Nal i det Styrbords
Gallerie, for at ose det læns, all som Soen anslog dets Yder
side, da Vandet löb tvers ind igjennem Naaderne. Soen
havde efterhaanden reist sig til en betydelig Höide, Hagl
og Regn kunde dæmpe den nogle faa Öieblikke, men saa
reiste den sig igjen i sine rnorke, truende Former, som da
alter i enkelte Momenter væltede sig om til en uhyre Skum
masse, hvorfra den fineste Slövregn spröitedes i Veiret og
gjengav Regnbuens Farver for Solens Straaler. Paa at
sidde til Bords og spise til Middag var ikke at tænke. Jeg
tog derfor det Partie at sætte mig overskrævs paa min
Hængekôie og lade mig mine Maaltider tilrække paa en
Bakke, hvorpaa Alting stod. Da der ingen synderlig Duvning var, gik det «prægtigt, og jeg önskede kun, at Krogene
havde været stærke nok lil at bære to, saa skulde jeg have
indbudet en Gjæst til al deeltage i mine svævende Dineer.
Den ilte om Formiddagen bedagede Veiret sig noget, dog
blæste det stedse i Byger, og allerede om Aftenen maatte
der tages Reb ind igjen baade i Mersseil og Storseil. Vi
lob stadigt 9 à 11 Miles Fart.
Luftens og Vandels Temperatur var Gjenstand for vore
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stadige Bemærkninger. Del var hoist paafaldende denForskjcl, der var i Luften all eftersom Vinden var nordlig eller
sydlig, ligesom ogsaa Barometret strax steg, hvergang
et af de ovenbeskrevne Vindspring fandt Sted. Saaledes
havde vi om Natten mellem den 12te og 13de Septbr. et
pludseligt Vindskifte fra NV til SSV, med stiv Kuling, saa
at vi, cn Time efter at vi havde gaaet med Læseil paa om
Bagbord og 7 à 8 Miles Fart, lob 10 à 11 Miles Fart for
torebede Mersseil med Styrbords Halse, men stedse Cours
Ost hen. Vandets Temperatur vedblev at holde sig meget
höi, og var med de sydlige Vinde allid höiere end Luftens.
Da vi den 14de fik nogle Timers Stille, anstillede vi
ct lignende Forsög paa at finde Vandels Temperatur paa
stor Dybde, som var foretaget under de Cap Verdiske Öer.
Herover giver den physiske Journal folgende Beretning:
Septbr. 15de

Den 14de Septbr. Kl. I2J, paa 36° 36' S.
Brede, og 37° 38' Længde Ost for Greenwich,
blç,v anstillct et Forsög med at finde Vandets
Temperatur paa stor Dybde, paa samme Maade
som det den 7de August foretagne.
Der blev nedfiret 525 Favne Line med
Index-Thermometer Nr. 1 paa denne Længde
og med Indcx-Thermometcr Nr. 2 250 Favne
derfra, men da Linen., ved at Corvetten under
Forsöget drev, kom (il at vise i cn skjöns Ret
ning, efter Gisning circa 25° fra den lodrette
Linie, kom Index-Thermometer Nr. 1 paa circa
476 og Index-Thermometer Nr. 2 paa 249
Favnes Dybde. Nedfiringen medtog 10'15" og
Index-Thermometrene forbleve 8' paa de re
spective Dybder, til Ophalingen medgik 11' 0"
og 20' 30'.
Förend Index-Thermome
trene blevc indsatte i Hyl
sterne, viste Nr. 1............... max. 14|°min.l4}°.
Nr. 2................................. - 15° — 14J°.
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Efter Ophalingen viste Indexerne paa Nr. 1........... max. 18e min. 10°.
Nr. 2................................... - - - 14J°.
Qviksölvcolonnerne stode
paa Nr. 1................................. — 1G° — 16°.
Nr. 2................................... — — — —
Vandets Temperatur
i
Overfladen var........................ — — — 18J0.
Luftens Temperatur paa
PsychrometerNr. 6................. — —
4 °, 2.
Da Index-Thermometer Nr. 2 blev udtaget
af Hylsteret, viste Minimum-Indexen, som oven
for er anfört, samme Varmegrad, som det var
stillet paa inden del blev indsat i Hylsteret,
hvorimod der havde trykket sig endeel Qviksölv op over Indexen paa Maximum-Sjælen,
omtrent til Midten af Indexen og flyttet den
noget iveiret. Da jeg med Sikkerhed veed, at
Thermomelret ikke er bleven vendt op og ned
paa, kan jeg ene söge Grunden hertil i, at In
dexen er temmelig stiv og Indexens Fod tem
melig lille, saa at, da Thermometret ved at
indsættes i Vandet i Hylsteret var steget, det
ikke har havt Kraft nok til at trykke Indexen,
der var nedstrammet til Qviksölv-Colonnen,
op, men har skuppet sig forbi den; senere er
Thermomelret bragt i Orden igjen.
Et lignende Tilfælde hændte sig efter Forsöget den 7de August, ved at Thermomelret
blev udsat for Solvarmen efterat det var ud
taget af Hylsteret, men det blev ligeledes, ved
at opdrive Indexen, bragt i Orden igjen.
Paa Index-Thermometer Nr. 1 har der sat
sig et lille Korn Qviksölv ovenfor hver af Indexerne.
Jeg troer her at burde gjörc opmærk
som paa de pludselige og tillige betydelige
Forandringer, der i den senere Tid have fun-
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det Sted med Vandels Temperatur i Over
fladen, da det i nogle faa Timer har forandret
sig indtil 4^°, navnlig den 12te og 13de Sep
tember.
Vandel var allsaa varmere her end under Cap Verdiske
Öer paa samme Dybde. Med den samme Line blev en
Flaske Sövand ophentet fra 300 Favnes Dybde. Den blev
sendt ned tom, tilproppet og overbundet med en Blære;
den kom op fuld, Proppen svømmede omvendt i Halsen
af Flasken og med Blæren i uskadt Stand överbundet, men
lieclt gjennemtrukket af Vand. Medens dette stod paa var
der stor Jagt saavel fra Skibets Hytle, hvor en stor Mængde
Skytter vedligeholdt en levende Ild paa Albatrosser, Capsduer og andre Stormfugle, som fra et af vore Fartoier,
hvori ct andet Parir Skytter roede omkring, skjöd selv og
opsamlede hvad der faldt. De kom dog ombord med en
Snees Stykker forskjellige Fugle, hvoriblandt to store
Albatrosser. Flere Hvaler saaes om Eftermiddagen i længere
Afstand fra Skibet.
Neppe var Lodlinen indlialet, för vi fik Brise: denne
Gang af NO labert og tyk Luft; dog den halede sig alle
rede mod Aften nordlig, og vi kunde alter styre Cours
Ost i.
Mandagen den 15de Septbr. Kl. 10 Aften havde vi atter
et af de pludselige Vindspring med stiv Kuling og svære
Byger fra N og NNV til SV, i hvilket Temperaturen öieblikkelig forandrede sig fra + 16° til + 11° Celsius og
Sympiesometret reiste en Linie i samme Öieblik. Det havde
blæst hele Dagen meget stivt og Regnen styrtede ned i
Stromme.
Barometret steg fra nu af saa jevnt og stadigt, at jeg
folede Haab om, al vi den 18de, vor Konges Fødselsdag,
skulde have faaet smukt Vcir. Meh, det slog ikke til: del
blæste slivt af SSO med svære Byger, Soen var voldsom
og Skibet slingrede stærkt. Men desuagtet samlede den lille
Menighed sig paa Galatheas Skandse, som paa denne vort
Fædrelands Höitidsdag var flere lusende Mile borlfjernet fra
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det elskede Hjem. Efter en varm Bön for Konge og Føde
land istcnites den herlige gamle Psalme: „Læg Dage Gud
til Kongens Alder“, og med et „Kongen leve“ og et tord
nende Hurra skiltes vi ad.
Om Aftenen skulde vi have
havt Bal, men Skibets Urolighed gjorde Dandsen umulig:
dog, en munter Stemning herskede blandt Alle, og medens
Messens Medlemmer vare samlede* hos mig til Thee og et
Glas Punsch, tömte Mandskabet deres Bægere under hjem
lige Sange.
Et Tilfælde, som lykkeligviis ingen videre slemme Folger
forvoldte, havde nær gjort en bedrøvelig Ende paa Alles
Glæde. Storseilet maatte rebes og *var altsaa opgivet. En
af vore dygtige Folk böier sig under Raaen efter en Sei
sing og glider ud, men bliver hængende ved Armene i
Perten og dingler frem og tilbage ved Skibets voldsomme
Bevægelser. Han hænger længe nok til at man paa-Dæk
ket kan faae Pressenninger frem og holde under, ham, for
om muligt at gribe ham. Nu kan han ikke længer, men
hans Aandsnærværelse .har ikke forladt ham, han benytter
Öieblikket, da han bliver slingret hen til Liget af Storsei
let, faaer fat i det, lader sig glide til Buglins-Sprydet,
derfra faaer han fat i Store-Hals og kommer ad den uskadt
ned paa Dækket. Jeg anförer delte Tilfælde saa omstæn
deligt, ikke som noget særdeles mærkeligt, da lignende
„narrow escapes“ hænde temmelig ofte, men kun som el en
kelt Exempel paa, lftad Matrosen hver Time paa Dagen er
udsat for. Dagen efter læste jeg folgende Passus i Arago’s
„souvenirs d’un aveugle“:---------- „puis encore le matelot
„chante, va et vient, jure, grimpe au haut des mâts, se
„perche à l’extrémité des vergues, reçoit sur ses épaules
„les ondées salées de la mer, les grains rapides du ciel;
„se couche dans ses vêtements trempés et se lève le lende
main pour recommencer cette heureuse existence jusqu’à
„une vieillesse de misère et d’abandon. Oh! tendez la main
„au matelot que vous trouvez sur la route, car cet homme
„là a bien souffert, et souffert courageusement!” — I Sand
hed! er end det meste af hans „voyage autour du monde“
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cn med Talent og Lune skrevet Roman, saa liar han her
skrevet den nögne Sandhed, og den gamle Sang:
Ingen kan tænke og Ingen kan tro,
Hvad ondt en Sömand maa lide,

slaaer ved Magt hvad Matrosen angaaer i sin fulde Krall.
Vi andre derimod have det ombord saa godt som den, der
vil eller maa tjene, kan önske det, vore Nydelser opvcie
som oftest vore Savn, i hvor bittre disse stundom kunne
være, men Matrosen — han har kun Savn og Savn hver
Dag, hans Nydelser komme kun sjeldent.
En særdeles behagelig Beskjæfligelse var del lykkedes
mig at sætte i Gang paa denne lange Overfart, derved at
de Herrer Naturforskere havde den Godhed at holde Fore
læsninger for os over deres respective Videnskaber, saa
ledes at een à to Timer af de fem Aftener om Ugen, vare
optagne af et naturhistorisk Foredrag. Imidlertid var ogsaa
delte afhængigt af Veir og Sö, da ofte Bevægelserne ikke
lillode Nogen at sidde fast paa sin Stol, og desuden Söen
jevnlig slog ind ad Kanonportene i forreste Kahyt, hvor
Forelæsningerne bleve holdte. De havde saaledes været
afbrudte i næsten 14 Dage, men Mandagen den 22de vare
Omstændighederne alter saaledes, at vi kunde tage fat paa
denne interessante Aftenunderholdning.
Den 23de om Morgenen fik vi en Seiler i Sigte. Han
passerede os blot agten om og bad ont vor Længde ved at
vise os sin. Han var ikke mindre end 80' for östlig. Det
var en amerikansk Hvalfanger, som laae her pan Fangst.
Vi vare nu gaaet ind i Foraars-Jevndögnet paa disse
Höider. Fjorten Dage elter gik vi over Linien og befandt os
altsaa forsatte ind i Efteraaret. Da vi den 15de August
havde passeret Linien, vare vi overgaaede i et Nu fra
Sommer til Vinter. Vi havde saaledes i Lobet af 7 a 8
Uger gjennemgaaet alle fire Aarstider.
Fredagen den 26de Septbr. paa 28° S. Brede, gik
Vinden om til SO og salte sig fast i dette Hjerne. Det var
SO Passaten, som nu tog fat, og vor Cours blev derfor NO
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og NNO istedetfor Ost og ONO, som den saa længe havde
været.
Söndag Morgen den 28de Septbr. passerede vi atter
den sydlige Vendekreds; de kolde Vinterskyer, der havde
ligget tungt over Horizonten, vare i de senere Dage for
svundne, og Passatskyerne indfandt sig. Caps-Fuglene for
svandt lidt efter lidt, hvorimod de tropiske Zoners Indvaanere, Flyvefisk og Fregatfugle indfandt sig omkring Skibet.
Forinden vi benytte SO-Passaten til at fortsætte vor Reise
Nord efter, troer jeg det ikke uinteressant af den physiske
Journal at uddrage folgende Bemærkninger over Strömmens
Sætning paa den tilbagelagte Vei ost efter omkring Cap og
indtil den 75° Meridian. Strömmens Retninger i det store
Ocean ere i den senere Tid bievne Gjenstand for de nöiagtigste Undersögelser, ogTheorier ere bievne opstillede der
for, som kunne være af den störste Vigtighed for Naviga
tionen. Ethvert Bidrag, som dertil kan gives, er det en
Pligt at bringe for Lyset.

*

Den 1ste Septbr. vare vi paa 36° 1J' S. B.
9°
V. Grw. Lgd., altsaa Sönden for „the
southern connecting currents nordlige Græhdsc.
Dette viste sig ogsaa at være Tilfældet, da vi
indtil den 7de bleve forsat 68' ost for Bestikket«
Af disse Dage havde vi dog ingen Forsælning i
Etmaalet den 2den. Den 7de vare vi paa Grund af
östlig Vind komne noget nordlig, nemlig paa 36°
5* S. B. og 11° 22' O. L., da havde Strömmen
sat os 36' V hen, og nu vedblev denne vest
lige Strömning —uagtet vi passerede Cap den
9de paa 38° 30' S. B. og vare den 10de paa
38° 41' S. B.-, — indtil den 12te, og satte os
ialt fra den 7de: 86' V hen. Den 12te salte
Östströmmen os derimod 57' O hen, den 13de
kun 3'. Dette var imellem 37° og 38° Brede
og imellem 30° og 35° O. L. Paa Seiladsen
herfra lil den 26de Septbr., da vi om Middagen
befandt os paa 27° 56' S. B. og 79° 7' O. L.,
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salte Strömmen os afvexlende Ost og Vest hen,
men ingenlunde stærkt. Maximum har været
27 V. hen, og flere Dage ikkun 1, 2 til 6' i
Etmaalct. Den vestlige Strömning var herskende
mellem 3G° og 31° Brede-Paraleller, og den
östlige gjorde sig i de senere Dage gjeldende.
Derimod var Forsætningen temmelig stærk Nord
efter. Fra den 1ste til den 26de Septbr. satte
den os ialt 250 Nord efter, 59' Syd hen,
altsaa 191z Nord hen; heraf fra Cap og til den
26de, paa 80° Længde, 197 Nord efter, 36'
Syd hen, altsaa 161'Nord hen. Det maa imid
lertid bemærkes, at vi havde herskende sydlig
Vind med stiv Kuling og svær Soe, og at de
36' Syd hen ere tilsammen for’Bestikkets Feil
den 12te og den 15de, da vi begge Gange
havde stiv Kuling af NV. Endeel af denne
Sætning Nord efter bor vel altsaa antages at
være Virkning af Soens Sætning Nord efter;
hvad vi ombord kalde Söskup.
Den hele Forsælning var altsaa 191' Nord
hen og 33A' Vest hen paa en Seilads af 88°
i Længden og paa Beltet imellem 36° og 39°
S. B., samt derfra op til 28° S. B. Vi havde
følgelig ikke synderlig Gavn af . den östlige
Strömning, som ifölge Beskrivelserne skal
herske imellem 35° og 40° S. IL, men sand
synligvis bör söges endnu sydligere saaledes
som Sir John Ross tilraader, nemlig imellem
39° og 41° til 42° S. B., i ethvert Tilfælde
sydligere end den Cours, jeg har styret.
Mærkelig er Temperaturens öieblikkelige For
andring fra Varme til Kulde paa Höiden af Cap og
Öster efter til forbi Mozambique-Canalen, naar
Vinden springer fra NV til SV, ligesom Barome
trets öieblikkelige Stigning i et saadant Öieblik.
Endvidere forekommer Vandets Temperatur, som
under Cap stadig holdt sig lige med og hoierc
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end Luftens, og som ved den Prove, der blev
foretaget den 14de Septbr., viste at være höiere
paa 500 Favnes Dybde end under Cap Verdiske
Öer paa samme Dybde, at fortjene Opmærk
somhed, men her tale Tal bedre end Ord, og
jeg skal derfor blot henvise til den meteoro
logiske Journal denne Gjenstand betræffendc,
saavclsom til Provens Resultat.
Vi fölte nu en mærkelig Overgang i Temperaturen.
Varmen indfandt sig stærkere, jeg kunde fristes til at sige
i timeviis. Jeg maatte ellers fuldkommen sande Horsburghs
Bemærkning, at man ikke maa gjöre Regning paa at vinde
meget Öster hen i SO-Passaten, da den paa disse Höider hol
der sig heel östlig, ja endog Nord for Ost. — Ny-Holland
danner med Kysterne af Java og Sumatra en stor Tragt,
hvis divergerende Sider lohe SV og NV hen, og hvorudaf
SO-Passaten blæser. Har denne Kysternes Stilling Indfly
delse paa Vindens Retning? Denne Hypothese skal jeg til
lade mig at opstille spörgsmaalsviis til Kyndigeres Bedommclse, og blot tilföie, at min Erfaring fra denne Reise be
styrkede mig i denne Tanke, idet vi, indtil vi vare passe
rede Ny-Hollands nordligste Paralel, havde Vinden O, ONO
ja endog NO i et Par Vagter, men derefter trak den sig
atter OSOlig og holdt sig saaledes indtil vi aldeles mistede
den paa 8° S. B. Strömmen salte os ogsaa Vest efter, den
27de 22', den 28de kun 10' Vest for Bestikket. Men ialt
bleve vi paa denne Seilads af 350 danske Mile forsat 64'
Syd hen og 129J' i Længden Vest hen, hvilket giver en
Middelforsætning SVt. V J V hen: 145 Qml., eller 3 Qml.
i Vagten. Forsætningen Nord og Syd hen var imidlertid
meget afvexlende, men Vest hen var den stadig og jevn
tiltagende, altsom vi kom nordligere fra 17° Brede og
Nord efter.
Horsburghs Beskrivelse, der iövrigt er en saa ypperlig
Veiledning for dem, der befare de indiske Farvande, er
med Hensyn til Beskrivelse af Vind og Veirlig i October
Maaned temmelig ubestemt, og det har da ogsaa sine gode
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Grunde i den store Afvexling og Foranderlighed, som denne
Maaneds Veirligs Charaktcer frembyder fra det ene Aar til
det andet, men i del Hele bliver denne Aarstid omtalt som
meget urolig, ja endog farefuld. Jeg var i saa Henseende
heldigere. Da jeg den 25de Octbr mistede de sydvestlige og
sydlige Vinde, fik jeg först NV, derefter nordlige; men en
delig vedholdende Stille med laber Brise, snart af NO, snart
af NV, men saa labert, at jeg ikke naaede Hoogly s Munding
för den 2den Novbr.; og her sagde man mig, at Monsoonskiftel havde fundet Sled som sædvanlig omtrent den 12te
til 15de October, at de havde havl nogle Dages ondt Veir
med Storm, Byger og Regn, dog intet af Betydenhed, og
at de antog, det Samme maatte have fundetSted, kun nogle
Dage senere, lydligere i Bugten. October har vel saaledes
for mig viisl sig meget afvexlende i Vind og Veirlig, men
dens Characteer har i Bengalske Bugt været i höieste Grad
skjon og ^olig.
Med de vestlige Vinde indfandt sig ogsaa strax östlig
Strömning, som satte os haard t öster i paa den Höide, vi
da var, og vedblev med mere eller mindre Hæftighed, indtil
vi vare Ceylon passeret. Paa de 8° S. B. bleve vi, efter at
have været salte den ene Dag 25 å 30' V for Bestikket,
salte indtil 52' O for Bestikket i 24 Timer. Om denne
Strömmens Hæftighed kan være foraarsaget ved den Af
spærring af Vandet, som foraarsages af Chagos og Maldi
vernes Archipel, og som derefter med saameget större Kraft
soger ud igjennem Canalen, der adskiller disse Ögrupper,
er et Spörgsmaal, jeg ligeledes skal sætte til Kyndigeres
Bedommelse. Jeg skal kun tilföie folgende Bemærkninger,
uddragne af Skibets physiske Journal, som synes mig at
bekræfte denne Hypothese.
Den 4de om Aftenen paa 1ste Vagten, havde
Vandet et meget smudsigt Udseende. Der var
et hvidgraat Skjær over hele Havets Overflade;
Veiret var meget mörkt og Luften jevn overtrukken, dog saaes Stjernerne igjennem de övre
Regioner, men Horizonten var tyk og fuld af
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Dunster. Vi passerede paa den Tid Aabningen
imellem Chagos og Maldivernes Archipcler
og havde den Dag havt en östlig Sætning af
30', ligesom Vinden, som ovenfor er meldt, var
gaaet vestlig. Der var stærk Morild i Vandet,
der iövrigt ganske havdfe Udseende af Flodvand.
Natten mellem den 5te og 6te observeredes
ligeledes Vandets Udseende at være ganske
graat. Vi havde stærke Byger med svær Regn,
og Luften var meget tyk. Strömmen havde
igaar sat os 53; öst for Bestikket.
Veirliget var ogsaa i de Dage meget ustadigt. Svære
Byger med voldsom Regn, og Lynild hver Aften dog kun
paa lang Afstand, vare vore daglige Ledsagere. Hele Ski
bet var gjennemvaadt, og Folkene havde ikke mere tort
Töi at tage paa.
Natten mellem den 3die og 4de Octbr. havde vi det
sørgelige Uheld, at en Lærling blev savnet ved Vagtens
Ende og var ikke lil at finde i Skibet; han var sidst seet i
Fokkevantet og Röstet, hvorfra han uden al Tvivl er fal
det overbord.
Det var overmaade mörkt og regnede
stærkt.
Den 6te Octbr. passerede vi Linien Nord efter paa 84°
51' Ost Grw. Lgd. Varmen var, da vi tillige havde Solen
næsten i Zenith, overordentlig trykkende. Strömmen ved
blev at sætte haardt öster i.
Allerede kort efter a^ være passeret
Meridian
havde jeg været nödt til at sætte Ration paa bFSciet, for at
bringe denne uundværlige Provision til at holde ud til
Reisens Ende. Der blev da udveiet g Pund om Dagen pr.
Mand. Hidtil havde Brödfadet ifölge Anordningerne staaet
aåbent, og Mandskabet havde spiist | à f Pd. Bröd om
Dagen pr. Mand i Gjennemsnit, istedetfor 1 Pd, som er
den beregnede Ration. Hertil kom, at et lille Parti af det
Bröd, som var indtaget paa Madeira, blev befundet bedær
vet. Ved at oplage vor Beholdning den Dag, vi passerede
Linien, fandt vi, at vi kun havde 19 Dages Bröd i Skibet à
Pd. pr. Mand.
Billus Jordomseiling

I.

9
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* For nu at strække delte ringe Qvantums Varighed ud
saa langt soin muligt, lod jeg Mesterkokken bage 50 Pd.
Bröd om Dagen af mit eget og Messens Meel, hvorved en
Fjerdedeel af Besætningen fik blödt Bröd, og Beholdningen
forögedes til 25 Dage. Men tillige maatte jeg være betænkt
paa at söge Havn for at fornye denne vigtige Provision. I
de Bemærkninger, jeg fra Plymouth havde hjemsendt tilden
mig lillaglc Instrux, havde jeg udviklet, hvorfor jeg ansaae
det tidsbesparende, at jeg gïk lige til Calcutta, saafreint jeg
fondt at NO-Monsonen havde sat ind, naar jeg kom op i
Bengalske Bugten, istedenfor först at anlöbc Tranquebar.
Men NO-Monsonen havde ikke sat ind, SV-Monsonen her
skede endnu her sydlig i Bugten, der var altsaa Grund til
at vente ustadig Kuling, Stille, maaskec Orkan nordlig i
Bugten, og det vilde derfor have været uforsvarligt at vove
sig paa en saa lang og usikker Seilads, uden Havn under
Læ, med saa lidt Bröd i Skibet. Min förste Tanke var at
söge Trincomalé, den engelske Orlogs-Stalioqs Hovedhavn,
hvor der er et Værft, og hvor vi altsaa turde vente at
kunne blive forsynede ined Bröd, og jeg styrede endog Cours
for denne Havn, men 20 Mile ost for Trincomalé fik jeg först
een Dag Stille og derefter vestlig Vind, labert med stærk
östlig Strömning. Jeg besluttede da at löbe lige lii Tranquebar,
hvortil jeg kun havde 24 Timers Seilads, stolende paa al
jeg derfra kunde bestille Bröd at ligge færdigt til mig i
Madras, naar jeg, forladtønde Tranquebar, löb langs Coromandelky^ra op til dennePl^ds. Senere erfarede jeg, at
jeg havde^jort saare vel i ikke at söge Trincomalé, da de

engelske Orlogsmænd alle blive forsynede med Biskoiter
fra Madras.
Den 9de Octbr gjorde vi Forsög med at lage Vandets
Temperatur paa stor Dybde. Vi laae i Stille 20 Mile öst
for Trincomalé.
Den physiske Journal melder herom som
folger:
Den 9de October Kl. 2J Eftermiddag, paa
89 3' Nordbrede, 83° 52' Længde öst for Green
wich foretoges et Forsög med at finde Vandels
Temperatur paa stor Dybde.
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Der blev nedfiret 1000 Favne Line med
Index-Thermometer Nr. 1 i Hylster Nr. 2 og
2 Ballastjern, af 100 Pds Vægt hvert, neiedepaa
denne Længde, men da Corvetten under For
søget drev, kom Linen til at vise i en skjöns
Retning, omtrent i 55° Vinkel med den lod
rette Linie, saa det neppe, naar der tages Hen
syn til Linens Viisning under Vandet, kan an
tages, at Thermomelrel er kommet dybere end
700 Favne.
Nedfiringen medtog 15' og Thermometret
forblev 9Z 40' i Dybden; til Ophalingen brug
tes 1 Time 5J' hvoraf 10' medgik til Ophold
for at faae Hellingerne gjennem Blokkene:
Forend Thermometret blev
indsat i Hylsteret viste ....max. 34°, min, 31 J°
Efter Ophalingen viste Indexerne.................... .............. —- 31°, —
V°
Qviksölvcolonnerne stode
paa............................................ — 28°, — 28
Vandets Temperatur i
Overfladen var...................... — 28J°
Luftens Temperatur paa
Psychrometer Nr. 6 var ...
30°, 7.
Index-Thermometret blev omhyggeligt sam
menlignet med Psychjometret inden Forsøget,
og afgav ovenstaaende Resultat.

Söndagen den 12te Octbr. Kl. 9 Formiddag fik vi Lod
skud af Coromandelkysten paa 80 Favne Vand. Havet havde
antaget en smudsig, graagron Farve. Jeg havde da den
fuldkomneste Ret til at lykönske mig selv til de ypperlige
Chronométré, jeg var forsynet med, og til den Maade, hvorpaa de bleve betjente og benyttede, idet vort Lodskud
svarede saa at sige paa Secunder. Kort efter fik vi Sigte
af Nagore Pagode, og efter endt Gudstjeneste, under hvilken
vi med rorle Hjerter takkede Forsynet for den vel overstandne
Reise, löb vi Kl. 1 Eftermiddag ind og ankrede paa Tranquebars
9*
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Rhed paa 8 Favne Vand. Regnen forfulgte os til det sidste
Öieblik. Det skyllede saaledes ned altsom vi lob ind imod
Landet, at der gik en rum Tid hen, i hvilken jeg aldeles
Intet kunde see, ligesom det blæste saa liaardt i Bygerne,
at jeg maatte tage to Reb i Mersseilene. Med Undtagelse
af Nagore Pagode saae jeg intet af dette flade Land, som
kunde veilede mig. En Peiling af nogle Skibe, som jeg
antog laae ved Tranquebar, *og som jeg i cn Klaring var
saa heldig at faae Öie paa, men frem for alt mine ypper
lige Observationer og saa Loddet, som man paa hele denne
Kyst trygt kan stole paa, men heller aldrig maa glemme
at bruge stadigt, bragte mig sikkert til Ankers ved denne
gamle danske Colonie. Til min ligesaa store Forundring
som Glæde saae jeg det danske Flag veie paa Fortet og
saluterede det strax med 15 Skud.
Under Indsejlingen mod Kysten havde jeg ikke uden
Ængstelse seet en heel Deel af de saakaldte Catimarans
ligge i Farvandet, og da Regnen strömmede ned og for
hindrede os i at see en halv Skibslængde fra Skibet, var
jeg meget bekymret for at seile nogle af disse Bande ned.
Delle slap vi dog lykkeligviis for, og neppe var Ankeret i
Bund, för vi vare omringede af en sex, otte Stykker af
dem. Jeg kaldte dem Baade, og det er vel ogsaa det de
nærmest maa henregnes til, ihvorvel det er saare langt fra
at de have andet tilfælles med en Bead, end netop at de
flyde paa Vandet og Mennesker flyde paa dem. Tre til fem
ved begge Ender noget opad böiede Tommer, hvoraf det mid
terste ligger lidt dybere end de ydersle, ere syede og sur
rede sammen med Kair (Cocuslraade), og herpaa sidde eller
staae 5 à 6 nögne Væsner, hver forsynet med en Pagai
eller kortskafict Skovl, hvormed de bevæge dem frem og
tilbage. Vandet löber over dem og under dem, de falde i
Vandet og krybe op igjen, alt dette gaaer for sig mange
Gange om Dagen, det er dem ganske ligegyldigt, de staae
op, de sidde ned, de fiske, de synge, de seile i Land igjen
nom Brændingen, altsammen med den allerstorste Lethed.
Ud af et saadant Fartoi steg en gammel nogen Hindu
og var den förste Indianer, der betraadte Galatlieas Dæk.
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Han klavrede med en Abes Hurtighed op ad Falderebet, hvil
ket undrede os saa meget mere, som han forekom os i höi Grad
mager og affældig. Saasnart han kom ind paa Dækket,
kastede han sig gjentagne Gange paa det ene Knæ og
gjorde sin Salam, der bestod i en dyb Forböining med
begge Hænder korslagte paa Panden. Vandet drev ned af
ham, som af en vaad Puddelhund. Han blev fört hen lil
mig, bukkede sin Pande ned til min Taaspids, lagde Haan
den först paa sit Hoved saa paa min Fod og udbrod i en
Lykønsknings-Adresse, overleverende mig tillige en Bog,
som til min store Forundring var tör. Den havde han gjemt
paa det eneste torre Sted i hans Skib og paa ham selv:
det var i hans Turban, som han havde taget af for at
faae Bogen frem. Thi min förste Bcsöger var en Embeds
mand: det var Havnemesterens Math, som bad mig om at
skrive Skibets og mit eget Navn i hans Bog. Hans Tur
ban, som han nu havde löst op, kastede han snart som et
Draperie skjöns over Brystet og den ene Skulder, og
bandt det snart som et Gevandt om Lænderne. Stedse i Be
vægelse, gjorde han vedvarende Complimenter lil Officerer
og Naturforskere, men gav tillige ved meget tydelige Ge
bærder Tegn til, at et lille Maaltid vilde være ham meget
velkomment.
Kort efter fik vi Besög fra Land af nogle af de danske
Embedsmænd. De bragte os Breve fra Hjemmet, og ifl. 3
Eftermiddag gik jeg i Land med disse Herrer, thi i egne
Baade maa man ikke tænke paa at vove sig igjennem
Brændingen. Deres Baad var en saakaldet Selling, en stor
dyb Pram, mon som er syet sammen ligesom Catiinaranen,
og følgelig saa elastisk, at den giver efter for Brændin
gens voldsomme Anslag. En saadan Selling roes af 10 à 12
Mand, en Trettende staaer op agter og styrer med en Aare,
der ligesom de andres bestaaer af et langt tyndt Skaft med
en flad, cirkelrund Brikke paa Enden; der holdes Aaretag ved
Hjælp af en vis Opsang, der har noget monotont, melancholsk men dog ikke ubehageligt for Örct. Naar man nærmer
sig Brændingen, fordoble de Aarçtagenes Hurtighed, og altsaa
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ogsaa Sangens, og nu ligne de allesammen — i det mindste
for den nyankomne Europæer — saavel ved deres Bevæ
gelser, som ved deres Sang og Arbeide, meget niere en Sam
ling gale Folk, end Mennesker, der udfore et bestemt Ar
beide i ( n bestemt Hensigt. Men saavel Arbeide som Hen
sigt lykkes fortræffeligt. Faa öieblikke efter at de have
begyndt deres hurtige Opsang cr man i Brændingen og
bæres i ct Nu oppe paa det lorre Land.
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VI.
C'orimandel-Kjsten.
(Fra den 12to*O6tbr. til den ötcNovbr. lödS}.

Det cr et for Sömanden höist velgjörendc Syn, naar han

efter en lang Overfart faaer Land i Sigte. Kysten maa
være smuk eller styg, höi eller lav, vinke venligt med lyse
grønne Palmer og dunkle Lovtræer, eller hæve sig brat af
Havet-med vældige Bjerge, det forste Indtryk er eens alle
vegne, det er Foleisen af at være i Nærheden af Land, af
om faa Öieblikke at have naaet sit Maal, at være istand til
at sætte Foden paa det Element, der dog er hans rette
Hjemstavn, at kunne forlade det Fængsel, der i saa mange
lange Dage har indesluttet ham, og hvorfra hans Undvi
gelse vilde være straffet med den bratte Död, det er denne
Fölelse som bemestrer sig hans hele Væsen, og bringer
ham til at hilse den goldeste Strand med Glædesudbrud og
at betragte selv den öde Satidkyst med Interesse.
Det var altsaa intet Under, at der var Jubel og Glæde
ombord i Galathea, da vi efter 77 Dages Seilads, paa hvilke
Martin Vaz’s nögne Klippe havde været det eneste Hvile
punkt for Öiet, og Albatrosser og Caps-Duer vor eneste
Afvexling i selskabelig Omgang, lode Ankeret falde ved
den grönne Corom’andelkyst, lige ud for det venlige lille
Tranquebar. Men da vi nu tillige fik Öie paa det fjerne
Dansborg-Fort, der i Frastand ikke syntes os uligt en af
vore Landsbykirker i Hjemmet, da vi saae det danske Flag
endnu veie fra det, som det havde gjort i over 200 Aar, og
vi bleve jublede irnode med hjertelig Velkomsthilsen af vore
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Landsmænd, der bragle os Breve fra Fædrelandet, da blev
Glæden almindelig over hele Skibet, og, soin det altid gaaer,
med samme Minut var enhver Mindelse om Reisens overslandne Besværligheder aldeles forsvunden»
Jeg blev hilset med Salut fra Fortet, som jeg salte
Fod paa Land, og hele Byens sorte Befolkning var ^strommet ned til Siranden, for at see deres nye «Gjæsler. De
Gamle, som mindedes fordums Dagc,^la store Skibe under

det rode Flag med det hvide Kors besögte deres Kyster;
de Unge, som vare opvoxede under dets fredelige Beskyt
telse, kort Alle kappedes om at vise os Venlighed, og syn
gende og dandsendc tumlede Gamle og Unge, Rige og
Fattige, Paaklædlc og Nögne, Brune og Sorte sig om os,
alt som vi gik op paa Landet. Palankiner stode i Bered
skab, men jeg trostede mig ikke ind i disse for mig altid
fæle Kasser, men gik den korte Vei til Fods. Min Ledsager,
der var barnfödt i Indien, lod sig derimod denne Transportmaade bedre gefalde. Omgivet af DHrr. Embedsmænd, som
havde modtaget mig paa Stranden, omringet af den hele
Befolkning, gik jeg nu den korle Vei forbi Fortet op til
Gouvernementsboligen, hvor Gouverneuren, Elatsraad Hansen,
modtog mig med den hjerteligste Gjæstfrihed.
Den franske Jordomsciler Laplace siger, at da han förste
Gang saae Tranquebar, idet han en maaneklar Aften kom i
Land og gik op i Byen, maatte han tænke paa Pompeii
Ruiner. Uagtet jeg aldrig har sect disse beromte Oldtids
Mindesmærker, kan jeg godt tænke mig, at denne Bemærk
ning har noget træffende. Man seer her virkelig pragt
fulde Bygninger, opforte i en vis antik Stiil, med herlige
Soilerækker, staaende i snorlige Gader; men de lukkede
Skodder og Döre vidne om, at de ere ubeboede, og Græs
set, som groer frodigt paa Plads og Gade, viser altfor tyde
ligt, at kun liden Færdsel opliver den lille By. Dog gjælder delte mest om den europæiske Deel af Staden. Tæt
op til den, bag Gouvernementshuset, ligger den saakaldte
„sorte By“, hvor de Indfodte have deres Boliger, og her
er Liv og Muuterhed nok, især mod Aften, naar Koligheden
indtræder. Her boe Hinduerne i deres lave Hytter. Mange
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af disse ere kun byggede af Bambusstokke, Væggene ere
Malter, Taget Palmeblade og Jorden danner Gulvet, hvor
allerhöist en Malte tjener til Hvilested for de fattige Be
boere. Men i dette lykkelige Climat tænkes aldrig paa
Kulden, sjelden paa Regnen, thi ihvorvel denne ofte styrter
ned i Strømme, glider den af paa Hinduens olieaglige
Skind, og hans faa Klædningsstykker törrcs hurtigt i den
brændende Sol, som han veed, med Vished, vil aflose
Regnen.
Sædvanlig have Hytterne et fremspringende Tag, slot
let paa sin Yderkant paa Træ- eller Stcenpiller, med en
halv Muur imellem, der tjener til Disk for de Varer, som
sælges fra Huset; thi fast ethvert Huus er en Boulik, hvor
der sælges allehaandc Levnetsmidler, Sukkergodt, Kurvearbeide, Matter o. a. m.
I denne Veranda opholde Beboerne sig, de sidde paa
Matter med korslagte Been, tygge Betel, ryge Cigarer eller
Huka*) og holde Pasiar med Naboer og andre Bcsogende, som indfinde sig udenfor Disken. Naar det mork
nes tændes en Mængde smaae Blus af Cocusolie-Lamper,
af og til et lille Baal midt i Gaden, hvor alt Slags Affald

*) Hukaen er langt mere udbredt hos Hinduerne end Tobakspiben hos
noget europæisk Folk; Prinds og Stodder, Mandfolk og Fruentimmer,
Ung og Gammel tage Deel i Nydelsen af den saaknldte Godauck (en
Sammensætning af Rosenblade, Sukker-Candis, Opium og tørrede
Urter med lidt eller ingen Tobak imellem) der stoppes i Hukaen, og
da den alene ikke vilde kunne brænde, dækkes til med en Kugle aT
Kulstøv og Riismeel, som man tænder og lægger ovenpan. Paa den
Fattiges Huka er Hovedet af simpelt Pottemagerleer, og Vandbe
holderen en udhulet Cocosnød med et Hul paa hver Side, det ene
for Røret som bærer Pibehovedet, det andet for det Trærør, man
sætter til Munden og hvorigjennem man opsuger den i Vandet afkjølede Røg. Den Rige holder en egen Tjener blot til at passe sin
Huka, som meget ofte er overordentlig kostbar og udstyiet med
en stor Overdaadighed ; Mundspidsen og Pibehovedet ere af massivt
Sølv, det lange, elastiske Rør mange Gange snoet for at gjØrc Afkjølingon saa meget stærkere, Vandbeholderen er en pragtfuld Glos
klokke, og paa Gulvet, som Hukaen staaer paa, er bredt et pragt
fuldt Leopard- eller Tigerskind.
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lilinletgjöres under höie Raab og Glædesskrig af de oinlumlende nögne Børneflokke. Og nu foröges Larmen ved
den sloiendc, hoist uharmoniske Musik af Trommer, (Tam
tam) Piber, Skalmeier, Sækkepiber, Bækkener og andre
navnlöse, klapprende Instrumenter, som man overalt horer,
ledsaget af den meet jumelodiske, snoviende Sang. Denne
totale Mangel paa Begreb om Harmoni og Melodi, moder
man overalt, hvor man har med andre'Folkeslag at gjöre
end netop Europæere eller deres Descendenter. Talent for
Musik, Öre for Harmoni, troer jeg, at Naturen har nægtet
de orientalske Folkeslag. Jeg har i det mindste paa denne
hele Reise, blandt alle de forskjellige Folkefærd, jeg har
tumlet mig imellem, ingensinde hört Noget, der kunde
omstøde denne Overbeviisning hos mig. Jeg vil oftere faae
Leilighed til at omtale denne Besynderlighed. Her skal jeg
blot tilföie, at de orientalske Folkeslag ikke dele denne
Anskuelse. Jeg har ved given Leilighed, saavel i Calcutta
som andre Steder i Indien, efter at man paa det allergrueligstc havde tracteret mig med Sang, Musik og Dands,
hört iövrigt veloplyste Mænd, som i enhver Henseende ellers
begreb og decltog i den hos dem herskende Civilisations
Goder og Nydelser, med fuld Alvor erklære, at de i Et og
Alt maatte erkjende Europæernes Overlegenhed, men hvad
Musiken angik, da stod vi dog langt tilbage!
Hinduerne skulle iövrigt virkelig kjende en ædlere og
höicre end denne öredövende Markskrigermusik. Efter Capl.
Willards „treatise on the music of Hindostan“, Calcutta
1834, skal der i Sanskrit findes flere grundige Afhandlinger
om Musikens syv Grundtoner og Mellemtonerne CHinduerne
underafdele, ligesom de gamle Grækere, de halve Toner
igjen i Qvarttoner), om Melodien og om Takten. De hindustanske Instrumenter ere ikke regulerede efter nogen
bestemt Skala, og det er derfor ligegyldigt, hvilken Node
der betegnes med hvilketsomhclst Bogstav. Takten omfat
ter ofte syv eller et andet ulige Antal Noder, og udfores,
efter Capt. Willard, med stor Færdighed; han sammenstiller
den med de gamle Grækeres Rythmus, men siger, at den
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har 4—5 forskjellige Charakteren Harmonien cr ukjendt,
og de ægte hindustanske Melodier ere korte (ofte kun een
Strophe, ja undertiden en eneste Taktstreg) men forlænges
ved Gjentagelser og Variationer. Hinduernes musikalske
Instrumenter have alle den radicale Feil, at de ikke tillade
nogen Transposition af Nöglen.
Af Sangcompositioner
nævner Forfatteren en Snees Stykker, deriblandt Heltesan
gene, de erotiske (hvori Qvinden gjerne frier til Manden),
de blide qvindelige, de som beskrive Krischna’s Eventyr i
Vridj’s Lystskove, endelig, som en modernere Art, de,
mærkelig nok, netop siden Muhamedanernes Invasion op
komne Drikkesange.
Mine Forretninger i Tranquebar vare meget snart af
gjorte. Overleveringen af Etablissementet til den engelske
Regjering havde ikke den mindste Vanskelighed, Alting var
i den fuldkomneste Orden, men den kunde ikke gaae for sig,
för Ordrer desangaaende- vare indlöbne fra Gouverncmentet
i Madras.
Mine Instructioner böde mig snarest muligt at naac Cal
cutta, for at kunne paadrive Forberedelserne til den nicobariske Expedition. Monsonskiftet kunde hver Dag ventes,
og da jeg nu tillige, som for er meldt, var temmelig tilkort
paa Provisioner af Bröd, maatte jeg, sandelig meget mod
mit Önske, gjöre Opholdet her saa kort som muligt. Jeg
bestemte min Afreise til Onsdagen den 15de October. En
stor Deel af denne saa knapt afmaalte Tid, maatte jeg af
give til Conferencer med Gouverneur Hansen, angaaende
de forestaaende nicobariske Anliggender, deels krævede
Convenientsvisiter og de selskabelige Forhold, som den
indiske Gjæstfrihed i saa fuldt Maal udviklede for os, ogsaa
deres Tid. Der blev derfor saare lidet tilhage for mig til
at gjöre mig bekjendt med Tranquebar og dets Territorium,
ihvorvel det er saa lidet, at det med temmelig Lethed gjennemstroifes i faa Timer. Det har sin störste Udstrækning
langs Kysten fra Nord til Syd, mellem Tanjore og det
franske Carical, og er i denne Retning 1A danske Mile
langt; dets störste Brede derimod fra Öst til Vest, fra
Tranquebar til Landsbyen Tillali, -er ikke mere end 3 Fjer-
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dingvei. Foruden Porejar og Tillali har det 11 mindre
Landsbyer og nogle Samlinger af Fisker- og Parias-Hytter.
Floden Nandalar, en Ann af den for Wischnu’s Tilbedere
hellige Cavery, löber forbi Tillali og danner her Grændsen
mod det engelske Territorium, Inden den löber ud i Havet
optager den to mindre Bifloder; den bliver til ingen Tid af
Aaret mere end 3—4 Fod dyb, og kun fra Juli til Marts
er dens Barre scilbar for smaae Fartöier#
Tranquebars
halve Areal er Riisland, Jordbunden er i det Hele sandet
og saltholdig, enkelte Steder sumpig. Klimaet er sundt, og
Heden mildnes ved den friske Söbrisc.
En. Excursion gjorde jeg i Selskab med Gouverneuren
og endeel af mine Officerer, og den gjaldt netop Lands
byen Tillali med sin meget store Pagode, den störste paa3
det danske Gcbeet.
I cn lille let Vogn med ct luftigt Tag over, et Slags
Omnibus for to Personer, kjörte jeg ud af Tranquebar By,
trukket gjennem Sandet af to hvide Pukkeloxer. Paa Buk
ken sad en splitternögen, sort Kudsk med cn Turban paa
Hovedet; bagpaa stod en Pion, hvis rôde Turban og rode,
med Solv besatte Skuldergehæng og Vaabenbelle vidnede om,
at han var en kongelig Embedsmand., og dannede en smuk
Modsætning til hans övrige sneehvide Dragt ligesom det gav
hans ranke Skikkelse noget militairisk, der klædte ham overmaade godt. En stor Deel af Selskabet var til Hest; nogle
Faa lode sig bære i de medfolgende Palankincr. En saa
dan Palankin er indrettet paa at optage, foruden den Rei
sendes Person, tillige nogle af hans nødvendigste Bekvem
meligheder, som Böger, Skyderedskaber, noget Töi o. s. v.
Med en Pude skudt ind under Knæhaserne lægger man sig
næsten horizontalt udstrakt i den; og nu bæres man afsted
i ct jevnt Trav under cn uafbrudt klynkende Opsang, som
man gjenkjendcr langt borte. Kun engang imellem stand
ser Toget et Öieblik, for at Bærerne kunne skifte om, efter
at de ere bievne trætte og ömme paa den ene Skulder;
men slrax derpaa gaaer det videre i samme Takt og under
samme uforanderlige Bevægelse af Arm og Krop, uden
hvilken Palankinen snart vilde tabe sin Balance. Bevægelsen
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er ikke ubehagelig, men Luften i Palankinen er indesluttet, som
Folge af det snevre Rum; og naar man moder en anden
Palankin og gjennem den halvt tiltrukne Skodde seer den
^acclimatiscrede“ gustne Europæers enerverede Træk, da
gjör det Hele Indtryk af en liggende Hospitalsportechaise.
Naar man kommer ud af Tranquebars Mure, lober
Veicn gjennem en smuk Allee af Hibiskus-, Banian- (en
ficus}, Jack- (det uægte Brôdfrugltræ}, Tamarinth- ogMangus-Træer. Veien er sandet som en jydsk Hede, og den
plumrede, skidne Flod, „Uppen-ArnttgjennemskjærerTerrainet,
som for störste Delen bedækkes af halvt under Vand staaende
Riismarker; men de rundt om spredte Landsbyer oplive
Landskabet, og Bananen, Cocos- og Vifte-Palmen paatrykke
det sin ægte tropiske Characteer.
Veiret var smukt, Luften afkjôlet, og Vegetationen op
livet ved de foregående Dages Regn. Landet er stærkt
befolket, og Indvaanernes Udseende syntes for mig at vidne
om Velvære og Tilfredshed.
Et Stykke fra Byen gaaer
Veien over Floden, dreier Syd * og förer til Landsbyen
Porejar, men vi fortsatte Nord for Revieret, og kom saa
ledes igjennem Territoriet i sin fulde Brede, til vi naaede
Tillali, hvor Gouverneuren har en Bungalo. Det har nok i
det dansk-ostindiske Compagnies Velmagtsdage været paa
tænkt at have et Landsted bygget ved Tillali, og Pladsen
syntes mig vel valgt. Den lille Flod, de mange skyggefulde
Træer, der oiflgive de veldyrkede Marker og danne den
saakaldte Gouvernementshave, giver det Hele ct smukt Ud
seende, og ligesom jeg fandt det kj öligere her end noget
andet Sted, saaledes kan jeg lænke mig udbredt en Ro i
den hele Natur, der vel kan indbyde til landlig Hvile. Men
den Dag, vi besögte det, var sandelig den landlige Ro for
svunden og havde veget Pladsen for Latter, Stoi, larmende
Tale, Knald af Rifler og Jaglbösser, Klirren med Knive og
Gafler, Glas og Flasker, kort al den Larm, som en Excur
sion, foretaget af en Orlogsmands Officeersbesælning, der
til Slutniugen hviler ud ved en god Frokost, förer med sig.
Gouverneur Hansen havde ladet de tilbørlige Reqvisiter
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transportere herud, og i den kjölige Bungalo blev Bordet
dækket.
Vi morede os imidlertid paa det Bedste i den store Have.
Jagtliebhaverne skjödeDuer, Papagöier og andre spraglede
Fugle ned fra de omliggende Laurbær- og Palmetræer; og
manglede det paa bedre Skud, da sigtede de vel ogsaa i
deres Overmod engang imellem, paa en stakkels Fro eller
Skrubtudse, der dukkede op i den nære Sump. Tre, lire
smaae Hindudrenge stode altid parate til, saasnart Jægeren
havde ramt den, at paatage sig en Hönsehunderolle og svömme
ud efter den, idelsamme den, ved at synke under Vand
skorpen, vilde skjule sig for sine Forfölgere.
Senere besögte vi den store Pagode, der ligger et Stykke
fra Gouvernementshaven og er en meget vidtløftig Masse af
colossale og solide, men langtfra smagfulde Bygninger. En
Muur omgiver det Hele. Mod Öst, staaer Indgangen til
Templet: et höit, skummelt, pyramideformet Taarn med
mange aftagende Aabninger, den ene over den anden. Den
fuldkomne Mangel, paa Bygningssliil og de utallige i Muren
udhugne Forziringcr, den ene mere hemmelighedsfuld
end den anden, gjöre det til et Billed paa den rnorke
Overtroe, som boer indenfor disse Mure. I Forgaarden
tilhöire kommer man ind i en lang Bygning; dens Vægge
fremstille Freskomalerier, Vanskabninger fra Kunstens tid
ligste Barndom, og foran dem staaer en Række Afguder
(med fire til otte Arme, med Elephantsnabler og Fugle
næb o. s. v.), saaversom de pliantastiske Dyr: halv Fugl,
halv Pattedyr o. dsl., der ved Processionerne bruges til at
opstille Guderne paa. Endnu maa jeg omtale det store, mu
rede Badekar, der, om jeg forstod ret, tjener Braminerne
til deres Ablutioner, medens den menige Mand lader sig
nöie med at gaae ned i Floden, som bader deres venlige
Riismarker. 1 Baggrunden ligger den egentlige Pagode,
det Allerhelligste, men man tör ikke komme længere end i
Forgaarden. Braminerne holde Vagt ved den indre Hellig
dom. Herfra tillod man os at betragte det store Gude
billede, der paaklædt i allehaande kostbare Stoffer, behængt
med Guld og Flitterstads, og bemalet med de meest baroke
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Farver, sad omringet af endeel andre mindre Gudebilleder,
alle mere eller mindre pyntede, midt i Helligdommen, hvor
fra de dog ved höitidelige Ledigheder blive bragte ud for
at kjöre Tour paa Pagodevognene. Disse staae opstillede i
deres Skure i Templets Forgaard, og murede Steentrappetrin före op til dem. Et af disse groteske Kjöretöier er i
en fuldkommen og meget stor Model hjemsendt og findes
opbevaret i det kongelige elhnographiske Museum; jeg vil
derfor ikke opholde mig ved deres Beskrivelse, saa meget
mindre, som de Fleste vist af Böger kjende den berömlesle
af alle Pagodevogne, den mægtige „Rath“ ved Djaggernauthtemplet, under hvis Hjul de Ulykkelige, hvem Hunger, Syg
dom og Örkenens Hede endnu ikke have fortæret paa den
lange Pilegrimsfart, kaste sig som troende Martyrer for at
knuses til Afgudens Ære paa hans store aarlige Fest.
Denne Vogn er en Platform, 43 Fod höi og 35 Fod i Qvadrat; den hviler paa 16 Hjul og hvert af dissfe er 6J Fod
i Diameter; en uoverskuelig Menneskemasse er tre Dage
om at trække den en Vei af mindre end en halv Miil. Naar
man tænker sig, hvorledes Tusender af Mænd, Qvinder og
Börn spændes i Touge for denne Vogn, hvorledes den
vanvittige Mængdes Skrig og den frygtelige Pagodemusik
overdöver det fjernt brolende Hav og de af heftige Regn
skyl afbrudte Tordenbrag, hvorledes Afguden paa sin Throne
trækkes gjennem det brændende Sand hen over de mange
Lüg, der falde som Troens Offre, da er det Hele et saa
uhyggeligt Billede, at man med Gysen vender Öinene bort
derfra.
Det er en hos de indiske Folkefærd fra deres Forfædre nedarvet, ved deres Religion befalet Skik, altid at
modtage deres Gjæster med en Foræring. I fordums Dage
har dette vel været Frugter, Riis, Palmeviin, maaskee endog
mere eller mindre kostbare Stoffer eller sligt, nu i vore
oplyste Tider indskrænke de sig til det mindst mulige.
Men en Foræring skal man have, og man bliver derfor
slrax ved sin Ankomst under en Tamulers Tag modtaget
med en Limon, stundom ledsaget af en Jasminbouquet, som
man vel maa vogte sig for at bortkaste, da det vilde blive

144
meget ilde optaget. Jeg vandrede derfor bort fra Tillalis
Pagode med Lommen fuld af Limoner og Knaphullet besat
med Jasminer. Men det skulde ikke blive derved. Neppe
havde vi fuldendt vort velsmagende Frokostmaaltid, för
Bungaloen omringedes af Byens Indvaanere, og en Skare
Bajaderer traadle ind. Man behængte mig med Jasminkrandse, og hver af os fik den uundgaaelige Limon. Strax
efler begyndte Dandsen, accompagneret af blæsende Instru
menter, S træn gel eg, Tromme og Sang.
Dette Skuespil,
der for den ny Ankomne i förste Öieblik kan være nyt og
derfor interessant, men i næste nødvendig maa blive mod
bydeligt og kjedspmmeligt, er ofte nok beskrevet, jeg skal
derfor ikke trætte mine Læsere med en lang Fortælling om
deres eensformige, tildeels lascive Bevægelser, der stundom,
naar de hertil opfordres, arter ud til den allerutecrligste
Gemeenhed. Deres Haar er gjennemfleltet med stærkt lug
tende Blomster, og Guld- og Sölvringe sees ikke alene paa
deres Fingre og Ören, men om Haandled, Ankler, Tæer
og altid i Næsen, hvor de med det i dem hængende Flitter
kun tjene til endnu mere at defigurere deres stygge An
sigter. Skuldre og Arme ere ubedækkede, og en smal
Strimmel af det nögne Legeme sees mellem Spenceren og
det om Hofterne kastede Gevandt, hvori de forresten ere
tæt indhyllede lige ned til Fodderne. De blive under deres
saakaldlc Dands staaendc paa een Plet, eller bevæge sig
i det Höieste i en meget lille Kreds ved efterhaanden
at vrikke og skuppe sig frem paa de udadvendte Hæle;
de fordreie Öinene frygteligt vildt, strække Arme og Fingre
krampagtigt ud og böie undertiden Legemet bagover med
en ualmindelig Smidighed. Det Hele er ligesaa uhyggeligt
som uskjönt at sec paa. Disse stakkels Væsner have
hjemme «ved Pagoderne og blive opdragne af Braminerne,
deels for at tjene dem selv til Friller, deels for at skaffe
Pagoden en Indtægt ved deres Dands og övrige lidet hæ
derlige Haandtering, i hvilken de selv ere uvidende nok til
ikke at see andet end en religiös Ritus. Bajadererne væl
ges i Reglen af en bestemt til Gudinden Kali helliget Kaste,
men ogsaa de fornemste Forældre skjænke undertiden i
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Prøvelsens Stund et tre- fire Aars Barn til Afguden, som et
Sonoffer for hans Vrede. Bajaderernes Born opdrages til
samme Haand værk, Pigerne til Dandserinder og Tempel
skjo ger, Drengene til Musikanter eller til at spille Mandfolkerollerne i de religiöse Skuespil.
Varmen havde imidlertid indfundet sig, og jeg fore
trak en Palankin til Hjemtouren. Jeg blev saaledes baaret
af 6 Mand, med omtrent 5 Miles Fart, först fra Tillali til
Byen Porejar og senere ind til Tranquebar.
Porejar er den störste Landsby paa det danske Terri
torium. Medens Byen Tranquebar kun tæller 2000, har
Porejar 5200 lndvaanere, hvoriblandt endeel christne Ind
fodte. Der findes en Bazar og enMoskee, som er temme
lig betydelig. Bazaren var stærkt besögt og havde en
Mængde ret vel forsynede Boder.
Her saae vi ogsaa
for förste Gang det i Landet brugelige Brændsel: Kogjödning blandet med Riisskaller, der klattes op ad Huse
nes Mure. Gouvemeurens egentlige Landsted ligger her.
Det er temmelig stort og har, som alle indiske Huse,
store, luftige Værelser, omgivne af Verandaer. Det lig
ger midt i en stor, smuk Have, men denne er alter om
givet af en höi Muur, som vel aflukker disse Enemærker
for Uvedkommendes Besög, men ikke hindrer, at Varme og
Dunster fra den rundt om liggende By gjöre Luften der
inde trykkende; det var idetmindste det Indtryk, jeg fik af
mit faa Timers Ophold her, der rigtignok netop faldt paa
den hedeste Tid af Dagen. Haven forekom mig vel ved
ligeholdt og smilede os irnode med lovrige og skyggefulde
Træer, herlige Palmer og yndige Blomster. I et Indelukke
var et Slags Dyrehave, hvor nogle Hjorte og Hinder sprang
omkring som en Levning af fordums Grandezza. Da jeg havde
endeel at skrive, forlod jeg mit muntre Selskab her og
lod mig bære til Byen. Jeg maatte beundre mine Bæreres
Utrættelighed, der under den brændende Sol bare mig
ufortrödent med deres jevne, stadige Skridt og bragte mig
i meget kort Tid i god Behold ind til Gouvernementshuset.
Medens vi om Middagen sadde tilbords hos Gouver
neuren, bleve vi forstyrrede ved et ubændigt Spektakel
Billes Jordomseiling.
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udenfor. Det var en Procession. Jeg ilede ud paa Bal
donen saa meget ivrigere, som jeg den foregaaende Nat
havde forsömt en saadan Fest, da jeg var sovet væk fra
et Optog, der havde fundet Sted ved Fakkelskin og skulde
have taget sig meget godt ud. Jeg maatte nu lade mig
nöie med at see Stadsen ved Solbelysning.- Aarsagen til
Processionen var, at en rig Babu bragte sin förstefödte
Sön til Moskeen for at lade ham klippe. Dette skeer gjerne
i Barnets tredie, fjerde Aar. Indtil da tillades det deres Haar
at voxe, som Naturen byder. Da Manden var rig, skecle
det Hele med stor Pragt. Barnet sad paa en Triumphvogn
med en Baldaquin over, Alt udziret med Flitterstads, bro
gede Töier og Blomster. En stærkt udpyntet broget Poney
blev fort foran, Vognen blev trukken af Mennesker. Faner
og Blomster bares foran paa lange Stænger, og den evige,
diaboliske, uharmoniske Musik hvinede gjennem Luften,
overdøvende Mængdens Sang og Jubel. Udenfor Gouvernemenlshuset gjordes Holdt, Barnet blev bragt ind og viste
sit lille skaldede Hoved, med en eneste lille Dusk ravnsorte
Haar oppe paa Issen. Jeg maatte tage det paa Armen og
gav det min bedste Velsignelse. Den lille Fyr smilede nok
saa fornöiet til sin Pynt og syntes særdeles glad over al
den Tummel, der omgav ham. Derpaa gik Toget videre,
og Faderen forlod os, takkende os Alle paa det venligste
for den Ære, der var vederfaret ham.
Gouverneuren havde den Artighed at foranstalte et Bal
i Gouvernementshuset for os. Alle Byens Honoratiores med
deres Damer vare indbudne, og min Musik korn i Land.
Stort var Selskabet ikke, men Munterhed og Glæde her
skede, og der blev dandset til langt ud paa Natten. En
ganske morsom Concurrence opstod imellem Tranquebars
privilegerede Orchester, bestaaendc af en Violin og en Tam
bourin, og Galatheas Musik. Vi havde saaledes to Orchestre,
som uopholdelig löste hinanden af, og især var det de
indfodle Musici, som, da de mærkede, at de ikke kunde
vinde Prisen i Harmoni, idetmindste ved Udholdenhed vilde
lage Luven fra deres europæiske Medbeilere, hvis Lunger
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naturligviis ikke kunde strække til saalænge som de Andres
Arme og Fingre.
Træt af Dagens mangehaande Gjerninger, tillod jeg mig
slrax efter Soupeen at trække mig tilbage, og nöd ved en
Promenade paa det flade Tag af Gouverncmentshuset i stille
Ro en af Ostindiens deilige Nælter med deres maane- og
sljerneklare Himmel. Kun af og til afbrödes Naturens höi—
tidelige Stilhed af den fra Dandsesalen fjernt larmende
Musik. Men stedse hörte jeg Brændingens dumpe Lyd paa
den nedenfor liggende Kyst, hvor Verdensoceanets evigt
vandrende Böiger forgjæves udöyp deres Harme paa deu
indiske Halvöes flakke Strand, der med sit hvide Sand og
sin fraadende Bölgebraad tegnede sig i den klare Maanebelysning, som en eneste Lysstribe med Myriader af phosphoriske Gnister.
Der var i Tranquebar gjort en temmelig betydelig Ind
samling for det ethnographiske Museum i Kjöbenhavn, ifölge
de desangaaende gjorte Bestillinger. Det hele Udbytte blev
mig foreviist, og jeg vidste intet bedre Middel til at op
fylde det mig i denne Retning betroede Hverv, end at over
lade den Embedsmand, der allerede havde viist saa megen
Skjönsomhed og Dygtighed ved de gjorte Samlinger, en
Sum af den mig til dette Öiemed betroede Capital, for at
han kunde endydermere foröge Samlingen, opgivende ham
blot de Anviisninger, jeg havde erholdt fra Hjemmet des
angaaende. Til slige Indsamlinger er det ikke nok at have
Penge og god Villie, man maa foruden den nødvendige
Kundskab til Faget og Localkjendskab til, hvor man skal
henvende sig, desuden have Tid til at gjöre Efterforskninger
og Bestillinger. Ved denne Forholdsregel, som jeg paa den
övrige Deel af Reisen, hvor Omstændighederne have tilladt
det, stedse har fulgt, er det alene lykkedes mig at ud
bringe et nogenlunde tilfredsstillende Resultat af den mig
til ethnographiske Samlinger betroede Sum.
Onsdagen den 15de October om Formiddagen, gik jeg
ombord med sand Bedrövelse over ikke at turde give nogle
Dage mere til et Ophold ved dette venlige, gjæstfrie Sted.
Om Morgenen saae jeg endnu paa Fælleden udenfor
10»
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Fortet en Revue blive afholdt over de 70 à 80 Sipois, der
for Tiden udgjorde den hele tranquebarske Troppestyrke;
de coinmanderedes paa dansk og vare europæisk uniforme
rede, kun Skoene vare hindustanske, eller rettere, det var
ikke Skoe, men Sandaler eller Tofler, som gave de gode
Folk en noget besværlig Marsch.
Om Middagen modtog jeg et Bcsog af Gouverneur
Hansen og Stedets övrige Embedsmænd, som jeg beværtede
efter bedste Evne. Gouverneuren blev fra Corvetten salu
teret med 11 Skud og gik fraborde Kl. 5 Eftermiddag.
Kort efter lettede vi og stode Cours Nord efter.
Hvad der under mit korte Ophold i Tranquebar, i höi
Grad interesserede mig, var den almindelige Sorg, som
herskede blandt Befolkningen af det lille Territorium over
ikke længere at skulle være underlagt dansk Overherre
domme. Grunden til denne Stemning kunde ikke være det
materielle Tab, de ved denne Skiften af Herrer ventede at
lide; thi om ogsaa Byen Tranquebar, der nu var Regje
ringens Sæde, herefter kun vilde blive Bolig for en enkelt,
mere underordnet engelsk Embedsmand, saa vilde derimod
Districtet i Fremtiden vinde betydeligt ved at faae fri Af
sætning af alle sine Varer. Under de Danske havde der
imod Colonien, der knap var en Qvadratmiil stor, fuldkom
men manglet Opland for sine Producter, efterat Englænderne
havde lagt en Grændsetold paa al Ind- og Udforsel und
tagen Korn, som paa mange Artikler lob op til 16Pct., og
den industrielle Virksomhed var derfor i den senere Tid
indskrænket til Forfærdigelsen af nogle grove Toier, couleurte Bomuldslommetorklæder, Kokusolie, noget Sæbe og
nogle faa Huder. Hvad endelig Folkets Beskatning angik,
da havde den engelske Regjering ved Kjöbet forpligtet sig
til, ikke at ville paalægge det nye eller större Skatter. Det
som derfor ved denne 'Leilighed bedrøvede Indvaanernc,
var vistnok kun Foleisen af at skulle losrives fra et Over
herredomme, under hvilket de altid havde nydt en menneskekjærlig Behandling, som ved Friskoler havde ladet dem blive
Oplysning og Underviisning tildeel, og med retfærdig Haand
uddeeltLov og Ret imellem dem. Man maa efter Hinduerens

149
Eiendommelighed og fanatiske Tro ikke vente, at han skal
nöiere knytte sig til det europæiske Folk, som hersker
over ham; alligevel var det mere Tilfældet her end i nogen
af de engelske Besiddelser, og som Exempel derpaa vil jeg
nævne det ikke ringe Fjendskab til det danske Sprog, som
i det mindste i Byen Tranquebar det större Fleertal af
Hinduerne havde tilegnet sig. Delte bör vel hovedsagelig
tilskrives det forholdsviis store Antal Embedsmænd, saavel
militaire som civile, der, især i ældre Tider, udgjorde denne
lille Colonies Regjeringsmaskine. Mindre tör man antage,
at de protestantiske Missionairer have Andeel heri, da disse,
paa faa Individer nær, stedse have været tydske. Det var
i Aaret 1706, at Kongen af Danmark hidsendte den förste
protestantiske Mission. Dens Virksomhed til Christen dom
mens Udbredelse kan imidlertid efter mit Skjön ikke kaldes
heldig.
Ved Folketællingen 1835 fandtes blandt Coloniens
22,950 Indfodte ikkun 1000—1200*) lutherske Christne,
samt 500 Romersk-Catholske. Af disse skulle de Fleste
höre til de fattigste Klasser. Delte er Udbyttet af 150
Aars Bestræbelser, af saamange udmærkede Mænds Arbeide.
Siden 1843 har ingen dansk Missionair opholdt sig i
Tranquebar. Kun en Skolelærer og to indfödte Hjælpe
lærere, oplærte i Danmark, bestyrede under vort Ophold
de Ziegenbalgske Missionsskoler. Nogle andre Catecheter og
indfodte Lærere og Lærerinder vare adspredte over del
övrige Gebeet. Derimod fandt vi tre tydske Missionairer,
udsendte af det Dresdner Missions-Selskab, bosatte paa
Tranquebars lille Territorium eller i det mindste i den nær
meste Omegn. Den danske Regjering havde ved Salget af
Colonierne forbeholdt sig Kirkerne og de övrige til Missio
nen hörende Bygninger, og disse ere senere ifölge Overeenskomst overdragne til det Dresdner Missions-Selskab.
Ogsaa dette Selskabs Udsendinge havde arbeidet under uhel*) Ifölge Dansk Missions-Blad af September 1847 skal den lutherske
Folkemængde paa Tranquebars Gebeet være endeel större, der næv
nes alene 1000 i Tranquebar By og 550 i Porejar, foruden endeel
andre, adspredte i de mindre Landsbyer,
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dige og vanskelige Forhold i dc forsle Aar af deres Ophold
i Ostindien. Men da de modtoge en Gave af en rig og from
Englænder Collector Stokes i Gualar, der kjöbte den Bærenbrookske Missions Eiendoinme iMajavcram tæt ved Tranque
bar lil delte Öiemed, saa opli vedes deres Modpaany, og
de syntes under vort Ophold at love sig god Fremgang.
De havde anlagt et Seminarium i Porejar. Hermed inaa
ikke forstaaes en meer eller mindre storartet Bygning, som
dem der prange med Navnet Seminarium herhjemme. Det
var en Bambushytte uden mindste ydre Pragt, men det Ind
vendige, den egentlige Skoleindretning og Underviisning
syntes i enhver Henseende at være hensiglssvarende. Tre
dive Elever, inddeelle i tre Classer, undcrvisles i Tamulsk,
Engelsk (saavel Læsning, som Skrivning) Historie, Geogra
phy Regning, Sang og Religion; i ældste Classe endvidere
i Græsk, for at kunne oversætte det nye Testamente fra
Grundsproget, og desuden holdtes her for dem en Art dog
matisk Foredrag, hvilke Missionairen Cordes forsikkrede, at
de med forbausende Lethed vidste at sætte sig ind i, men
ligesaa hurtig glemte igjen. Disse Born vare langtfra Alle
Christne. En stor Deel vare Börn af Indfödtc, som vare
ligegyldige med Hensyn til Religionssporgsmaalct, men blot
önskede deres Bom oplærte.
Ogsaa catholske Missionaircr opholdt sig paa Tranquebars Gebeet, men vi saae Intet til dem. Her, som overalt,
virker denne Religionsforskjel naturligviis hæmmende paa
Christendommens Udbredelse blandt de hedenske Folkeslag,
der med Mistro og Forundring see Splid og Uoverens
stemmelse at herske mellem Tjenerne og Tilbederne af den
samme Guddom.
Da jeg senere vil komme til at omtale saavel Serampore som de nicobarske Öer, troer jeg det passende, paa
dette Sted at give en korfattet Beretning om de forskjel
lige ostindiske Besiddelser, som i Tidernes Löb have staaet
under dansk Hoihedsrel*).

*J) Bengal and Agra Gazetteer 1841, vol II, 415.
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I Aaret 1616 oprettedes i Kjöbenhavn et dansk-ost
indisk Handelscompagni, som i Forening med Kongen ud
rustede den förste danske Flaade, der sendtes til de ost
indiske Farvande. Den naaede Ceilon den 10de Mai 1620,
sluttede der en Traclat med Kongen af Candy og grund
lagde et Etablissement i Trincomalé, der dog blev opgivet
igjcn allerede nogle faa Aar efter. Endnu i November
samme Aar underhandlede imidlertid Chefen for Eskadren
med Fyrsten af Tanjore, der gav de Danske Ejendomsret
over Byen Tranquebar og Handelsret paa Kongeriget Tan
jore; en Fornyelsé af denne Tractat i 1676 med Egosi
Raja, Stifteren af det endnu herskende maharattiske Dyna
sti havde en aarlig Tribut til Fyrsten af Tanjore til Folge,
som vedblev indtil de seneste Tider, skjöndt de Danmark
ifölge Tractaten tilslaaede Toldprivilegier for længe siden
ere borlfaldne. I Aarene 1624—1636 udvidedes den danske
Handel til Surat, Bengalen, Java og Borneo, og Factorier
oprettedes i Masulipatam, Surat, Balasore og paa Java; men
i 1643 hævedes det förste dansk-ostindiske Compagni ef
teråt være ödelagt ved Krige i Europa; Handelen ophörte
ganske, og Danmark mistede Alt igjen undtagen Tranque
bar, som man endnu var i Besiddelse af da det andet Compagni
sliftedes i 1670. Det ved Hooghlyfloden liggende Dannamarnagore, etFactori med to Landsbyer, som gik tabt igjen
1728, blev nu kjöbt, og Handelen fornyedes ikke blot paa
Coromandelkysten og Bengalen, men udstraktes endog til
China. Dog nye Uheld bevirkede i 1729 atter Oplosningen
af Compagniet, og fra nu af blev al Handel fört paa privat
Regning, indtil det tredie Compagni grundlagdes i Kjöben
havn 1732. Dettes Skjæbne har været meget foranderlig;
Colonierne overdrog det, da det' ikkun havde havi commercielle Öiemed, i 1777 til Kongen af Danmark, og Han
delen blev fra 1772 deelviis frigivet. I de paafölgende 30
Aar havde denne sin meest blomstrende Tid; men efter
1807 besatte Englænderne vore Colonier og toge de
fleste af vore Skibe, og skjöndt hine tilbagegaves efter
Freden 1815, vaagnede vor Handel paa Ostindien aldrig til
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noget Liv igjen, og Compagnict oplöstes aldeles 1839. Af
de to Factorier paa Malabarkysten: Calicut og Travancore,
havde vi mistet det förste allerede i Krigen med Hyder Aly,
det andet i 1808. Factoriet i Patna, der erhvervedes 1773,
blev solgt 1828, og det allerede meget tidligere erhvervede
Factori i Portonovo forlodes 1830. De eneste Besiddelser,
som de Danske saaledes havde tilbage, vare Tranque
bar, Serampore (1755 afkjöbt Naboben Aliverdi Khan for
200,000 Rupees), et Stykke Jord i Balasore og de i 1756
for forsle Gang besatte nicobariske Öer. Siden det 1845
med England afsluttede Kjöb ere disse Öer den sidste Rest
af dansk Eiendom i Ostindien.

Det var min Hensigt at standse en Dag ved Pondichéry.
Tid spildtes ikke herved, thi jeg maatte dog opholde mig
ved Madras, til mit der bestille Bröd var færdigt, og det
syntes mig passende at vise Flaget ved det franske Hoved
etablissement i Indien, saa meget mere, som deltes Gouver
nement altid havde staaet paa den venskabeligste Fod med
det danske Gouvernement i Tranquebar.
Jeg stod derfor lidt ud fra Land, for at undgaae Co
lorown Skjær, som ligge her i Farvandet inde under Lan
dej, og holdt derefter langs Kysten op, stedse paa 15 à 16
Favne Vand.
Kl. 12 Midnat fik vi Pondichery’s Fyr i Sigte, og Kl. 1£
ankrede vi op paa 9 Favne Vand med Fyret i VNV. Ved
Dagen fandt jeg mig omirent 1 Qml. længere til Soes, end
jeg önskede, og dog havde vi en Favn mindre Dybde, end
Horsburgh angiver for den bedste Ankerplads. Men Tingen
er, at Soen stadig skrider ind paa Landet, og har navnlig
taget betydéligt bort af Kysten her ved Pondichéry. Man
sagde mig saaledes, at en heel Gade og et Stykke Land
udenfor den havde staaet der, hvor nu den bengalske Bugts
vældige Brænding vælter sig ind.
Paa Seiladsen herop havde jeg Leilighed til at sande
den Erfaring, som Horsburgh angiver, at Strömmen her
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paa Kysten retter sig efter Monsonen og sætter altsaa med
den sydvestlige Vind, vi endnu havde godt af, haardt Nord
i, langs Kysten op.
Mit Ophold her var kun fra om Morgenen til om Afte
nen. Efter at have havt en Officeer i Land for at melde
min Ankomst og handle om Salut, og eflerat derpaa denne
var udvexlet med 21 Skud, .gik jeg i Land. Jeg blev mod
taget paa Strandbredden af Gouvemements-Adjudanten, en
SöofGcier, som bragte mig i Gouverneurens Vogn til hans
pragtfulde Bolig. Gouverneuren, Mr. Pugeault, Capitaine de
vaisseau modtog mig med den gamle franske Artighed og
en Sömands og gammel Kammerats Hjertelighed. Efter en
god Frokost indqvarterede han mig i nogle meget kjölige
Værelser, og stillede Huus og Have, Seng og Bad, Tjeneste
folk og Heste, Vogne og Palankiner, kort Alt til min Raadighed.
Jeg benyttede mig af al denne Herlighed efter bedste
Skjon, og gjorde blandt andet en Spadseretour fulgt af en
Palankin gjennem Byen, for dog at faae et Begreb om dens
Udseende. Den stærke Varme nödte mig imidlertid til at
afstaae fra en saa dristig Tanke, som den at gaae til Fods
ved Middagstid i en ostindisk By, og jeg kröb ind i min
Palankin, som da bragte mig ad nogle Omveie. tilbage til
Gouvernementshuset. Mine Læsere ville derfor undskylde,
al jeg intet fortæller om, hvad jeg har seet af Pondichéry,
andet end det almindelige Indtryk, at det er en temmelig
vidtlöftig, velbygget og vel anlagt By, med brede Gader
og smukke Bygninger, og hvor smukke Haver mellem Byg
ningerne give en behagelig Afvexling for öiet.j Pondi
chéry er en aldeles aaben Plads uden nogetsomhelst Fort
eller befæstet Udenværk. Kun nede ved Stranden ligger et
Salutbatleri, hvor det franske Flag veier. 300 Sipoys er,
saavidt jeg kunde erfare, den hele militaire Styrke. Oppe
fra Fyrtaarnet har man en smuk Udsigt over hele Byen og
det omliggende Land saavelsom «over den vidtudstrakte
Rhed, som da i Grunden ikke er andet end det aabne Hav.
Vandet er saa klart, at man tydeligt herfra skjelner Bunden
i Havet, og jeg opdagede derved, at Corvetten var kommen
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li! Ankers paa en ganske lille Sandflade, medens der rundt
om denne var sort Mudder og Leerbund.
Efter min Hjemkomst til Gouvernementshuset forsogte
jeg at tage den i Indien temmelig almindelige Middagshvile,
som jeg ellers i den folgende Tid benyttede til roligt Ar
beide ved Skrivebordet, men som denne Dag paa Grund
af den foregaaende som tilkommende Nats Sövnlöshed var
bleven mig nödvendig. Men heri blev jeg meget snkrt for
hindret ved en forfærdelig höiröslet Passiar ude i den store
Vestibule, der slodle til mit Værelse, hvor mange Stemmer
lode sig höre i adskillige for mig uforslaaelige Dialecter.
Jeg gik da ud til dem og fandt Vestibulen opfyldt af om
vandrende Boutikcr, hvor alle Slags Smaa-Kramvarer, men
især Guldsmedarbeide var opstillet for mig, og de indfodtc
Kjobmænd, som med flydende Tunger og levende, fast
haandgribelige Gebærder vilde lokke mig til at kjöbe deres
Varer.
Da det meste imidlertid var tyndt og smaglosl,
ihvorvel ganske kunstigt forarbeidet, kjöble jeg ikke mere
end höist nödvendigt. Det er egentlig mere Guld- og Sölvtraads Arbeide, Filgaran, kun noget massivt, og paa ingen
Maade til at sammenligne med vort Guldsmedearbeide i Europa.
Siden jeg her er kommen til at omtale Pondichéry’s
Fabricata, bör jeg ikke lade ubemærket, at her i de senere
Aar er bioven anlagt en Bomulds-Seildugs-Fabrik, hvis
Production, jeg har Grund til at antage, fortjener Paaskjönnelse. Fabrikeieren sendte mig nogle Pröver deraf om
bord. Da de vare smallere end vort kjöbenhavnske Sejl
dug, og der var for lidt til at sye noget Nyt af, kunde vi
ikke faae Leilighed til at prove det tilbörligt, men det saae
stærkt og godt ud og vil sikkert være at anbefale for et
Skib, der skulde forsyne sig med et nyt Stel Seil, især til
at blive paa Station i Indien.
Ved Gouvernementshuset ligger en meget nel Have
med nogle kjölige Buegange. Her sögte jeg Tilflugt, indtil
Middagstiden kaldte mig til Gouverneurens Salon.
Jeg
fandt her et meget behageligt Selskab af Pondichéry’s forste
Embedsmænd, der kappedes om at vise mig Artighed, og
ved deres gjæstfrie Indbydelser og i Sandhed höist fore-
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kommende Venlighed lode mig i höi Grad beklage, at jeg
nödtes til at forlade dette Sted saa hurtigt.
Efter en særdeles behagelig Middag og Aften gik jeg
ombord. Selskabet fulgtq mig til Stranden ved Fakkelskin,
Gouverneurens Selling ventede paa mig, og otte indfôdtc,
nögne Sluproere bragte mig under den sædvanlige Sang og
höie Raab gjennem Brændingen ud til mit Farlöi.
Kl. 10 vare vi under Seil og styrede Cours for Madras.
Kysten begynder her at lage en lidt östlig Retning. Vi
fulgte den hele Veien paa 12 à 15 Favne Vand. SV-Monsonen herskede endnu, men ganske moderat, med jevnt
smukt Veir, skjöndt overtrukken Luft. Kl. 5 om Morgenen
næste Dag fik vi Sigie af Madras’s herlige omdreiende
Fyr. Kl. 8 kom jeg til Ankers paa Madras’s Rhed, som
atter her er den aabne So, havde Fyrtaarnet i V t N | N,
paa 8J Favn Vand, god Holdebund, omtrent J Miil fra den
flakke Strandbred, hvis voldsomme Brænding vi kunde höre
brole ud til os, trods al den Larm, som de om Skibet vrim
lende Catimaraner med deres nögne, amphibialske Besæt
ning gjorde omkring os.
Ogsaa her maatte vort Ophold blive kort, ifald vor
Reise til Calcutta ikke skulde trækkes for meget i Lang
drag, thi Monsonskiftet kunde ventes med hver Dag. Men
det Brod, jeg havde bestilt, maatte tages ombord. Jeg er
farede slrax, at det ikke vilde blive klart för Tirsdagen den
21de, saalænge maatte jeg altsaa opholde mig her. Ma
dras, en By, hvis Befolkning, naar man regner den nær
meste Omegn med, anslaaes til 5—600,000 Mennesker,
viser sig særdeles imponerende fra Sösiden.
Fæstnin
gen St. George, som ligger umiddelbart ud til Stranden,
saaledes at den bengalske Bugts Brænding slaaer op mod
Fæstningens Glaci, har mange store og med engelsk Luxus
vedligeholdte Bygninger. Nord for Fæstningen liggerFyrtaarnet, derefter den europæiske By med sine store, med
Colonner og anden Udziring rigt udstyrede Bygninger; no
get nordligere seer man hist og her spredte Grupper af
Palmer og Lovtræer, derimellem en stor Mængde meest
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uanseelige Bygninger; dette er den saakaldte sorte By,
hvor Bazaren er beliggende og hvor den indfodte Befolk
ning har sin Bolig.
Lader man Kikkerten speide længere op i Landet bag
Byen og dens Tilhorende, seer man det rigeste Landskab
udfolde sig; uhyre Fælleder, der hist og her afgive Holdepladse for de Tusinder af Oxevogne, som daglig söge til Byes,
medens andre Dele af dem bruges til Græsning for Köer og
Faar eller til Bivouac for et og andet Sipoysregimenl; mang
foldige Bygninger, yndige Haver og Parker, gjennemskaarne
af rige Vandlob, eller af hvide Striber, der vise sig at være
de herlige macadamiserede Kjöreveie; — men Alt er fladt, in
gen pittoresk Afvexling bringer Blikket til at standse, för
det fjernt i Horizonten slöder paa de höie, blaae Bjerge,
som danne den bagesle Linie af delte rige Panorama. For
grunden dannes af det bölgende, stedse bevægelige Hav,
og her ligger den store Mængde Skibe, som Handelen har
bragt sammen paa denne Forindiens vigtigste Handelsplads,
og som ved den store Afvexling i deres Construction og^
Takelage gjor Billedet i höi Grad værdigt en Malers Pen
sel. Her vugger den stolte europæiske Tremaster sig, efter
den flere tusende Mile lange Reise, magelig i den ostindiske
Bolges Favn ved Siden af klodsede Efterligninger af den
europæiske Construction i Skikkelse af Barker og Brigger
med smaglöse Udsiringcr, med for höie eller for lave Reisninger, kort med alle Kjendemærker, for Sömandens Öic,
paa, at disse Fartöier ere slet udstyrede og slet commanderede, paa, at Kystfarten her staaer et Seculum tilbage
for Skibsfartens nuværende Standpunkt, og derfor ogsaa
kun tjener til at bringe Varer paa korte Afstande, fra et
Punkt til et andet, langs Kysten i den for Reisen gunstige
Monson, idet man ikke vover sig over Bugten uden under
meget heldige Forhold. Man seer her ligeledes den ægte
ceilonske Kystfarer, saa smal, lang og höi, at den nödvendigviis maa have en Udlægger, for at hindre den fra at
kæntre. Denne Udlægger bestaaer i to tværskibs udgaaende
krumme Stænger, en for og en agter, og en langskibs
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liggende ovenpaa dem, der saaledes tjener til Stötte mod
at kulseile; den ligger altid ud i læ, og rækker saa langt
ud, som det behoves, for at holde Balance efter Farlöiets
Höide og Bredde. Ved Siden af disse vanskabte, til al
Sotjeneste saa udygtige Fartöier, seer man af og til nyde
lige smaae Skonnerter, som her i Indien fare under Navn
af Clippers, og som i enhver Henseende danne en Mod
sætning til de ovenfor omtalte, idet de i et og alt bære
Præget af Oceanets ægtefôdte Born, skabte til at gjennemskjære deres Moder-Element med Pilens Fart, og til at
modstaae dets Luner og Rasen saalænge og saameget, som
Kunsten formaaer at bekæmpe Naturen. Mellem alle disse
Skibe, som ligge her, deels mageligt ridende for den slappe,
tunge Kjæde, som neppe stivner i haard Kuling, deels
voldsomt stødende i deres klodsede af Kair eller af Manilla-Hamp eller vel og af Straa flettede Touge, naar den
bengalske Bugts Böige, der allerede herude begynder at
bryde paa Landgrunden, löber brusende mod Bougen, —
imellem alle disse Fartöier, siger jeg, bevæge sig Tusinder
af Baade, store og smaae, europæiske og indiske, Seilinger,
Pramme, Gigger og Barcasser, Joller og Catimaraner, som
befordre det levende Samqvem mellem denne flydende Byes
Indvaanere og deres Naboer paa det faste Land. Den sta
dige Færdsel, som jeg var Vidne til paa Madras’s Rhed,
Yar mig i höi Grad paafaldende, og bærer i mine Tanker
et stort Vidnesbyrd om, hvorledes Menneskenes Interesser
trodse de störste Besværligheder. Thi i Sandhed! sjelden
eller aldrig fandtes et Punkt mindre skikket af Naturen
til at være en Handelsstad end Madras. Her er ingen
Havn, ingensomhelst Læ for Skibe; de sex Maaneder
af Åaret stormer NO-Monsonen brat lös paa den flakke
Strand — en evig Brænding gjör Landgangen yderst be
sværlig, stundom umulig, og sjelden hengaae nogle Aar,
uden at voldsomme Orkaner anrette ubodelig Skade, tvinge
de seilbare Skibe til Söes og kaste de tilbageblivende uden
Redning paa Land, — og dog er Madras den vigtigste
Handelsplads paa Coromandelkysten. Men cn Udskibnings
plads maatte Forindien have, en anden Havn gives ikke;
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havde den været der, vilde den forlængst været i de En
gelskes Hænder — og derfor concentrerede Handelen sig
naturligviis til Gouvernementets Hovedstad.
Madras’s Rheds Farlighed er noksom anerkjendt af
Stedets Autoriteter. Strax ved Ankomsten paa Rheden faaer
ethvert Skib fra Havne-Capitainen tilstillet et Exemplar af
Havne-Regulativet, som anmoder om at holde vaagent Öie
med Barometret og at vogte paa de Signaler, som gjöres
fra Havne-Capitainens Flagstang angaaende forestaaende
Fare for at blive liggende ved formodet Uveir. Det er et
Factum, som kun er statueret, men ikke forklaret, at Orcanerne i Bengalske Bugt ikke række synderligt sydligere,
end paa Madras’s Paralel, og at f. Ex. Tranquebar saa godt
som aldrig er blevet hjemsögt af disse odelæggende
Storme.
Det har været paatænkt og vel endog forsögt at bygge
en Havn ved Madras, hvor i det mindste Kystfarerne kunde
finde Læ, og hvor Ind- og Udskibning samt i det Hele
Landgang kuude skee med Lethed, men dette Værk vilde
sikkert kræve uhyre Opoffrelser af Penge og Menneske
kræfter, uden noget Haab om Sikkerhed for at modstaae
Havets voldsomme Paavirkning.
Naar man kommer i Land, bliver man besynderligt
overrasket ved at erfare, at den Deel .af Byen, som har
taget sig saa særdeles imponerende ud fra Söen, og som
jeg vil kalde den hvide By i Modsætning til den sorte, at
denne hvide By ikke er beboet; det vil sige, at de fleste
af dens Pragtbygninger kun ere offentlige eller private
Contoirer. Saaledes ligge strax foran det almindelige Lan
dingssted to meget store Bygninger, som prange med svære
Colonader, der bære förste Stokværks Veranda og den
ovenover anbragte Frontespice. Det ene af disse Paladser
er Toldvæsenets Contoirer, Havne-Capitainens og endeel
andre offentlige Embedsmænds Bureauer med Transit-Pakhuse
og Varelager underneden. Det andet tilhorer Huset Arbuth
not & Co. og er heelt og holdent opfyldt med dette
mægtige Handelshuses vidtløftige Contoirer.
Jeg vil nu antage, kjære Læser! at det er dig, som
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træder i Land paa dette Sted, og jeg vil ledsage dig paa
din forste Vandring gjennem en stor österländsk By. Med
en beundringsværdig Behændighed, ja uden at faae saaineget som et Stænk ind i Fartöiet, have de nögne Roerkarle
fört Sellingen hen over de frygtelige Brændinger og fra
den paa deres Skuldre baaret dig det sidste Stykke ind
paa det Törre. Du seer endnu den krampagtige Bevægelse,
der for nogle Secunder siden udtrykte sig i hver Muskel
af deres Legeme, og det „Dschelli, dschelli, dschellil“ (hur
tig, hurtig I) der som et Angstens Raab löd fra Alles Munde,
vilde endnu længe gjentone i dine Ören, hvis ikke Tanken
derom strax fortrængtes igjen ved et Billed af en ganske
anden Art. Du har nemlig neppe betraadt Stranden, för
en uigjennemtrængelig hinduisk Menneskemasse omringer
dig fra alle Sider, de lobe dig over Fodderne med deres
Palankiner, spærre dig Veien med deres Vogne, skjændes
og slaaes om, hvem der skal bære dit Töi og vise dig
Veien, söge at fiske dig op til et bestemt Hotel, eller op
fylde Pladsen maaskee blot som orkeslöse og nysgjerrige
Tilskuere, der ligesaa godt kunne staae her som ethvert
andet Sted. Du er Fortvivlelsen nær, indtil et Instinkt ind
giver dig det eneste Middel, der gives mod denne Lande?
plage: at vælge dig en Dobasch og sætte dig i en Palankin.
Dobaschen, dette Menneske, som du paa maa og faa, paa hans
ærlige Ansigt eller i det Höieste paa en af Gud veed hvem
skrevet Anbefaling, som han rækker dig imöde, griber ud
af denne fremmede Vrimmel, er fra dette Öieblik ikke alene
din Tjener, men din Cicerone, din Tolk, Raadgiver, Commissionair og Kassemester; han bærer dit Reisetöi, beskyt
ter dig mod Paatrængenhed og Overhæng, sorger for, at
du ikke bliver narret og bedraget, ja læser mangen Gang
din Sjæls Tanker og opfylder dine Önsker, endnu inden du
har udtalt dem for ham. Stille og lydlos viger han næsten
ikke fra din Side, uden dog nogensinde at blive dig til
Besvær, og det Eneste han fordrer for denne opoffrende
Tjeneste, er en Ubetydelighed i Penge, som du giver ham
efter eget Godtbefindende. Hans Natteleie er en Slraamalle, og hans Kost behöver du ikke at sorge for, thi han
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er saa langt fra at nyde christen Mad, at han endog, de lo
Gange han lober hjem om Dagen, for i Hast at nyde sit
tarvelige Riismaaltid, ikke træder over sin egen Dortærskel,
uden först at have aflvætlet den Besmittelse, han har paadraget sig i dit Huus og Selskab. Med denne Förer ved
din Side kan du derfor troslig give dig paa Veien.
Men Solen staaer endnu for höit til at gjöre en Spadseretour gjennem Byen, du standser derfor ved Hjörnet, der
dreier om fra Stranden, og træder ind i det nye, pragt
fulde „united service hotel“, hvor man förer dig op paa
förste Sal i den store, mod Söen aabne Vestibule. Her
strækker du dig træt og heed, som du er, paa en Divan,
lader dig gjennemblæse af den friske Söbrise og betragter
nu ret con amore det rige, brogede Liv nedenfor. Palankinbærerne, der under ideligt Skjændsmaal gjöre hinanden
Pladsen stridig udenfor Hotellets Portal; Jongleuren, der
nede fra Gaden af til Pröve gjör nogle af sine Tusendkunster for dig; Slangetæmmeren, der viser dig den frygte
lige Brilleslange, og legende med den ligesom spotter dens
Afmagt; Tiggerpigen, der slæber om med sin endnu min
dre Söster, idet hun lader hende ride paa sin ene Hofte;
Kullierne, der lobe travlt frem og tilbage paa Stranden,
Pukkeloxerne, som bære Vandet i store Læderposer paa
deres Ryg eller trække smaa taarnformige Kjöretöier, paa
hvis överste Top en sort Kudsk sidder paa Hug; endelig
Kamelen, der svært belæsset maaler Veien med sine lange
adstadige Skridt. — Vienervognen, i hvilken du skal gjöre
det förste, flygtige Bekjendtskab med Madras’s vidtlöftige
Promenader og med dels forskjelligartede^Befolkning: Hinducre, Muselmænd, Perser, Afhganer, Arabere, Armeniere
o. s. v., have allerede ventet i længere Tid paa dig, og da
Solen imidlertid er dalet belydeligt, gjör du en kort Toi
let og kjörer et Öieblik efter i stærkt Trav hen ad de
brede Veie, omkring Fortet, gjennem Al- og Porus-Alleer,
forbi den engang saa mægtige Nabob af Arcot’s Palais, ud
til Landsbyen og Bjerget St. Thomas, det ældste og mæg
tigste Sæde for den christne Kirke i Indien og indtil den
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Dag idag et Valfarlsted for en Mængde syriske Christne,
der lige fra det Indre af Persien, Syrien og Armenien gjöre
Pilegrimsreiser til dette hellige Sled, hvor deres Apostel
Sanct Thomas for 1800 Aar siden har lidt Martyrdöden.
De fattige, næsten underjordiske Hytter, du allevegne stö
der paa, synes endnu mere at fremhæve den yppige Natur,
der lindrer og betager Mennesket de Savn, som ere Armo
dens upaatvivlelige Fölgesvende, men tillige svækker hos
ham den Kraft og Aandsfrihed, han kun kan tilvinde sig
under Kamp og Lidelser; — og naar du betragter den hin
duiske Tjener, der, pyntet i et laset Livree, til Fods folger
den henad Veien flyvende Vogn, fordi han med sin store
Vifte fra Tid til anden skal tilvifte Hestene Kjöling og holde
Insekterne borte fra dem, da seer du i ham et Billede paa
Folket, der lever under Europæerens aandelige Svöbe, og
hvis Velstand er visnet hen under hans begjærlige Hænder,
medens han har gjort det Tabet af Frihed og Lykke min
dre föleligt, kun ved at lade dem beholde deres religiöse
Fordomme. Over de store Fælleder forer Veien dig ende
lig forbi Lord Cornwallis smaglöse Rytterstatue tilbage til
den „sorte By;a Solen er som en glödende Ildkugle for
svunden under Horizonten, og mod den purpurrode vestlige
Himmel til Baggrund seer du en deilig Moskee kneise med
sine slanke, gyldne Spiir og nogle fromme Muselmænd
knælende i dens Forhal, med Ansigtet vendt imod Mekka,
for at bede deres vanlige Aftenbon til Allah. Nogle Mi
nuter efter omskiftes Himlens pragtfulde Farver med et
kjöligt Mörke, de i Muurnisclierne anbragte Lamper, som
træde frem en efter anden ligesom tændte af en usynlig
Haand, kaste i Forening med den forsvindende Aftenrode
en halvdunkel, magisk Belysning over det Hele, og du staaer
nu ud af Vognen, for til Fods at vandre gjennem de vidtudstrakte Bazarer og blande dig mellem den sorte, bölgende
Menneskemasse, som taus og hurtig bevæger sig gjennem
Gaderne, der dannes af usle og skrøbelige Hytter, men
hvor du vil see de kostbareste Varelager uordentligt op
stablede i de aabne Verandaer saasom: Silke og Bomuldsloier, Musseliner og Kaschemirshawler, Perler, Smykker,
Billes Jordomseiling. 1.
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Vifter, Matter, Frugter o. s. v. Her sidder cn Kjöbmand
mellem sine kostbare Varer, allerede halv bedövet af Hukacn, der er nærved at falde ud af Munden paa ham; en
Anden, hvis Riispandekagcr og Confiturer du hændelsesviis
nænner dig lidt for at tage dem i Öiesyn, tilkaster dig ct
frygtsomt Blik, eller bortkjöbor dig ved en Present af nogle
Sukkerkugler, for at du ikke skal træde hans Boutik for
nær og besmitte alle dens Herligheder; en Tredie forfölger dig med en utrættelig Paatrængenhed endnu langt ned
ad Gaden, fordi du var saa uheldig at komme til at spörge
paa hans Lommetørklæder eller Shawler. Hver Skikkelse
og hvert Tungemaal her er dig fremmed, og du troer at
opleve et Eventyr af „Tusind og een Nata; omsider förer
din „Dobasch“ dig igjen ud i det europæiske Qvarteer af
Staden, og vender tilbage med dig til United-service Hotel.
Ved Daggry den næste Morgen staaer han allerede igjen
ved din Seng, men du har endnu neppe slaaet M uski tn ettet
tilside og slukket den næsten udbrændte Olielampe, förend
der, just som du vil begynde at klæde dig paa, træder en
anden ubekjendt sort Skikkelse ind til dig. Uden at gjöre
dig mange unyttige Spörgsmaal, lager han Ragekniv, Sæbe
og Sæbekost frem, viser dig i Speilet dit lange Skjæg og
begynder at barbere dig, derpatf reder han dit Haar, klip
per det, giver sig til med cn lang Sölvskee at rage i dine
Ören, stikker en Börste hcclt ind i dem og jager endelig
sin Lillefinger derind, til det giver cn knækkende Lyd;
han ælter alle dine Led, lige fra Skulderen til Fingerspid
serne, saa det knager og brager i dem, han klipper dine
Negle og gaaer planmæssig videre frem, indtil du omsider
utaalmodig slider dig lös fra hans Manipulationer, for endnu
i den tidlige Morgenstund at gjöre cn Spadseretour gjen
nem den „sorte Bytf. Alt aandcr her Taushed og Fred;
Hinducrcn sover endnu, indsvöbt i sit lette Musselinsgevandt,
paa det haarde Lcic foran Huset, og först lidt efter lidt
komme nogle Dyr. frem af deres Skjul; Fiirbenene, der
lobe lienad Muren, Papagöien og den næsvise Ravn, der
flyve op fra en Palme eller et helligt Figentræ, cn Abe
familie der i en huslig Klynge sidder samlet paa et af
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Tagene, eller en Pariahund, soin skulende lister sig lien
ad Veien, er alt hvad der afbryder den almindelige Fred, der
vederqvæger dig og gjör dig godt, ligesom den friske Mor
gendug, der har kastet sit kjölige Tæppe overden store By.
Fæstningen St. George, der som sagt ligger umiddelbart
paa Strandbredden, har Havet til Fæstningsgrav, den nögne
Strand til Glaei og en meget höi og stærkt bygget Muur
til Beskyttelse mod Brændingens Ôdelæggelse, naar stundom
en eller anden af NO-Monsonens Storme eller de i Over
gangsperioden herskende Orcaner bringer den bengalske
Bugts Vande til al stige over sin almindelige Höide. Denne
Fæstning danner en By for sig og indeslutter i sin Favn
sande Paladser, der forhen vare Præsidentens og de fornemste
Embedsmænds Bopæle, men som nu deels tjene til Boliger
for Commandant og Officerer, deels ere Caserner og Arse
naler. I Arsenalet findes 100,000 Geværer og en stor
Mængde Haandvaaben af alle Slags. I dens sandede Gader
findes ingen Skygge, og dens höie Mure hindre den friske
Brises Circulation. Det er derfor intet Under, at Opholdet
i St. George er betragtet som meget usundt, uanseet at det
skal være i höi Grad kjedsommeligt, hvilket sidste sikkert
ikke er uden Indflydelse paa det forsle.
Omtrent en halv Fjerdingvei Syd for Fæstningen ligger
cn Bygning, som frapperede mig paa Grund af sin besynder
lige Lighed med vor Rundekirke og tilhorende Taarn; kun Spi
ret manglede, heller ikke var den saa stor. Denne Bygning
er et Iishuus og tjener til Opbevaring af den lis, som nu
udsendes hertil fra Amerika. Den skjæres i store cubiske
Blokke, transporteres paa Canaler og Jernbaner fra Nord
amerikas store Indsoer til dets Havne-, hvor det indskibes,
tjenende som Ballast. Paa denne Maade haves nu lis i
Ostindien i en saadan Overflödighed, at den koster mindre
end i London. Man vil indsee, hvilken Nydelse det maa
være i et Climd, hvor Middeltemperaturen er 85° à 90° F.
Man har heller intet Begreb om, hvilken Masse her for
bruges.
Efter den ovenstaaende Beskrivelse vil man med Rette
spörge om, hvor da denne Byes blanke Befolkning egentlig
11*
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boer? — Den boer paa en stor Mængde Landsteder, som
ligge omringede af deres Haver og Parker Nord, Syd og
Vest for Byen og Fæstningen, og strække sig indtil 2 à 3
danske Miles Afstand herfra. Ypperlige Landeveie gjennemskjære dette Terrain i alle Retninger, og herpaa rulle de
elegante Equipager i flyvende Fart, om Morgenen med Embedsmænd og Kjobmænd, som ile ind lil Byen i deres For
retninger; om Middagen med Damer og med den lykkelige
Classe af fashionable Herrer, som Intet have at bestille,
thi delte er Tiden til at gjöre Morgenvisiter; — om Efter
middagen atter med det samme Slags Folk, som trække
frisk Luft og til den Ende kjore ned til Stranden, hvor
de paa Fæsiningens Glaci kjore op og ned eller holde
stille og höre paa Musik, som udfores af Garnisonens eller
Gouverneurens Hoboister. Denne Promenade ved den aabne
Strand, med Udsigten ud over Rheden og dens mange
Skibe, med de smukke Palmer og Lovtræer, som vifte i den
blide Aftenbrise, der kommer ind fra Söen forfriskende og
oplivende, med de svære Brændinger, som evindeligt og
uopholdeligt vælte sig ind mod Stranden og med dundrende,
hule, dybe Drön lig Minutskud contrastere forunderligt mod
den muntre Musik, der spiller velbekjendte Melodier af Bel
lini’s og Donizetti’s Coinpositioner: Alt delte tilsammen var
for mig en hoist behagelig Nydelse, som jeg godt indseer,
at disse Landes Beboere gribe med Begjærlighed, som en
velkommen Afvexling i deres eensformige Liv og efter
Dagens Kjedsommelighed. Denne Nydelse er desværre kort.
Mörket falder strax efter Solens Nedgang, og el Öieblik
efter kan man fra Rheden see utallige smaa bevægelige
Lys at myldre omkring paa Stranden.
Det er Lygterne
paa Vognene, som slrax tændes, ligesom paa Skibene, der
beseile Canalen, for at undgaae Paaseiling; men kort efter
spiller Musiken del sidste Nummer, og med den sidste
Tone forsvinde Vogne og Lygter ad de mange Gader og
Veie, der före til Glaciet. Enhver iler hjem lil Sit; thi man
frygter for Natteluftens höist usunde Paavirkning.
Men hvorfor kaldte jeg för Dagen kjedsommelig?
spørges der med Billighed.
Fordi Climaet, den stærke
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Hede, er cn fast uovervindelig Hindring for enhver aandelig
som legemlig Beskjæftigelse. Fra Kl. 8 om Morgenen til
Kl. 5 om Eftermiddagen staaer Solen som en gloende Drage
udenfor enhver Dör, og forbyder Udgangen for hver den, som
ikke bliver tvunget ud af den absolute Pligt. Der lukkes til
overalt, Vinduesskodder, Jalousier, Dore, Alt lukkes for at
holde Soient Straaler ude. Folgen heraf er, at mere end
Tusmørke hersker overalt, og Beskjæftigelse med Pen eller
Bog eller Sy töi eller Musik bliver allerede herved temme
lig besværlig, den bliver dobbelt trykkende, naar man, som
ofte er Tilfældet, selv ved sit Skrivebord om Dagen, maa
sidde indenfor et Muskitgardin, for at værge sig mod In
sekternes Stik. Men Varmen trænger ind alligevel og læg
ger sig som Bly paa Aand og Tanke; Bogen synker uvilkaarligt ned i Skjödet og fra Skjodet paa Gulvet, hvor den
bliver liggende —thi man gider ikke bukke sig for at tage
den op —; dog herfor er hurtigst Raad, thi overalt, hvor man
sidder, gaaer, staaer eller ligger, vaager der i de omliggende
Gallerier og Verandaer nogle opvartende Væsner paa Eens
Bevægelser. Man behover ikke at tale, — allerhöist ved et
„Qvai hai!" udtalt i en dyb Undertone betegne sin Nöd;
strax staaer en tjenende Person ved Ens Side, man veed
ikke, hvor han kommer fra, hans nögne Födder paa de med
Tæpper og Matter belagte Gulve, gjöre hans Skridt lydlose.
Har man sat sig hen til et Bord eller Vindue, eller lagt
sig. paa en Sopha eller Seng, slrax seer man Punkaen,
denne store Vifte, som hænger under Loftet, at sættes i
Bevægelse og frembringe en höist behagelig, men jeg kunde
fristes til at kalde det en magnetisk bedövende Luftning i
Værelset. Det er atter en af de mange Betjente, som leve
i Gangene uden om Værelserne og som har gjættet Ens
Tanker og taget fat i Snoren, der hænger ud af Vinduet,
for at sætte Maskinen i Bevægelse. Dette er fortræffeligt
saalænge man intet vil bestille, men vil man skrive, saa
viftes Papiret bort under Pennen, og læser man, saa vendes
Bladene för Tiden, og fortrædelig lukker man Mappen i og
kaster Bogen fra sig. Saaledes slæbes denne lange Deel
af Dagen hen. Imidlertid har man Afvexlinger heri ved de
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for OsUndianeriie höist vigtige Frokostmaallider. Strax pin
Morgenen har man nydt en Kop Caffe. At man i et saadant Climat staaer tidligt, meget tidligt op. er en Selvfölge.
Morgenen er det skjönnesle Öieblik paa en ostindisk Dag,
da ligger Nattens Dug eller Regndraaber forfriskende paa
Löv og Græs, i cn let Morgendragt iler man ud i del Frie,
Vogne og Heste staae for Doren. Man rider og kjorcr
efter Behag, Veiene ere fortræffelige, man flyver afsted,
man indaander en balsamisk, vederqvægende Luft. Man
farer forbi den ene smukke Villa efter den anden, her
seer man ct græsk Tempel, hist et gothisk Taarn, længere
henne cn venlig lille Cottage, Alle ligge dc midt i smukt an
lagte, vel vedligeholdle Parker og llpver, overalt seer
man den rigeste Afvexling i Vegetationen, mange Sle
der de yndigste Blomsterhaver, stedse er det Grönne for
frisket af dc overalt rislende smaac Floder, som gjenn ems kjære Terrainet.
Man kommer tilbage, tager sine
vide tyrkiske Beenklæder paa, drikker et Glas iiskoldt
Sodavand, lægger sig paa Sopbacn med cn Cigar eller
let Lecture, falder noget efter i en kort Blund, slaacr
derpaa op igjen, tager sit Bad og gjör sit Morgen
toilette for KL 10 at samles til förste Frokost. The, Caffe
(denne sidste her som allevegne hos Englændere umaadelig slet), Riis og Carri, stegte Fisk, friske Æg o. s. v.,
samt Frugter ere dens Bestanddele, friske Blomster i chinesiske Porcclains-Vaser dufte i alle Værelser. Nu gaaer
hver til Sit, Herren af Huset til sine Forretninger i Byen,
Damerne i deres indre Værelser, for at læse, sye, tegne,
musicere og fremfor All skrive Billetter; hvilket Sidste,
ikke alene som Folge af de idelige Misforstaaelser, det
vilde afstedkomme at sende dc sorte Tjenere med mundt
lige Bud, er blevet til en af de faa nödvendige huusligc
Forretninger, men endog tillige er en saadan Passion
hos dc ostindiske Damer, at man har anstillct formelige
Beregninger, ifölge hvilke flere Damer hver anslaaes at expedere omtrent 2000 Billetter aarlig. Lidt længere op ad
Dagen kommer Tiden, hvor Damerne tage mod Visiter og
höre paa Byens chronique scandaleuse. KL 2 spises anden
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Frokost, den engelske „lunch“, hertillands kaldet „tiffin“, som
er et regelmæssigt Maaltid med Suppe, Fisk, Steg, Grönt,
Dessert, Frugt etc. Et Glas Viin drikkes dertil, men ÖI
er Yndlingsdrikken saavel for Damer som Herrer, og hol
des saa höit i Ære, at den er bleven conslitueret til Viin
— man drikker Glas sammen deri, og naar man forlanger
et Glas Ö1 af Opvarteren — thi man skjænker aldrig selv
— saa siger man „Beer-shrob!“ — hvilket ikke kan over
sættes anderledes end „Öl-Viin“. Efter „tiffin“ kommer en
meget vigtig Beskjæftigelse for Damerne, i hvilke enLediggjænger, som jeg var i de Dage, kan söge en ganske
morsom Adspredelse for en Gangs Skyld. Da det nemlig er
for varmt til at tage i Boutiker — de ere desuden for
langt borte — saa transporteres Boutikerne omkring i Hu
sene paa Ryggen af vandrende Kræmmersvende, som udbrede
deres Varer for de Lysthavende, og nu opstaaer der en
Ventileren, Sammenligning, Pakken ud og Pakken ind, Prut
ten, Maalen, Klipning, accurat som i vort Hjem, kun at
man selv ikke rörer sig til det mindste, men lader Alt be
sorge af det talrige Tj eneslety ende, som strax forsamler
sig omkring Kræmmeren og Herskabet i Hob. Jeg saae her
nogle overordentlige smukke Musseliner, broderede med
grön ne inseetvinger, som jeg ingensteds har frufTet siden,
og som sikkert maatte gjöre megen Lykke i Europa.
Saaledes tilbringes altsaa Dagen. Efter Kjorctouren,
naar man kommer hjem, er det mörkt, men Huset er op
lyst. Det er Cocus-Olie, som her er gydt i elegante
Glaslamper og Lampetter; over hvert Blus er en Globus,
en sleben Glaskuppel eller deslige. De give intet stærkt
Lys, men der er mangfoldige Blus, og alle Lamper ere
tændte i Værelser, Gallerier, Trappegange, overalt er Dags
lys udbredt, hvad enten der er Fremmede, eller man er
alene. Damerne ile paa deres Værelser, man klæder sig
om som til Bal eller stor Diner. Kl. 8 spises lil Middag.
Sölv og Krystal bedækker Bordet, store massive Sôlvdæksler
skjule Retterne. Punkaen svinger over Bordet og vifter
Kjolighed paa Gjæsternes glödende Pander, Vinen er ypper
lig, men Maden er i Almindelighed som det engelske Kjök-
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ken, dog maa ikke glemmes den staaende ostindiske Ret af
Riis og Carry, som altid cr fortræffelig, og som man saare
hurtig faaer saadan Smag for, at man ikke kan undvære
den. Damerne forlade Bordet ved Desserten, og Herrerne
blive siddende. Flasker og Karaffcr, indsvöbte i rode og
blaae Overtræk, som skulle holde dem kjölige og bevare
Vinen mod de varme Hænders Paavirkning. circulere stadigen; men Ingen drikker, det er ikke Mode længer. Conversationen trækkes i Langdrag, thi Alle cre trætte af Dagen
og dens Varme, nogle falde i Sövn, andre ryge en Huka.
Endelig reiser man sig og gaaer ind til Damerne, der drikke
Caffe og The, stundom faaer man lidt Musik, og Kl. 10—11
er alt forbi.
Uagtet jeg for mit Vedkommende ikke noksom kan
rose mig af den gjæstfrie Modtagelse, der blev mig til Deel
under mit korte Ophold i Madras, er det dog forekommet
mig klart, at der er indtraadt en Forandring heri. Denubetingede Gjæstfrihed, hvormed enhver Fremmed modtoges,
den Omsorg, man havde for hans Underholdning og Morskab,
hvorom man finder alle ældre Reisebeskrivelser opfyldte,
finder neppe mere Sted, idetmindste ikke i Madras. Jeg hörte
ogsaa klage derover mellem selve Indvaanerne. Hine mun
tre Lystpartier, store Gjæstebude, glimrende Baller og
andre Fester, hvormed man troede det Pligt at beværte de
Fremmede, hvor det da ofte gik heel lystigt til, og hvor
Umaadelighed i Mad og Drikke hörte til Dagens Orden, har
jeg ikke seet det mindste af. Tværtimod har jeg, i Sær
deleshed med Hensyn paa Bordets Nydelse, just sporet det
Modsatte. Jeg fandt f. Ex. ved en Diner i Fort George,
hvor det 84de Regiments Ofliceers- Messe havde den God
hed al beværte mig og mine Officerer, at Obersten og flere
af hans Officerer vare „Tealotalistcr“, hvilket naturligviis
udbredte en Soberheds Tone over det hele Maaltid, der,
ærligt talt, var mere agtværdig end morsom*).

♦) Rigtignok skol det erter de ældre engelske Officerers og min Bort
gang være gaact muntrere lil, efterat Selskabet, dor Kl. 1—2 om
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Ved en anden Diner hos Gouverneuren, Marquis af
Twedale, traf jeg ligeledes paa adskillige Teatotalister, under
ligt nok allid blandt de Militaire, som med megen Alvor
udförte den fra en engelsk Diner uadskillelige Skik at drikke
Glas med hverandre i slore Bumperter med lisvand.
Aarsagen til denne Forandring kan vel soges for en Deel
i Formuernes Formindskelse: — blandt de Handlende ved
Falilter og ved Concurrence; blandt Embedsmandene ved suc
cessive Reductioner i Lönninger, som det engelsk-ostindiske
Compagnie har indfort, — hvilket har tvunget Vedkommende
til at sætte Grændser for deres Luxus. En anden Aarsag
kan vel udledes af den större Freqvens af Fremmede, som
aarligt besöge Indien, og som her har samme Virkning, som
alle andre Steder i Verden, at Gjæstfriheden formindskes,
alt som de Reisendes Antal foröges. Derfor er jo Gjæst
friheden ingensteds större eller holdt höiere i Hævd og
Ære end i Arabiens Örkener. Dampskibs-Communicationen
ined Europa ved Paketter fra Suez bringer maanedligt store
Sværme af Reisende til Indien. Glimrende Hoteller have
reist sig og byde de Reisende indisk Comfort mod klin—

Natten endnu samledes ved Bordet til en Souper, havde taget Stede i
den store Veranda, hvor de levede op igjen, i den friske Natteluft og
muntrede hverandre gjensidigt ved Tonster, der under stormende Ap
plaus holdtes fra Borde og Stole og ikke mere hieve drukne ilis- og
Sodavand. Det er i det Hele forunderligt at see, hvorledes Skaaler,
udbragte og besvarede med Alvor og Emphasis, som i Modsætning til
den Bagatel, de dreie sig om, forekomme os licel komiske, erdet
Eneste der formaaer at sætte Englænderen ret i Aande; og jeg maa
ved denne Toastmanie altid tænke paa en Anecdote, cn engelsk Officeer fortalte mig om, hvorledes det var gaaet en af lians Kamerater
ved et saadant Gilde. Det var allerede en Times Tid siden ban havde
forladt Selskabet, da Flere af de Andre paa deres Vei hjem pludseligt
saae ham ridende paa et Gjærdo i fuld Uniform, med Haanden oplof
tet, som om han holdt Glasset i den. Hans Phantasie var öiensynligt
endnu opfyldt af Aftenens Begivenheder, og i den Tro, at han sad
mellem Bine Kamerater, hörte de ham, idet de kom nærmere, med
störste Alvor udbringe en Skaal: „for Kirken som Statens Stötte, og
for Kirkens Overhoved, Erkebispen af Canterbury.“
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gende Mynt, hvilket som oftest passer ham bedre og generer
ham mindre, end at skulle takke for don i det private Huus.
Men en tredie Grund til, at det selskabelige Livs Glæder
er aftaget, inener jeg at have fundet i den pietistiske Reli
giositet, som har udbredt sig over denne Byes Indvaanere,
og som jeg troer er den eiendommelig; idelmindste fandt
jeg den ingenlunde i Calcutta.
Allerede 1837 omtaler
Laplace del Indtryk, delte har gjort paa ham, og jeg har
ikke fundet det anderledes. Huusandagl Morgen og Aften,
Læsen lil Bordet og Læsen fra Bordet, horer til Dagens Orden.
Del er en Selvfölgc, at Folk, der opfylde disse Pligter med
Slrænghed ogNöiagtighed, sjeldent overgive sig til Munterhed
og Glæde, og kun med Tilbageholdenhed tage Deel i For
lystelser, forsaavidl de, ifolge deres slrængc Grundsætninger,
ikke endog betragte disse som en Synd.
Et Bcviis blandt flere paa den i Madras herskende Re
ligiositet afgiver Folgende: Under den forrige Gouverneur
Lord Elphinstone’s Regimente var en Höiskole blevcn op
rettet i Madras for Indfödte, Blandede og Europæere; af
Hensyn (il de Förste havde man imidlertid gjort den
udtrykkelige Bestemmelse, at der ved denne ikke maatte
gives Underviisning i den chrislne Religion. Denne Mangel
sögte man nu, kort för vor Ankomst til Madras, at böde
paa, idet man udstedte en privat Subscription for særskilt
at bekoste en christelig Underviisning. Arbuthnot stillede
sig i Spidsen for den, og han alene skrev sig for 50,000
Rupees.
Tirsdag den 21de October var vort Skibsbrod færdigt
og blev taget ombord samme Morgen. Jeg ilede med at
komme under Seil, da jeg hver Dag kunde vente at NOMonsonen vilde sætte ind. Jeg gik derfor ombord endnu
samme Formiddag. De Herrer Officerer af Fortets Garnison
gjorde mig den Fornöielse at besoge Corvetten og lage
Frokost hos mig. Jeg tor ikke med Bestemthed sige, om
nogen af Teatotalisterne vare deriblandt, men i saa Fald
havde de ikke aflagt Afholdenhedsloftet med Hensyn lil
Opholdet paa Soen, thi de lode dem min Champagne meget
godt smage. En af deres Kammerater, Capitain Mitchell,
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som havde faact cn Ansættelse ved Gouverneurens Stab i
Calcutta, havde udbedet sig at være inin Passagecr op til
Indiens Hovedstad. Han blev altsaa ombord, medens de
Andre gik i Land i deres Selling, efter at have hilset os
til Afsked med et jublende Hurra. — Kl. 5 om Eftermid
dagen lettede vi og stode ud fra Madras med en stiv Kuling
af sydvestlig Vind.
Vor Seilads fra Madras til Calculta frembud intet Andet
mærkeligt, end det fast utroligt smule Vande, hvori vi
stedse seilede. To Dage efter vi havde forladt Madras, gik
Vinden forst nordvestlig, derefter nordostlig; det var NOMonsonen, vi vare seilede ind i, og som endnu ikke var
naaet sydligere i Buglen. Vi havde flere Dage afvcxlende
aldeles Stille eller meget Labert, stedse overmaade smukt
Veir og höi Barometerstand. Som en Folge af alt dette
var vor Fart kun langsom. Snepper, Lærker og andre
Fugle viste sig gjentagne Gange i Nærheden af Skibet, og
cn Mængde Insekter kom ombord til os allerede ude i ben
galske Bugt, ligesom Muskiterne vare vore stadige Gjæster
fra den forste Nat, vi ankrede op i Hooghlyfloden.
Söndag Aften den 2den Novbr. kom vi endelig saa
höit Nord i, at vi fik Lodskud af de ydre Sandgrunde, og da
cn stærk Ström under Læ bar os op, fik vi Sigte af det
udlagte Lodsskibs Blinkfyr, som vistes hver anden Time.
Strömraser opfyldte i en forbausende Mængde Havet uden
for Flodmundingen; en stærk boblende Lyd eller en Pladsken som af en tæt Stövregn tiIkjendegav hvert öieblik, at
vi seilede gjennem en af dem.
Næste Morgen ved Dagen vare vi oppe paa 11 Fv. Vand
fik saa Sigte af Fyrskibet, og strax efter kom et Dampskib
„Francis Gordon“ ud af Floden, som lob os paa Siden og
tilbod sin Assistance til at slæbe os Floden op, hvilket jeg
strax modtog. Kl. 7J om Morgenen havde han vört Buxeertoug. Seilene bleve beslaaede, Ræerne braste langsskibs, og
nu gik det 'rask stik imod Vinden ind imellem „Sagor Sands“
og „Eastern Seareef“. Her passerede vi en Lodsbrig, som
laae i Stille under Seil. Den sendte os en Lods ombord,
en „gentleman“, ledsaget af en „Dobasch“, og med en Op-
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pakning af 3 store Kister efter sig. Disse Herrer ere
Officerer i Compagnies Tjeneste. De bringe deres „Mates“
med dem, som ere Cadetter i Tjenesten, og som hive Lod
det for dem og synge ud for Loddet i ct eget kun dem
forstaaeligt Sprog. — Indscilingen i Hooghly-Floden er el
saa vanskeligt Farvand, at det, selv med de bedsle Anviisninger, Kort og Beskrivelser, ikke bör voves uden Lods.
De mange mindre Floder, der falde ud i Hooghly her ved
dens Munding, gjöre dens Strømninger uregelmæssige, Ebben
og Floden virker i ubestemte Retninger, og Strömmen er
ofte saa hæftig, at Skibet med Vanskelighed kan styres.
Lodserne passe derfor i Almindelighed paa de anduvende
Skibe paa Stationer udenfor Sandene. Disse Stationer ere
östlige og vestlige efter de forskjellige Monsoner.
De
egentlige större Skibslob, navnlig det vi sögte ind ad, ere
afmærkede med Tonder og Boicr, men disse ere udsatte
for at drive bort, og, hvad der er det værste, Grundene
forandre sig derved at Flodernes Udstrømning förer Sandet
fra den ene Side til den anden af Löbene. Uden Lods bör
derfor intet Skib vove sig op imellem Sandene, men blot
söge op i Nærheden af eller indenfor Fyrskibet, og der
ankre op og vente paa Lods, ifald han ingen har modt
udenfor. Dampskibsfarten paa Floden og den dermed for
bundne Slæbning af Skibene har naturligviis betydeligt lettet
Communicationen, men endnu er den meget kostbar. Galathcas Buxering op til Calcutta, som udførtes i to og en
halv Dag, kostede 800 Rupees. Foies hertil Betalingen for
Lodsen og hans Douceur, som det er Skik og Brug, eller
rettere Uskilc, at han skal have foruden sin taxtmæssig
regulerede Betaling, saa kostede vor Seilads op ad Floden
1470 Rupees eller 1250 Rbdlr., og omtrent ligesaameget
for at komme ud igjen.
Jeg erindrer fra mine yngre Aar, at have hört Lodhiverne paa Ganges-Floden omtale som Mestere i deres
Kunst. Jeg skal her ikke tage noget af deres Fortjeneste
fra dem, thi de hive vist meget nöiagtigt, men jeg kan ikke
undlade at bemærke, at Kunsten i alle Fald ikke er meget
stor eller anstrængende, uden forsaavidt det altid er an-
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slrængende at staae den hele Dag i Solheden i Röstet Dc
bringe deres egen Lodline, inddeelt paa | Favn, med dem.
7 Favne kalde de „no ground“, og da Skibet aldrig gaaer
med mere end 7 à 8 Miles Fart over Grunden, maa Lod
skuddet uden Vanskelighed kunne tages med megen Nøiagtighed.
KL 4J om Eftermiddagen ankrede vi op i Floden, da
Lodsen ikke ønskede at gaae længere den Aften. Vi havde
nemlig for os et af de grundeste Steder, som det var
nødvendigt at passere med Høivande, og Strömmen löb nu
imod os med 4 à 5 Miles Fart. Tværs for os Iaae Öen
Sagur, hvis Telegraph og tilstødende Bygninger forme
ligt ere forskandsede ved Fæstningsværker mod de ligesaa
frygtelige som talrige glubende Dyr, som ere Öens egentlige
Beboere. Flere Fartöier lagde sig paa Siden af os for at
sælge os Frugter, Yams, Fisk, Ænder, Æg, Cigarer, Slraahatte og forskjellige andre Sager; ogsaa et Postbud kom
med sin store Brevtaske ombord til os, men da vi ledte
Indholdet af hans Taske igjennem, saae vi, at vor Glæde
og Overraskelse havde været for tidlig: der var ingen
Breve til os.
Skjöndt et godt Stykke Vei op i Ganges-Floden, var
det først et Par Timer siden at vi i Kikkerten havde be
gyndt at öine Land. Floden deler sig ved sin Munding r
mange Arme, der danne en stor Mængde större og mindre
Öer og Sandbanker. Disse ere tildeels oversvømmede ved
Høivande og derfor öde og nogne; stundom reise de sig
saameget afVandct, at de ikke længere overskylles, og ere
da bevoxede med Mangrove og andet Jungelkrat, som tje
ner til Opholdssted for Tigre, vilde Böfler, Rhinocerosser,
Krokodiller og Slanger. Endnu vover intet Menneske at
opslaae sin Bolig i den ydre Deel af dette med et Fælleds
navn saakaldte „Sunderbunds“, som der dog ved Opdyrk
ning Aar for Aar afvindes större Strækninger, og „Tigeröen“ f. Ex. er saa berygtet for sin Usundhed, at endnu
ingen Europæer skal have tilbragt en Nat paa Öen, uden
derfra at medbringe den dödbringende Sygdomsgift, der
inden faa Dage vil nedbryde selv det kraftigste Legeme.
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Ganges-Floden selv, denne hellige Flod, der har været
Gjenstanden for Folkets tusendaarige Tilbedelse, cr her et
muddret skident Vand, som forer cn ulrolig Masse Leer,
Grene, Rödder og andet Snavs med sig.
Först forbi Kedjeri Rhed begynder Flodens Bredder at
blive beboede og at trække sig sammen, saaledes at cl
ordentligt, regelmæssigt Flodlcie danner sig. Kysten cr endnu
meget flad, men bliver dog livligere; man passerer Lands
byer, Skove, Landsteder, og alt som man kommer höiere
op i Floden, bliver alt dette smukkere og rigere paa Afvcxling, man seer Telegrapher, Flagstænger, höie spidse Taarnc
og andre Scilmærker at oplive det Eensformigc, som Land
skabet endnu i Begyndelsen frembod. Fra „Diamond harbour“
forandrer Kystens Characteer sig atter; — friske grönnc
Riismarker, Grupper af Palmer, mellem hvilke man skimter
de malerisk spredte Hytter af en indisk Landsby, eller over
hvilke den naalelræagtige Casuarina höit hæver sin lette,
skjöndt noget bare Krone, Villaer, Ruiner af Factorier,
Bomulds- og Indigo-Fabriker bedække Flodbredderne, som
man tidt kommer paa en halv Kabbellængde nær. Skarer
af Krager og Falke flyve oiu Skibet og sætte sig paa dels
Ræer og Tougværk, og langs Siderne af Floden seer man
ikke sjelden opstillet cn heel Rad af Gribbe og „Adjudan
ter“, disse forunderlige Fugle, som jeg ved at fortælle om
Calcutta vil komme til nærmere at omtale, og som man der
seer hver Aften paa Pragtbygningcrnc, især GouvcrnemenlsPalaiel, siddende eller slaaende paa lige Afstand fra hver
andre i lange Rækker paa Randen af de flade Tage, som
om de udgjorde endeel af Bygningernes Ornamenter.
Ogsaa selve Floden bliver mere levende ved den Mængde
store og smaa Skibe, Baade, Pramme, Tommer-Flaader,
Gondoler og de saakaldte „accommodation-steamers“, slæ
bende store Lystfartoier, som man moder eller seiler forbi.
Saaledes passerede vi den næste Formiddag ct Par meget
store Pramme eller rettere flydende Huse, som kom ud af
en udlöbende Biflods Munding, og fortsatte Coursen Syd
efter, hvor ombord der vrimlede af Mennesker. Vi erfarede
siden efter, at det var et Regiment Sipois, som med alt
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dets Tilbehör, inclusive Koner og Born, transporteredes til en
anden Garnison. Denne Dags Eftermiddag passerede vi adskil
lige ret yndige smaa Flodmundinger, som ved de derom lig
gende Landsbyer med deres Pagoder og tilgrændsende Havef
og lysegronne Sukkerplantninger, toge sig prægtige ud i den
nedgaaendc Sol. Kl 6 om Aftenen kastede vi Anker; Dagens
trykkende Hede veg snart for den kjöligeNat, som udbredte
sin forfriskende men fugtige Atmosphærc over det hele
Landskab. Fuldmaanen skinnede blændende klart, og utal
lige lysende Inseeter flöi frem og tilbage i Luften, som
Gnister, der kom og svandt i Tusendviis i Minuten.
Et
stort Baal, der hele Natten saaes tændt paa den nærmeste
Flodbred, indhyllede den omgivende Skov i et endnu mere
hemmelighedsfuldt Mörke, og den Fred og Hvile, Alt bar
Præg af, forslyrredes kun af og til ved Schakalernes frygte
lige Hyl.
Vi vare ankret op omtrent 3 Miil fra Calcutta noget
udenfor den saakaldte „Garden-reach“ paa Flodens venstre
Bred.
Bredden ligeoverfor er optaget af den botani
ske Have, som under vor Landsmands, Doctor Wallichs,
Bestyrelse har opnaaet en universal Berömmelse. Seiladsen
herimellem, som vi foretoge den tredie Dags Morgen, stedse
slæbt af vor „Steamer“, er noget af det smukkeste, man kan
tænke sig. Paa den ene Side Garden-reach med sine dei
lige Landsteder og yndige Parker med rige pragtfulde
Blomster-Parterrer lige ned til Flodbredden; paa den anden,
den herlige botaniske Have med sin smukke Villa og de smag
fulde Pavillons, lidt længere henne „Bishops College“, en stor
artet qvadrangulær Bygning i gothisk Sliil med et höil Taarn
i Midten, beliggende i en vidt udstrakt Park ; og Floden selv
vrimlende af Baade og Skibe af alle mulige Störrelser,
dannende en mærkelig Çonlrast med de Partier, vi havde pas
seret igaar. Et saadant Syn maa i Sandhed være en höi
Nydelse for Sömanden, som, efter saa mange Dages og
Ugers Seilads mellem Himmel og Hav, naaer op til Land
og seer det forönskede Maal kun nogle Mile bortijernet.
Nu böier Floden sig næsten i ret Vinkel til höire, og
pludseligt aabner sig for Öiet det prægtigste Panorama Der
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ligger Calcutta, Indiens London, „the City of palaces®
i hele sin umaadelige Udstrækning, med sine Kupler og
Taarno, med sine Paladser og sine Hytter, med sin uind
tagelige Fæstning Fort William og sit store GouvernementsPalais, sine Haver og Skibsværfter, sine Fabriker og Damp
maskiner; — der snoer Floden sig som en uhyre guul
Slange op igjennem Landet, indtil den taber sig for Öiet i
den fjerne Taage, eller skjules af den umaadelige Masse
Skibe af alle Storrclser, som danner en flydende By ved
Siden af den fastd; der vrimler Myriader af Baade med og
uden Seil, med og uden Tage, som i travl Virksomhed fare
frem og tilbage mellem Skibene og Land, og med Behæn
dighed snoe sig imellem de store Skibe, som seile eller
slæbes frem og tilbage. Der ligger den modsatte Bred,
med sin Forstad og hvad dertil horer, Dokker, Fabriksteder,
höie Dampskorstene og brogede Pagoder — dog jeg vil
hellere standse, thi jo mere jeg beskriver, jo flere Ord jeg
udgyder, jo mere föler jeg min Pens Afmægtighed til at
afmale det Billede, der udfoldede sig for vort Öie, da vi
om Morgenen den 5te Novbr. kom Floden op og nærmede
os denne det engelsk-indiske Riges Hovedstad.
Kort efter at vi havde lettet, kom et Dampskib ned ad Flo
den med dansk Orlogsflag. ”Det lob os paa Siden, og dets
Capitain kom ombord med Breve fra Consul Mackey og
med Melding for at underlægge sig min Ordre.
Det var mig intet Uventet. Allerede i Madras havde
jeg erholdt Underretning om, at Regjeringen hjemme i Hen
hold til hvad jeg desangaaende havde yttret i en Skrivelse
fra Plymouth, havde givet Ordre til Regjeringen i Serampore
at fragte eller kjöbe et Dampskib til den nicobarske Expe
dition, og at desaarsag Dampskibet Ganges, tilhorende det
engelsk - ostindiske Compagnies Krigsmarine, var blevet
kjöbt. Jeg vil faae bedre Leilighed til at omtale dette Skib,
som tog en saa virksom Deel i vore Undersøgelser af Ni
cobarerne. Her maa det være nok at fortælle, at det i
Udseende gefaldt mig ret godt, men da jeg beordrede det
at vende om og gaae til Ankers i Nærheden af Corvetten,
bemærkede vi snart, at det ikke var nogen Hurtigløber.
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Kl. 8
saluterede
Kort efter
den, der
Byen selv

Formiddag passerede vi Fort William, som vi
med 21 Skud, der med lige Antal besvaredes.
ankrede vi op og fortöiede tværs for Promena
löber langs Floden imellem Fort William og
og danner den store Esplanades Yderkant.

Bille« Jurdumseiling. I.
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VIL
Ophold i Calcutta.
(Fin 5te November til 24de December 1845.)

Corvetten laae ved Calcutta fra den 5te Novbr. til den

24de Ùecbr. 1845. Hovedhensigten med dette Ophold var
at forberede den nicobariske Expedition, og at sætte Corvelten i Stand til denne som til den övrige Deel af sin Reise.
I en Memorandum af 7de Juli, som jeg havde indsendt
fra Plymouth, og hvori jeg havde leveret mine Bemærknin
ger til de mig tillagte Instructioner, havde jeg blandt Andet
yttret, at del var önskeligt, at den Tender, jeg havde at
anskaffe i Calcutta, kunde blive et Dampskib. Det var som
en Fölge heraf, at Gouvcrnementet i Scrampore havde, paa
Regjeringens herhjemme fra derom givne Ordre, foranstaltet
Dampskibet Ganges kjöbt, og stillede det nu til min Dis
position.
Ganges havde tilhört det engelsk-ostindiske Compagnies
Orlogs-Marine. Det var bygget 1827 af Teak-Træ, havde
et Maskineri paa 80 Hestes Kraft, af Maudleys & Co. Fa
brik, med Kobberkjedler. Men da det var 18 Aar gammelt,
og havde været stærkt brugt, var det naturligviis meget
udslidt, og savnede alle de Forbedringer, som en saa lang
Tids Erfaring havde fremkaldt.
Sporgsmaalet var imidlertid ikke om at tage noget bedre
Skib istedenfor, thi et saadant var ikke at erholde — Damp
skib slet ikke — et Seilskib kun med stor Vanskelighed —
Spörgsmaalet var, om Ganges kunde bruges eller ei. Kunde
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det benyttes, saa forenede det to væsentlige Fordele frem
for noget andet eventuelt'bedre Skib: först, at det var et
Dampskib, hvorved det maatte gjöre Explorationen af Nicobarerne betydelig bedre Nytte, dernæst at det allerede
havdes under Hænder, og at altsaa Forberedelserne til
Expeditionen kunde bygges hcrpaa og begynde strax, me
dens Alt havde maattet ligge stille, til ct andet Skib var
skaffet tilveie, saafremt jeg ikke havde villet bruge Ganges.
Men een Bevæggrund havde jeg endnu til at foretrække
Ganges, saafremt det blot var brugbart, fremfor noget andet.
Det var herhjemmefra gjort mig til ufravigelig Pligt, under
ingen Omstændigheder at opgive Höiheds-Retten over de nicobariske Öer, men at soutenere
den paa hvad Maade, jeg maatte skjönne forno-»
dent. Af Grunde, som jeg maa forbeholde mig i det
Folgende nærmere at udvikle, blev det mig meget snart
indlysende, at jeg ikke paa nogen anden Maade kunde
opfylde denne mig med saa megen Bestemthed givne Ordre,
end ved en factisk Occupation af delte Archipel, altsaa
enten ved en effectiv Colonisation, eller idetmindste ved at
en militair Styrke efterlodes paa Öerne eller mellem Öerne.
Hertil var en Orlogsmand uomgængelig nödvendig. Men
Ganges var en Orlogsmand, den var bygget dertil, den
kunde före Kanoner, den havde dem ombord. Ved ethvert
andet Skib, som havde været at anskaffe, vilde det altid
blevet et Sporgsmaal,- hvorvidt dets Tömmer, Dimensio
ner og övrige Egenskaber tillode, at dets Dæk blev be
lagt med Artilleri, og sandsynligviis vilde Skytset, som et
sligt Skib kunde have fort, være blevet af en saare ube
tydelig Caliber.
/
Efter at jeg derfor havde forskaffet mig al den Vished,
det var mig muligt at erholde om, at Skibet var brugbart
til det Öiemed, jeg havde bestemt det for, deels ved de
Synsforretninger, som vare optagne forinden min Ankomst,
deels ved de. Undersøgelser, jeg selv lod anstille, deels
endelig ved at undersöge Skibets Journaler og övrige Böger
i Marine-Bureauet, som fra den engelsk-oslindiske Regje
rings Side bleve stillede uforbeholdent til min Raadighed,
12*
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stadfæstede jegJijöbet af Ganges for den danske Regjerings
Regning, og lieisede dansk Orlogsflag og Vimpel paa det.
Min Næstcommanderendc, Cpllt. Aschlund, erholdt Comman
doen af delte Skib. Lieutenanterne Roepstorff og A. Rothe
samt Underlæge Didrichsen bleve ansatte derombord. 14
Mand af Corveltens Besætning afgik til den, den övrige
Deel af dens Bemanding, 50 Mand prima plan, blev hyret i
Land, inclusive Maskinmesterne og deres underhavende Folk.
Ganges blev deretter lagt ud paa Floden tæt indenfor Galalhea, og dens Istandsættelse og Udrustning blev dreven
med al mulig Kraft. Hvad der tog længst Tid, var en
absolut nödvendig Forandring i Apteringernc saavel for
Officerer som for Folk, saa og Indretningen af en ny Kabys,
rfla det hindostanske Mandskab ikke kunde koge paa samme
Kabys, som det europæiske.. Der var i dette Skib ikke
mindre end fem forskjellige Anretninger lil hvert Maaltid,
nemlig Chefens, Officerernes, Maskinmesternes, de danske
Folks og de Indfödtes, og blandt disseSidste alter forskjel
lige Underafdelinger, som deres Kastefordomme medförte.
Ganges förte een 12 Pds. Metal-Kanon paa hver Side.
Fra Tranquebar havde jeg medbragt fire Stykker 1 Pds. Amusetter, som bleve monterede paa Gafler som Houbitzer paa
Regiingen. Desuden var den vel forsynet med Haandgeværer,
deriblandt nogle Muskcdonnere, ligeledes monterede paa
Gafler paa Regiingen. Jeg lod den fra Galathea forsyne
med een Espingol, to 4 Pds. Metal-Houbitzer til Fartöierne,
20 Stkr. Geværer, og endelig afgav jeg Galalheas Enlrenetler til Dampskibet, som formeenllig mere udsat for at
kunne komme til at drage Nytte af dette Forsvarsmiddel.
Medens Ganges Istandsættelse dreves med al den Kraft,
som stod i vor Magt, blev Galathea ikke forsömt. Skibet
blev calfaclet heelt over, uden- og indenbords, adskillige
Forandringer foretagne med Roslværkerne midlskibs, med
Lukaferne paa Batteriet, kort overalt, hvor Erfaringen havde
viist os Nödvendigheden deraf. Et nyt Rat blev anskaffet,
de to störste Farlöier bleve kobberforhudede, Skibet blev
forsynet med Proviant og Varegods for flere Maaneder,
Seil og Reisning eflerscet, lo nye Underseil og et Store-
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mersscil forfærdiget i Land, og Skibet blev derefter malet
uden- og indenbords. — Alle disse Arbeider toge os meget
betydelig Tid op, deels fordi vi maatte afgive daglig Assi
stance til Ganges Istandsættelse, som fortrinsviis maatte
drives, deels fordi vi havde at kæmpe med de herværende
Haandværkeres fast utrolige Langsomhed og Uefterrettelighed, deels endelig fordi Sygdom udbrod i Skibet, som
svækkede mit Mandskab saavel i physisk som i moralsk Hen
seende.
Det var Choleraen. Denne afskyelige Sygdom, der
altid boer i Calcutta, og altid hjemsoger Skibene paa GangesFloden, gjæstede ogsaa os, skjöndt vi vare ankomne i den
sundeste Aarstid. Allerede under vort Ophold paa Madras
havde endeel Tilfælde af Diarrhoe med Colik og heftige*
Lændesmerter yltret sig blandt Mandskabet, men de ophörte,
saasnart vi gik til Soes igjen. Jeg kom ind i Floden med
meget faa Syge ombord. Men neppe havde vi ligget her i
nogle Dage, för Sygdommen udviklede sig med foröget
Styrke.
Den Nyankomne lytter kun med et vantro Smiil til
Advarslen mod at udsætte sig for Solstraalernes umiddel
bare Paavirkning; han troer som i Hjemmet at kunne arbeide
i sit Ansigts Sved, og efter Solens Nedgang lægger han
sig i den tynde Paaklædning, der har gjort ham Dagens
Hede udholdelig,' hen for at afkjöle sig, ja maaskee for at
sove i den kolde Nattelaagc. Men han vil snart straffes
for sit Letsind; Tarme- og Leversygdomme ville blegne
Rosen paa hans Kinder og nedbryde de sidste Kræfter af
det stærke Legeme, hvormed han kort Tid iforveien var
forfængelig nok til at troe, han kunde trodse Ostindiens
frygtelige Clima. Endnu hurtigere vil den snigende Gift
finde Veien til hans Legeme, naar han opholder sig paa et
Sled som Gangesfloden. Allerede Nydelsen af Flodvandet
bidrager sit til at foröge Sygeligheden, men fremfor Alt
har denne sin Rod i do giftige- Moradsdunster, som staae
over imod Calcutta fra det östen for denne By liggende
Sunderbunds;— en Sygdomsaarsag, der er saa anerkjendt,
at efter Generallægen, den gamle Nickolson’s Erfaringer fra

182
Hospitaler og private Huse i Byen, Udbrudet af Cholera
og andre endemiske Sygdomme i de mod Öst og de mod
Vest beliggende Værelser forholder sig som 7:3. Han til—
raadede os derfor ogsaa, om Natten altid kun at holde
Batteriets Kanonporte aabne paa den fra Sunderbunds vendte
Side, hvilket naturligviis nødvendiggjorde et Tilsyn, li ver
gang Skibet svaiede for Strömmen. Tiltrods for denne og
flere andre Forsigtighedsregler, hjeinsogle dog Sygdommen
som sagt snart ogsaa Galatheas Besætning; i længere Tid
havde vi 30 à 40 Mand paa Sygelisten, og vare end endeel
af dem Rcconvalescenter, saa var dog deres Restitution
saare langsom. Sygdommen viste sig i Begyndelsen som
en stærk vandagtig Diarhoe, der, hvor den forenedes med
Opkastelscr, stundom medförte cn Synken af Kræfterne og
ikke ringe Livsfare; i fire Tilfælde udartede den t^ den
ægte asiatiske Cholera og havde hos to af disse
tig Död tilfölge.
Den förste var Hoboisten Hok

der angrebes af Sygdommen allerede Natten mellem den
10de og Ilte November. Den næste Morgen tidlig var han
uden Haab, han var kraftcslost sunken sammen, og paa del
liigblege, indfaldne Ansigt havde Dødsangsten skrevet sit
Mærke, Öinene laae hule og vare omgivne med rnorke Skyg
ger, Panden klam og marmorkold, Stemmen neppe hörlig,
Brystet aandede tungt, Livsvarmen var borte, Pulsen ikke
til at fole, og smertefulde Kramper angrebe snart Under
livet, snart det övrige Legeme. Og med alt dette beholdt
han lige til sit Dödsöieblik en klar Bevidsthed om sin egen
frygtelige Tilstand. Efter 30 Timer vare hans Lidelser endte,
og ikke fuldt to J)age efterat han endnu karsk og sund
havde færdedes mellem sine Kammerater, stedede de ham til
den sidste Hvile. — Den Anden, som blev et Offer for
Cholera morbus, var min brave Skibinand Thomas Höy; han
blev syg den 14de November, og Dagen efter var han ikke
mere. — Vi havde neppe ligget 14 Dage paa Floden, da
Sygdommen tog en anden Vending og viste sig som en
galdeagtig Feber, under hvilken især Hovedet hos de Fleste
var stærkt angrebet. Kun hos Enkelte antog imidlertid
Feberen en ondartet remitterende Characteer, og det var
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denne som bortrev vor Provianlskriver Frederiksen. Baade
han og Thomas Höy efterlode en talrig Familie i Hjemmet.
En saadan Tilstand krævede de alvorligste Forholds
regler. Hospitalet forude paa Banierne var ubrugeligt i
denne Varme, paa Batteriet var ideligt og stöiende Ar
beide. Jeg lod derfor Ruffet indrette til Skibshospital, men
traf iövrigt Anstalt for at mine Syge strax kunde transpor
teres ind paa det store Hospital (General hospital) ved
Alipore tæt udenfor Byen. Her döde alle de tre ovennævnte
Mænd. Söndagen den 16de Novbr. sendte jeg alene otte
Mand derind. Det var et hjertegribende Öieblik, da disse
Ulykkelige toge Afsked, og det stod saa tydeligt malet paa
deres af Sygdommen fordreiede og udmagrede Træk, at de
troede aldrig mere at komme igjen. Det var för Guds
tjenesten, at jeg hiin Morgen maatte tage disse Forholds
regler. Det var mig i Sandhed en tung Gang rundt Skibet
paa Paraden, forbi de ved Sygdom fortyndede Rækker, og
al see Ængstelse og Bedrövelse i Alles Öine. Min höitagtede Ven og Landsmand, Doctor Wallich, var ombord hos
os, for at höre en dansk Prædiken, som han i saa mange
Aar havde savnet. Han bidrog ikke lidet til at indgyde
Mod blandt mine Folk, saavel ved den Deeltagelse, han
viste, og som hans glodende Kjærlighed til hans Fædreland
indgod ham, som ved den Erfaring, hvormed han kunde
tale om den alvorlige, men ikke uovervindelige Fjende, vi
havde at bestride. Vi bleve heller ikke mere hjemsogte af
Sygdommen end andre Skibe paa Floden og lede forholdsviis færre Tab. Ombord i Dampskibet Lord Bentinck, med
80 Mands Besætning, döde under vort Ophold paa Floden
alene 4 Mand paa een Dag af Choleraen. Capt. Mc. Killock
af den engelske Marine, som förte dette store mellem Suez
og Calcutta farende Skib, ansaae dette Tab som noget ganske
almindeligt og var nærved at lee mig ud, fordi jfeg bekla
gede mig over et Tab af 3 Mand under et syv Ugers
Ophold paa Gangesfloden.
Under disse Arbeider og Gjenvordigheder fortsattes
Forberedelserne til den nicobarske Expedition. Alle Beret
ninger om disse Öer stemmede overeens i at omtale den
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store Vanskelighed, der var forbunden med al bane sig Vei
endog blot faa Skridt op i Landet paa Grund af det uigjenn cm trængelige Krat og Skov, som de vare bedækkede med.
Det blev altsaa absolut nødvendigt at have en betydelig
Menneskekraft disponibel til Rydningsarbeider.
Mit eget
Mandskab vilde jeg paa ingen Maade give hertil: det vilde
have været at overgive dem frivillig til Sygdom og Död.
Jeg besluttede derfor at anskaffe et Antal chinesiske Arbeids
folk til Expeditionens Tjeneste. Jeg vil senere finde Lei
lighed til at omtale disse Folk, hvor de komme fra, hvor
de findes, og Maaden hvorpaa de forhyres.
Her skal jeg
indskrænke mig til at omtale dem forsaavidt de gribe ind i
den for Expeditionen lagte Arbeidsplan. Jeg bestemte nem
lig, at Ganges skulde, saasnart det var seilklart, afgaae til
Pulo Penang og der forhyre 40 à 50 Mand chinesiske
Arbeidsfolk, forsyne dem med Værktoi, Provisioner og
Klæder, tage dem med sig til Lille Nicobar’s Havn, og derpaa strax paabegynde Opmaalingen af denne Havn og det
omliggende Farvand. For samtidigt hermed at drive den
naturhistoriske og geognostiske Undersögelse af denne Deel
af Archipelet, bestemte jeg, at dHrr. Reinhardt og Rinck
skulde folge med denne Deel af Expeditonen, hvor allerede
Botanikeren Doctor Didrichsen var ombord.
En umiddelbar Fölge af Dampskibets Anskaffelse var al
sorge for dets Forsyning med Kul paa længere Tid. Vel
blev det mig forsikkret, at Compagniets Dampskibe og der
iblandt Ganges selv, stedse fyrede med Brænde, naar de
fore i Malacca-Strædet, og jeg vidste, at Nicobarerne maalle
kunne forsyne os med Overflödighed af Brænde, men hertil
hörte, at det skulde skoves og torres först, og inden vi
kom saa vidt, var meget Andet at tage vare. Det blev alt
saa nødvendigt at sende en Ladning Kul til Nicobarerne,
og da jeg aldeles ingen Sikkerhed havde for, hvor den
kunde oplægges og hvorledes opbevares, og jeg i det Hele
taget fandt det meget önskeligt at have et flydende Magasin
for mig, hvori jeg kunde transportere Alt, hvad jeg havde
behov ved Undersøgelserne, fra den ene Ö til den anden,
men især til der at logere Chineserne, saa fragtede jeg et

185
dansk Barkskib, „Christina“ kaldet, Capt. Marolly, til denne
Tjeneste. Det blev bestemt, at dette Skib skulde afgaae
samtidig med Ganges og begive sig lige til Lille Nicobar’s
Havn og der afvente Ganges Ankomst. Doctor Rinck blev
indlogeret der ombord, og ham tillagt Ordre til at gjöre
zoologiske og geognostiske Undersøgelser paa Lille Nicobar,
hvorved Christina's Mandskab skulde være ham behjælpelig.
Selv besluttede jeg at afseile med Galathea saaledes,
at jeg kunde indtræffe ved den nordligste Nicobar-0 om
trent samtidig med Ganges ved de sydlige Öer, og at fore
tage Opmaalinger og Undersøgelser successive Syd efter.
Jeg bestemte Nancovry-Havn til Modested for de sidste
14 Dage af Januar Maaned. — Ifölge mine Instructioners
Bydende var det mig meget magtpaaliggende at have Etalsraad Hansens Raad og Veiledning ved Undersøgelserne samt
hans Medvirkning ved den endelige Beslutning angaaende
Colonisationen. Forskjellige Forhindringer, deels offentlige,
deels private, bevirkede, at denne Embedsmand ikke saae
sig istand til at komme op til Calcutta, medens jeg var
der, men han lovede mig, at ville komme til mig paa Nicobarerne, saafremt jeg vilde sende ham et Skib til at tage
ham derover. Et Öieblik var jeg bestemt paa selv at hente
ham med Galathea, men da dette vilde have bevirket en
betydelig Forsinkelse i Undersogclses-Arbeiderne af de nord
lige Öer, og folgelig af det Hele, saa modtog jeg med
Glæde et Tilbud, som blev gjort mig af den danske Consul,
Hr. Mackey, om at sende en ham tilhorende lille Brig, „the
Patriot“, Capitain Lewis, — den samme, som havde fört
Skonnerten l’Espiégle paa den seneste Expedition imellem
Nicobarerne, — til Tranquebar, for at overfore Etatsraad
Hansen til Öerne, og salte ogsaa ham Stevne i NancovryHavn til de sidste Dage af Januar.
Efter denne Plan fortsattes altsaa Arbeiderne med saamegen Kraft, som der stod i min Magt. Endeel Fornøden
heder bleve anskaffede, saasom Telte, Borings-Instrumenter,
endvidere Klædningsstykker, Töier, Tobak, Snurrepiberier
til Tuskningsmidler med de Indfödte etc.
Det vil være indlysende, at den Tid, der levnedes miff
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fra disse mangfoldige og mangeartede Forretninger, var ikke
meget stor, og dersom man derfor venter at finde mange
Oplysninger om det Land, jeg levede i, da vil man finde
sig skuffet. Alt hvad jeg kan præstere, bliver en Beskri
velse af del Indtryk, Calcutta og dens Indvaanere have
efterladt pan mig. Jeg vil fortælle, hvad jeg har sect, be
skrive, hvad jeg har folt, jeg vil sige min Mening om
begge Dele, men jeg vil langtfra paastaae dens Rigtighed.
Ostindianerne kalde Calcutta med en vis Stolthed „the
city of palaces“, og dette Navn kan den nok fortjene, thi
der findes virkelig, især i dens europæiske Qvarteer, en stor
Mængde Bygninger, der vilde være sande Prydelser for en
hver europæisk Hovedstad. Calcutta ligger langs Ganges
flodens venstre Bredde, og er begrændset mod Nord og
Syd af to smaa Floder, som lobe ud i Ganges og over hvilke
tvende hængende Broer paa hver Side, den ene tæt ved
Udlöbet i Ganges, den anden noget længere oppe, före ud
i Landet nord og syd for Byen. Den hele Strækning langs
Gangesfloden er omtrent 6 engelske Mile lang. Den me
get stærke, for uindtagelig? antagne Fæstning Fort Wil
liam ligger i det sydligste Hjörne af denne Plads og har
saaledes Gangesfloden til sin vestlige, og en lille Flod,
hvis Navn jeg ikke erindrer, til sin sydlige Grændse. Mod
Nord og Ost skilles den ved dybe Grave og brede Volde
fra den store Plads, som findes mellem Fortet og Byen,
og som er aldeles aaben, flad og bar, næsten uden at være
beskygget af et eneste Træ. Ogsaa mod Floderne har det
stærke Befæstninger med dybe Grave og snevre Indgange.
Fortet danner en næsten regelmæssig Ottekant og det monterer
619 Cl2—_32pundige) Kanoner. Fæstningsværkerne ere for
den Usagkyndige intet mindre end imposante', thi de ere
saagodtsom slet ikke ophöiede over den omgivende Slette,
og man bliver dem derfor först vaer ved at komme ganske
nær ind under dem. Indenfor sine Volde slutter Fortet en
By for sig, der hovedsagentlig tjener til Cascrncr for det
Militaire og til Magasiner for den engelsk-ostindiske Ar
mées hele Krigsmateriale. Jeg har gjennemvandret disse
Magasiner og liar i Sandhed været i höieste Grad forbauset
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over de umaadelige Masser af Alt, hvad tænkes kan til en
Années Fornødenheder. Disse Magasiner ere for det meste
indesluttede i selve Fæstningsmurenes Casscmater.
Arsenalbygningerne indtage et Fladeindhold af over
54000 QFod. Krudtmagasinerne kunne rumme 5100 bar
rels (en barrel = 100 Lpd.) Kanonkrudt, og i Töihuset
findes 42,000 Geværer, 10,000 Pistoler og 18,400 Sabler.
Fortet er paabegyndt af Lord Clive (1757) og har kostet
2Millioner £Sterl. Dets Feil er dets slette Vandforsyning;
de i Udenværkerne beliggende Brönde have i den hede
Aarstid ofte brakt Vand, og det eneste store Vandbasin lig
ger paa det sydlige Fæstningsglaci. For at hjælpe paa
denne Hovedfornödenhed* har man i den seneste Tid forsögt at grave en artesisk Brönd i Fortet. Den lille By,
Fortet omslutter, har mellem sine forskjellige Barakker store
Gronsvær, velholdte Kjöreveie og regelmæssige Alleer,
iövrigt er den trist og neppe sund at leve i. Her findes
intet af den livlige Handelsfærdsel, som opmuntrer den store
By, der ligger udenfor; — de brede Gader ere tomme og
öde. Fæstningens Beboere have Intet at bestille paa Gaden
om Dagen, de skjule sig for Solens brændende Straaler,
som opheder det indesluttede Rum indenfor Voldene. Derfor
groer ogsaa Græsset op mellem Stenene. Kun sjeldent seer
man en Vogn, af og til en Palankin at oplive de öde
Gader.
Fort William er forresten antaget at være Regjeringens
Sæde. Gouverneuren har en Bolig her, som han dog ikke
benytter, og alle Befalinger fra Regjeringen ere daterede
Fort William. Den midt i Fortet liggende St. Peters Kirke
er en fuldkommen Miniaturmodel af Westminsterabbediet.
Kaster man Blikket over den store Plads, som skiller
Fort William fra Byen selv, saa falder Öiet strax paa Gou
vernementshuset. Denne colossale Bygning, som Marquis’en
af Wellesley 1804 lod Ingenieur-Capitain Whyatt opföre
med en Bekostning af 13 Lak Rupier (over 11 Tdr. Guld),
nævnes af Calcuttas Beboere med Stolthed, naar Talen er
om skjon Architectur. — Jeg tilstaaer, at jeg ikke har
kunnet dele deres Beundring. En stor, fiiirkantet, forholds-
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viis lav Hovedbygning paa tre Etager, hvoraf den underste
lige med Grunden; og paa det flade Tag, midt imellem de
lo sydlige Flöie, istedenfor midt paa Bygningen, en Kuppel,
paa hvilken en kronet Brillannia staaer opreist, siottende sig
til et Skjold. Fra denne Hovedbygnings fire Hjorner springe
fire krumtgaaende Mellembygninger, soin forene ligcsaa
mange Pavilloner af samme Bygningsart med Hovedbyg
ningen. Det Hele er stærkt overlæsset med Vinduer, Colonader, svære Forsiringer, Carnicher, Gesimser o. a. m.
Paa Midten af den nordre Façade gaaer en bred og meget
smukt anlagt Trappe ned fra förste Sals Etage til Jorden.
Under Trappen, der næsten aldrig bruges, da den er altfor
udsal for Sol og Regn, cr en bedtekket Indkjörsel til Vesti
bulen. Det Hele er vel en imponerende, svær Bygning,
men synes mig at være for sammentrykket til at gjöre no
gen smuk, architectonisk Effect. Pladsen skal imidlertid
være mesterligt benyttet, Slottets indre Indretning i enhver
Henseende afpasset efter Climaet, og da denne Pragtbyg
ning ligger frit paa en aaben Plads, omgivet paa passende
Afstande med en smuk Grille og smukke Indkjörseler fra
alle fire Sider, udgjor den altid en Prydelse for Byen og
bærer i höi Grad Vidnesbyrd om den Pragt og Overdaadighed, som dens Beboere især i ældre Tider have udviklet.
Paa Slotspladsen staae nogle mægtige Kanoner, der ere med
bragte som Bylte fra den chinesiske Krig, og paa Esplana
den östen for Gouvernemenlspalaiet et Monument til Ære
for General Ochterlony. For at betegne dennes Forkjærlighed
for Tilhængerne af Muhameds Tro. er Söilen, der staaer
paa en ægyptisk Sokkel, forresten opfort i reen maurisk
Stiil. Den er 165 Fod höi, en udvendig Vindeltrappe förer
op ad den, og fra dens överste Top, hvor en kjölig Luft
ning vifter En imöde, overskuer man den stærkt slyngede
Hooghlyflods deilige Bredder lige til Barrackpore i Nord og del
endnu fjernere Gloucesterforl i Syd. Gouverneinentspalaiets
underste Stokværk indeholder alene Veslibuler og Comploirer,
samt nogle Adjudantværelser. De övrige Etager i Hovedbyg
ningen indeholde de egentlige Praglværclser, som i Sand
hed ere glimrende udstyrede. I Centrum af förste Sal findes
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den af 3 store Haller sammensatte Selskabssal med Marmor
gulve, stukpolerede Vægge, Marmorsoiler med Bronce, Carnicher, talrige Lysekroner og brede, hoie Speile.
Lige
ovenover denne ligge Balsalene med indlagte Teakgulve og
forgyldte Lofter.
De egentlige Beboelsesværclser ere i
Flöiene. Uagtet denne Bygnings tilsyneladende store Ud
strækning er her dog ikhe Plads til Kjökkener, Stalde eller
Betjentværelser. Alt dette findes i en möget udstrakt Byg
ning udenfor Grillen paa den anden Side af den vedliggende
Gade.
Qvarteret bag ved Gouvernementhuset er det smuk
keste i den egentlige By, med meget store, velbebyggede
Pladse, forfriskede med skjönne, murede Vandbasiner, hvis
gronklædte Sider ere höist velgjörende for Öiet. Den störste
af disse Pladse er den saakaldte „Tank-Square“; den om
slutter et uhyre Vandbasin, som indtager et Fladeruin af
en Acre Land og er 25 Fod dybt, men hvis Vand paa
Grund af Hooghlyflodens Nærhed undertiden bliver brakt.
Pladsen danner en fuldkommen Qvadrat, og dens hele nord
lige Side (14-1500 Alen lang) optages af de oprindeligt
for de unge „civilians“ opforte „Writers buildings“, der
tilsyneladende udgjöre een sammenhængende to Etager höi
Bygning. En större, en historisk Interesse knytter sig til
det paa „tank-square“s östlige Side liggende Toldhuus, eller
rettere til Grunden, paa hvilken dette staaer, thi her laae
fordum den berygtede „sorte Hule“ og det ældste engelske
Fort, ligesom man endnu indtil for 30 Aar siden saae en
Obelisk opreist her, der opbevarede til Efterverdenen Nav
nene paa de Ulykkelige, som lede en saa grusom Död paa
dette Sted. Paa „tank-square“ og i de omliggende Gader
findes ogsaa de europæiske Bazarer og alle Slags Luxusboutiker af franske og engelske Modevarer. Men underligt
nok langen af dem alle ere oplyste om Aftenen. Efter Kl.
7 er Alt lukket og slukket, og Hver gaaer til sit Hjem.
Kun enkelte Caféer og Restaurationer gjöre Undtagelser
herfra.
Paa den store Slette, som strækker sig fra Gouvernementshuset over imod og omkring Fort William findes flere
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Bassins med Springvand, hvor man seer Hinduerne fore
tage deres Renselser tidligt og sildigt, idet de med Metal
krukker öse Vand over Hoved og Krop för og efter deres
Bön. Herfra tages ogsaa Vandet til at vande de mange
macadamiserede Veie med, som omgive Gouvernementshuset
og gjennemkrydse Plainen. Dette skeer paa en ganske
eiendommelig Maade; de hertil ansatte Folk bære i en Rem
over Skulderen et sammensyet Gedeskind under den ene
Arm, hvilket de fylde med Vand, som de da igjen udgyde
ved at trykke med Albuen paa Skindet, hvorved Vandet
kommer ud som af en Spröite, alt som de med raske Skridt
gaae hen ad Veien.
En af de smukkeste, maaskee den regelmæssig skjönneste Bygning i Calcutta er „Townhall“, beliggende tæt ved
Gouvernementshuset og bestemt til Forsamlingssal, saavel
ved offentlige Ledigheder, som til Fester, Diners, Baller o.
a. dsl. Denne Bygning er i Sandhed saavel ved sit Ud
vortes, som ved den smagfulde Decoration af dens store,
velproportionerede Sale med tilstødende Galerier og Væ
relser, fuldkommen værdig sin Bestemmelse. En dorisk
Söilehal, bestemt til Indkjörsel for Eqvipagerne, ligger foran
den nordlige Façade, og förer ind i den höie rummelige
Forhal; denne er prydet med Marquis’en af Cornwallis
og Marquis’en af Wellesley’s Statuer, og en pragtfuld dob
belt Trappe förer fra den op til de övre Saloner. Hver
af Etagerne regnes ved festlige Ledigheder at kunne rumme
800 Mennesker, og Bygningen overgaaer i Höide endog
Gouvernementspalaiet.
Dreier man om Hjörnet kort efter at have passeret
Town hall og folger langs Floden paa den livlige Kai, hvor
Tusinder af Mennesker af alle Farver i travl Beskjæftigelse
vrimle mellem hverandre, saa vil man komme forbi en
Række af Pragtbygninger, den ene smukkere end den
anden. Her ligger Calcuttas Bank og Metcalffhall. Denne
sidste er en ganske ny Bygning, opförl til Ære for den
interimistiske Generalgouverneur, Sir Charles Metcalfi, som
gav Pressen fri; den har det dobbelte Öiemed at afgive
Locale for Indiens Agerdyrkningsselskab og for Calcuttas
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offentlige Bibliothek. Arehitecturen er laant fra Vinde
nes Taarn i Athen, og de rundt om lobende Söiler give
Bygningen ganske Udseendet af et græsk Tempel. —
Endvidere findes her Posthuset, Marine-, Stempel-, Salt- og
Opiums-Bureauerne og andre storartede private og offent
lige Bygninger.
Snart er det en Kirke, snart et Pakhuus, snart aabner sig en tværslobende Gade, som gi
ver Indsigt i Byens Indre med al dens Vrimmel og Travl
hed: Fodgængere og Ryttere, Kjöbere og Sælgere, Baadfolk og Palankinbærere, Udraabere og Dragere, beslörede
Fruentimmer og nögne Mandfolk, Hinduere og Armeniere,
Persere og Chinesere, Europæere og Muselmænd, Braminer
og Parias, Alt vrimlende frem og tilbage, alle Slags Vogne,
store bepakkede med Oxer forspændte Karrer, Cabrioletter
og Karether spærre Gaden og krydse sig igjennem den.
Til venstre har man stedse Floden med dens Uendelig
hed af Skibe, Baade, Pramme og Gondoler i evig Travlhed
og aldrig standsende Bevægelse, og sagtner man et Öie
blik sine Skridt, da er man vis paa at blive anraabt af en
halv Snees „Chiltagong“-Mænd, der kappes om at tilbyde En
deres „Dinghy’s“ (Baade).
Er man endelig under Betragtningen af alt dette kom
men omtrent J dansk Miil frem langs Kaien, saa staaer
man foran Mynten. Dette er en meget vidllöflig, og efter
Kjenderes Mening en meget skjon Bygning. Den er heelt
omgiven af Söiler, dens Hovedfaçade er en Efterligning
af Minervatemplet. i Athenen. Mig forekom det Hele imid
lertid at see temmeligt svært ud, og hvad jeg især bebrei
der denne Bygning, er at den slet ikke synes mig at svare til
den tropiske Himmel, hvorunder den staaer; dertil er den
meget for massiv. Den er bygget af nuværende Oberst
Forbes af Ingenieurerne efter hans egen Tegning. Myn
tens Indretning og Maskineri er Alt hans Værk, ligesom
han stedse er Directeur for dette storartede Etablissement,
hvor alle de Penge, som circulere i de britisk-ostindiske
Colonier og i hele bengalske Bugten, blive udmyntede.
At dens Maskineri drives ved Damp behöver jeg ikke
at an före. Desuagtet ere 3 à 400 Mennesker dagligt sysselsalle
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her, i Almindelighed fra Kl. 10 Formiddag til 4 Eftermid
dag. I denne Tid udmyntes 3 Lak eller 300,000 Ru
pier. Lader man Maskinen gaae hele Dögnel rundt, kan
den præstere 700,000 Rupier i 24 Timer. For at holde
Udmyntningen i Gang igjennem alle sine Stadier, udfordres
Sølv til 45 Lak Roupier. Den störste Deel af Myntens
Arbeidere ere Hinduere. Kun de överste Tilsynsmænd ere
Europæere. For at raade Bod paa de hyppige Bedragerier,
som finde Sted, har man gjort alle Arbeidere solidarisk
ansvarlige. Saasnart det mindste mangler, bliver Alles Lön
uden Undtagelse tilbageholdt, indtil den Skyldige melder sig,
som da i Almindelighed ikke faaer anden Straf end at maatte
erstatte det Manglende, som tilbageholdes paa hans Lön.
Det vil iövrigt være for vidtlöftigt her at beskrive den hele
Proces, som Mynterne undergaae, men man seer den med
den störste Interesse, saa sindrig er dens Indretning. Det
er især en betydelig Mængde spanske Pjaslre, som her om
smeltes; de komme ind fra China i Betaling for Opium, og
ere altid bedækkede med en Mængde Stempler fra de for
skjellige Comptoirer, de have gjennemgaaet i China.
Det vilde være et ligesaa trættende som uinteressant
Arbeide, her al opregne alle de Pragtbygninger, man stöder
paa ved at vandre omkring i Catcuttas Gader. I hvor for
skjellige de end kunne være i Architectur, have de dog Eet
tilfælles, og det er, at de alle bære Præget af at være byg
gede af Malerialier, som ikke modstaae. Climatels og Tidens
Paavirkning, og deres Udvortes staaer derfor ofte i skarp
Modsætning til Oldtidens Bygningsart, som de skulle efter
ligne.
En anden Betragtning, som altid har gjort sig gjældende for mig ved at see alle disse Pragtbygninger, er den,
at Calcuttas Indvaancre selv nyde saare lidet godt deraf,
eftersom de i Grunden aldrig see dem. Dette klinger lidt
besynderligt, men er dog virkelig sandt, i det mindste hvad
Europæerne angaacr. En Ostindianer kommer aldrig ud af
sitHuus, saalænge det er lyst, uden i en lukket Vogn eller
en lukket Palankin. Han sætter aldrig sin Fod paa Gaden,
del forbyder baade hans Magelighed og den Jern-Etikette,
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som de Allo ere Slaver af. Allerhöiest gjöre de sig en
Ridelour om Morgenen tidligt för Solen staaer op; og oin
Aftenen KI. 5—6, just ved Solnedgang, seer man dem at
myldre ud af deres Boliger i aabne Vogne, og i strygende
Trav at kjöre op og ned ad „the Course“, det er den
Promenade, som er anlagt langs Floden og löber under
Fort William’s Glacier ud til Kiddaporç, hvor Compagniets
Marineetablissement er anlagt. Men faa Öieblikke efter at
„le beau monde“ er ankommen til denne Mödeplads, falder
Mörket paa, og saasnart den Fugtighed, som altid folger
med Aftenluften, lader sig mærke, ile Alle bort, og i et Nu
er Corso’en tom.
Ved at befare denne Promenade vil man ikke undlade
at bemærke de tvende særdeles pragtfulde Landingslrapper
med aabne Söilehaller, som ere anlagte ved den; den ene
tværs ud for Fortet hedder Kali Ghaul*), den anden nærmere
Byens Side: Babu Ghaut. Nær ved denne sidste staaer en
Bygning, indeholdende et stort Pompeværk, som drives ved
en Dampmaskine, og som maler Vandet fra Floden op og ind
i Byens forskjellige Qvarterer gjennem dertil anlagte Jern
render.
„The Course“ byder altid den Fremmede et hoist interes
sant og morsomt Skuespil. Man gjör sig aldeles intet Begreb
om den Vrimmel og Afvcxling af Equipager og forskjellige
Kjöretöier, som her stilles til Skue. Karether, Calecher,
Wienervogne, Cabrioletter, Buggis, Tandem’s og „four-inhand“’s af de eleganteste Former fare forbi hverandre.
Hestene ere som oftest meget smukke, altid meget vel holdte,
nogle ere hidbragte fra selve England, men de Fleste
ere dog indfodte, eller hidbragte fra det Indre, fra Per
sien eller Arabien, ofte ogsaa fra Cap eller Ny-Holland;
de sumatraske og japanesiske Ponyer ere ligeledes meget
sögte. Hver Hest har sin Oppasser, som löber ved Siden
af, forsynet med en Vifte, hvormed han omhyggeligt bort
vifter Fluer og Muskitter fra Hestenes fine Skind. Ved hver
Equipage er altid foruden Kudsken en saadan Staldkarl for
*) Navnet Calcutta har sin Oprindelse heraf.
Billes Jordomseiling I.
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hver Hest, desuden en à to Tjenere, siddende eller staaende
bagpaa alt efter Omstændighederne. Disse Folk ere iförte
deres phantastiske østerlandske Dragt med Turban, Shawler, Musselins-Gevandter, bare Been og Tofter. Men denne
Dragt bærer dog altid en dominerende Farve som lyseblaa, guul, hvid eller deslige, der antyder Eierens Liv
ree. Herskaberne inden i Vognene ere ikke mindre værd
at lægge Mærke til, thi det er langt fra, at det alene er
den europæiske Befolkning, der nyder denne Forlystelse.
Meget ofte seer man de rige Indfodte i europæiske Equipager. Det er da enten en af de Fyrster, som ere pen
sionerede af det ostindiske Coinpagni, og som have Calcutta
til deres Fængsel, der i selvskabte meget kostbare Unifor
mer, besatte med Guldgaloner og brammende kostbare
Smykker, her stiller sig selv og sin Omgivelse, saavelsom
sine smukke Heste og elegante Vogn til Skue, eller det er
en eller anden rüg Babu, som trækker frisk Luft efter Da
gens Arbeider paa det indesluttede Comptoir. Her kjorer
jeg forbi en moderne engelsk Coupé, hvori sidde et Par
sorte Braminer, nögne til Beltestedet, kun med Braminsno
ren kastet over Skulder og Bryst; hist passerer jeg et af
disse hoist besynderlige Kjörelöier, som ikke kan beskrives,
men bör tegnes, for at give et Begreb om deres caricalurmæssige Udseende. Det er Karelher, saaledes som de vel
fra först af have været bragte fra England, men som man
nu troligt eftergjör, uden paa nogen Maade at ville foran
dre eller forbedre dem. De see saa brostfældige, tynde
og daarlige ud, Hestene ere dertil saa magre og elendige,
at man egentlig ikke begriber, hvorledes man kan holde dem
i denne Tilstand, og Seletöiet, der ikke sjeldent forbindes
med etAag, er, skjöndt usselt og skrøbeligt, dog saa udpyn
tet med Qvaster og Snore, at det er klart at Eierne ofte
ville have disse Vehikler ansecte for noget overordentligt
og sætte en vis Pretension i deres Ydre. Kudskcn er som
oftest nogen til Beltestedet, allerhöist med en Turban paa,
og stikker ved sin Magerhed comisk af mod de fede, gri
nende Ansigter, som vise sig ved Vognvinduerne.
Men, som sagt, 'den hele Glæde varer kun kort; saa-
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snart det bliver mörkt er hele Promenaden tom. Hver farer
alsted ad de forskjellige Veie, over den store Plaine ind i
Byen eller ud af den lil Garden-reach eller Chowringheeroad, og man iler til Toilettet, for at möde Kl. 7 à 8 til
Middagsselskab, hvor man er indbudet.
Chowringhce er Calcuttas fashionable Qvarteer, hvad
en Londoner vilde kalde dets „wcst-enda; det begrændses
mod Vest af Chowringhee-road, en to Mile*) lang Række af
prægtige Vaaningshuse med omliggende nydelige Haver, som
vende ud mod den store Esplanade og strække sig Syd
efter, bag om Fortet, ud imod Landsbyen Alipore. Der hvor
Chowringhee’s smukke Gader nu Dag for Dag vinde större
Terrain, stod for hundrede Aar siden en uigjennemtrængelig Urskov, og hvor Fort William og Gouvernementshuset
nu bære Vidnesbyrd om Europæernes Magt, laae dengang
enkelte Klynger af indiske Hytter, omgivne af stinkende
Laguner.
Landsbyen Alipore og det igjen östen derfor
liggende Balligunge, hvor Generalgouverneuren har sin Liv
garde, ere bebyggede med smukke Landsteder, hvor mange
af Calcuttas fornemste Embedsmænd og Kjobmænd have de
res faste Boliger, som de kun forlade om Dagen, for at
drage til deres Forretninger inde i Byen.
Garden-reach, som strækker sig langs Flodens venstre
Bred vel omtrent 4 engelske Mile Syd efter, er ligeledes
Samlingsstedet for en Mængde af Calcuttas Aristocrater.
Her boede Sir Lawrence Peel, förste Dommer i Bengalens
Höiesteret og en Fætter til Englands store Statsmand. En
deilig Have med de méest udsögte Blomster og Væxthuse
omgav den smukke Villa, hvor denne höitagtede Embeds
mand levede, omgivet af sine Böger, helligende alle sine
Fritimer til sine Studier.
Imidlertid maa man ikke troe, at hele Calcutta er
sammensat af Paladser og Pragtbygninger. Naar man træn
ger lidt dybere ind, finder man sig snart i de mange snevre,
stærkt befolkede Gader," hvor Handelsvirksomheden har bragt
mange tusende Mennesker til at klemme sig sammen i smaa
*) Engelske Mile.
13
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Vaaninger og tæt paa hverandre byggede Bouliher. Her er
da de saakaldle Bazarer, hvor den österländske Skik, at hvert
Haandværk eller hver Handelsvare har sin Gade eller sit
Qvarteer, har gjort sig gjældende. Imidlertid er der megen
Afvexling heri, alt eftersom den store Masse europæiske
Varer, der i de senere Aar have oversvømmet det ostindiske
Marked, have fortrængt de indenlandske Industriproducter, og
mangen Bod med engelske Bomuldstoier eller Jernkram
eller Födpmidler har trængt sig ind i de Arcader, som
forhen alene vare helligede denne eller hiin Profession.
Forisætter man sin Vei noget videre især i nordlig
Retning, finder man sig umærkelig henbragt i den saakaldte „sorte By“, som cr Opholdsstedet for den egentlige
indfodte Befolkning. Her blive Gaderne alter bredere, men
Elendigheden lader sig ogsaa bedre tilsyne i de daarlige,
halvaabne, slet bedækkede hindustanske Bygninger, som
give den Nysgjerrige et altfor let Indblik til den Fattigdom,
her hersker. Dog seer man ogsaa af og til en Bolig, vid
nende om Velstand og Comfort, som da gjör sig gjældende
i Landets og Climatels sande Retning. Da er Hylten eller
Huset vel stedse bygget af Bambusstokke og dækket med
Straa, men en smuk Veranda, flettet i kunstige Forsiringer,
overskygget af Lovværk, prangende med Blomster, lober
udenom Vaaningen, Gulvet er bedækket med Matter, og en
smuk lille Græsplet ligger foran Huset, hvortil en lille, med
Smaaslcen kunstigt indlagt Fodsti förer op. Af og til knei
ser ogsaa mellem de lave Hytter den rige Babu’s to Eta
ger höie Sleenhuus med Colonner til at bære Verandaerne.
Dog for at Daaskjönne disse Folks Luxus bör man trænge
ind i deres boliger, thi som troc Ôsterlændere bære deres
Huse intet synderligt til Skue udvendig. Kun enkelte Vin
duer aabne Udsigt til Gade eller Torv, de fleste vende ind
til den kjölige Gaard med Springvandet i Midten af det
marmorlagtc Gulv — og her ville vi besöge dem en anden
Gang. For dennesinde ville vi fortsætte vor Promenade
i „den sorte By“. Gud veed, den er forresten ikke længer
behagelig. Jo mere man fjerner sig, desto modbydeligere
bliver den. Alt vidner om Fattigdom og Elendighed —
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imellem de usle Hyller seer man slore Dynger af Skarn,
hvorpaa Sviin, Börn og Höns vælte sig i fredeligt Samliv
med de store sorte Fugle, som lil dagligt Brug kaldes Secrelairer eller Adjudanter. Disse Fugle synes at have til
ligemed alskens andre Aadselfugle og Pariashundene paa
taget sig Renovationsvæsenet i de indiske Byer. De gjöre
saaledes uendelig megen Gavn i disse Lande og navnlig i
en saa stor By som Calcutta, hvor sikkerlig Luften vilde
være ganske anderledes forpestet, dersom disse Dyr ikke
sörgede for at fortære alle de Uhumskheder, som kastes ud
paa offentlig Gade og Vei. De sværme over Byen i mange
Tusinder, kaste sig over deres Bylte med en magelos
Graadighed, og da den Nytte de gjöre er anerkjendt af
Alle, gaae de ogsaa med en paafaldende Dristighed midt
imellem Folkemængden, mellem Heste og Vogne, vigende
knap et Skridt tilside, naar man kommer dem nær. Ved
Solnedgang seer man dem tage Nalteqvarteer paa de höie
Tage af den elegante Deel af Byen, navnlig have de ud
søgt Gouvernementshusels Kuppel og Balustrader til deres
Hovedqvarteer. I en endnu langt utroligere Mængde seer
man disse Aadselfugle Dag og Nat bedække en höi Muurtind ved Siden af Gangesfloden i den nordlige Deel af den
„sorte By“. Död og Vederstyggelighed have her deres
Bolig, og vender man Blikket til den öde Plads indenfor,
da kaster den matte Flamme af et eller andet udbrændt
Baal sit Skjær hen over den rige Hindus Liig, soin det har
stegt eller' halv forkullet, inden det overgives til Ganges’s
Vande. Ved Flodbredden, ikke .langt fra dette uhyggelige
Sted, har den obscene Bramalære bygget en heel Række
smaa Templer, der ere viede Lingamsdyrkelsen*J. Af Pa
goder, navnlig gamle berömte Pagoder, har Calcutta i det
Hele overmande faa, dog finder man nogle af de betyde
ligste i den nordlige Deel af den „sorle By“, nedad mod
Floden. Fortsætter man denne Vandring noget længer,
♦) Lingamsdyrkelsen svarer til Priaps- og til den ægyptiske Phallusdyrkelse
Lingamspræstindernc aflægge, ligesom fordum Vestalin
derne, Kydskhedslöfte under Dödsstraf ifald de bryde dot.
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saa passerer man endelig paa en Hængebro den lille tværslobende Flod, som jeg alt har omtalt, og man befinder sig
nu udenfor Byens Enemærker. En bred og skyggefuld Allee
af Mandel-, Oliven-, Tamarinlh-, Teak- og Yam-Træer fö
rer igjennem en stor Mængde Landsbyer, omgivne med
Riismarker og Frugthaver, forbi adskillige smukke Landste
der og nogle Fabrikanlæg, Sukkerkogerier o. a dsl., stedse
gjennem et stærkt befolket Land, ofte passerende smaa Flo
der og Bække, og bringer saaledes den Reisende paa en
behagelig Maade efter et Par Timers Kjörsel til Barakpore,
beliggende fire Mile fra Calcutta ved Ganges’s venstre
Flodbred.
Barakpore, fra Begyndelsen af en indisk Landsby, er nu
bleven til en europæisk By, dog meest dannet ved de der
beliggende Barakker for 4 Regimenter Infanteri, som ogsaa
have givet Stedet dets Navn. Det er paa Grund at dets lave
Beliggenhed usundt, og Englænderne have derfor flere
Gange tænkt paa at opgive Pladsen som militair Station.
Men har den i saa Henseende meget imod sig, saa er den
paa den anden Side henrivende deilig. Officerernes Telte
og Bungaloer have Tid efter anden taget Skikkelse af ele
gante Huse og Villaer omgivne af Haver, som udfolde en
riig Blomsterflor, og da nu Generalgouverneuren byggede
sit Landsted herude, reisle sig snart rundt omkring mange
andre Vaaningshuse for hans Omgivelser og for Bengalens
fornemste Embedsmænd. Gouverncurens Sommerpalads er
en meget smuk Praglbygning, beliggende paa cn Terrasse
tæt ved Flodbredden midt i en meget stor, særdeles smukt
anlagt Park af de herligste, skyggerigeste Træer. Vege
tationen har her noget ganske europæisk. Det er virkeligt
lykkedes al efterligne en sand engelsk Park, og de skjönne
lysegrönne Bowlinggreens vedligeholdes med Held selv i
den törrestc Aarstid, nalurligviis ikke uden uhyre Be
kostning.
Til den Vice-Kongelige Herlighed horer ogsaa et Menageri,
som findes i en Afdeling af denne Park. De fleste Dyr gaae
saa godt som frie omkring, kun omgivne af store Indhegnin
ger. Indenfor en af disse saae jeg saaledes 4—5 Antiloper
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og en nyhollandsk Struds, samlede med cn Kænguruh og to
Giraffer. De sidste, af hvilke den störste var 7 à 8 Alen
höi, fulgtes ad i en rolig Pasgang, medens Hovedet ludede
langomt frem og tilbage paa den lange Hals. Men endnu
morsommere tog det sig ud, da denne hele Gruppe af
Dyr sattes i en rask Galop; Kænguruhen brugte nu kun
sine lange Bagbeen, men Girafferne vidste ikke hvor de
skulde gjöre af deres formidable Hals og kastede Hoved og
Krop paa det voldsomste til den ene og den anden Side,
for at. holde Balance. To Kongetigre vare indesluttede
hver for sig; uden at see sig om til nogen af Siderne gik
de uafladelig frem og tilbage i deres store Bure og brum
mede i en frygtelig Bas. Et Par mægtige Björne kröbe ved
Hjelp af en Stige, der var stillet op mod Stammen af ct
Træ, op fra deres underjordiske Hule. Længer hen saaes
Leoparder, Dovendyr, en uendelig Masse Aber, en broget
Vrimmel af Fugle i store folierer; i det Fjerne gik en
Rhinoceros og ved Siden af den flere Böller frit om paa
Sletten. Forresten indvirker naturligviis vedkommende Ge
neralgouverneurs Smag paa den större eller mindre Grad
af Fuldkommenhed, hvori Menageriet holdes. Hverken den
sidst afgangne Lord Ellenborough eller den nærværende
Sir Henry Hardinge, var synderligt bekjendte for Liebhaveri
i denne Retning, og Fölgen var ogsaa, at en stor Deel af
de prægtige Bure stode tomme.
Man bör ikke forlade Barakporc, uden at have seet
Elephantstaldene og disses kæmpemæssige Beboere.
Da
jeg var der, vare desværre kun faa af dem hjemme, idet
Sir Henry Hardinge havde taget en Deel af dem med sig
op i det Indre af Landet; men der var dog en 7— 8Stykker tilbage, hvilket for en nyankommen Europæer altid er
cn ganske antagelig Slump at see paa een Plet. Da de æde
et anseeligt Foer, maa de selv hente det hjem, og paa
Tilbageveien til Calcutta om Aftenen mödte jeg derfor
4—5 af dem, belæssede med Foer- og Riissække, imellem
hvilke den nögne Rytter (Mahout) sad nok saa strunk og
styrede Elephanten ved med en Pike at stikke den i det
paa Halsen anbragte aabne Saar.
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Parken tjener Barakpores beau-monde til Promenade; om
Eftermiddagen lidt för Solnedgang seer man den gjennemkrydset af en stor Mængde elegante Eqvipager, og Veien
langs Floden er særdeles behagelig. Giandspunktet i den
Udsigt, man her nyder, er imidlertid maaskee mere tiltræk
kende her for den Danske end for enhver Anden. Hist
ovre paa den anden Flodbred ligger en nydelig lille By;
den vinker saa smukt, saa fredeligt, saa venligt med sine
hvide Huse, sit spidse Kirkctaarn, sin grönne Omgivelse.
Det er Scrampore. Indtil for kort siden veiede her endnu
det os saa kjære danske Flag. Nu har det veget Pladsen
for det mægtige Englands spraglede Union. Ak! hvem betvivler Rigtigheden af den tagne Forholdsregel? Hvem vilde
kunne forsvare, ikke at borlskjære den golde Green, for
at Moderstammens Safter ikke skulle fortæres til Unytte?
Men bar Grenen engang gyldne Frugter, saa mindes man
den dog med veemodig Taknemmelighed, naar man seer
den ligge afhugget ved Træets Fod, og længe vil man
savne dens grönne Löv paa den lemlæstede Stamme. Og
derfor vil enhver Dansk, som besöger disse Lande, med
Veeinod fæste Blikket paa det skjonne Seramporc. Hist nede
paa Floden laae de danske Ostfarere og ventede paa deres
Ladning*). Derovre i de store Pakhuse laae Compagniets
Varer henstuvede ; i hiin vakkre Bygnings Indhegning boede
den danske Regjerings Chef og hans underhavende Einbedsmænd; der staaer den danske og den engelske Kirke; der,
i de reenlige, snorlige Gader med de velvedligeholdte Huse
boer den glade Befolkning, der fölte sig lykkelig og til
freds under det danske Scepters milde Styrelse; der spad
serede paa det lille Batteries Mure Sipoierne, stolte af de
res rode Uniformer, men især glade ved deres magelige,
velbetalte Tjeneste i Sammenligning med deres Gjenboeres
i Barakpore, som hvert Öieblik vexle Qvarteer og sendes
i Kamp mod Landsmænd eller mod dem ukjendte Fjender,
*) Flodsengen er siden traadt betydeligt tilbage og Sandbankerne have
taget til; hvor Kjöreveicn nu löber langs Flodbredden, seilede man
endnu for 20 Aar siden, og hvor dc störste Compagniskibc löb op i
Krigens Tid, der er nu kun 6 -8 Fods Dybde.
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Tusender af Mile bort fra deres Hjem. Nu er alt dette
forsvunden. Da Skibene udebleve, bleve Pakhusene tomme,
og dermed sank Serampore ned til en unyttig Stad — og
blev en Byrde for Moderlandet. Reiten til at modtage en
gelske Fallenter, hvilket udgjorde en ikke ringe Indtægts
kilde for Serampore, opgaves af den danske Regjering
1830; Opiums- og Salpetermonopolet faldt bort, da Compagniet oplöstes. Forgjæves gjordes Indskrænkninger, til—
sidst var der kun to danske Embedsmænd, kun 24 Sipois;
— det kostede utrolig lidet, men det kostede dog altid for
meget — da sank det danske Flag for aldrig meer at hei
ses der, og med det sank Serampore ned til det Samme,
som saamange andre smaa Slæder langs Ganges’s Bredder,
til en lille ubetydelig Plads, der vil forsvinde som et Atom
i det uhyre brittisk-ostindiske Riges Favn.
Jeg besögte Serampore og saae med Beundring denne
lille Byes Skjönhed, Reenlighed og Orden, og maatte i
Sandhed forundre mig over den Velstand og Tilfredshed,
her herskede. Men Alle, Hvide og Sorte, Hinduer og Muselmænd vare censtemmige i at udtrykke Sorgen over at
deres kjære Flag var ströget.
Serampore ligger sundt, höit og har en Fjerdingvejs
Udstrækning langs Floden; den talte 1834 11,187 Indvaanere, hvoriblandt 80 Europæere og 1500 Muselmænd, Resten
Hinduere. Iblandt disse Indfödte findes meget rige Folk.
Silkevævene i Serampore sætte 3—400 Mennesker i Virk
somhed; en Papiirsmölle som drhes Yed Damp, en Tryk
kerpresse, en Rom- og Sukkerfabrik er forresten det, der
meest udmærker Byen i industriel Henseende; den har for
skjellige Skoler, et 1836 anlagt Hospital og en privat bo
tanisk Have.
I Serampore have Baptislmissionairerne virket med
Udholdenhed og Kraft for Christendommens Udbredelse.
Baptislmissionairerne, dc forste som nedsalte sig, da
Serampore blev grundlagt, vare Dr. Carey, Dr. Marshman
og Ward i Aaret 1792. Meest udmærket var Dr. Carey,
som ved Flid og Talent lidt efter lidt opsvang sig fra
Skomagersvend til Doctor i Theologien. Da den engelske

202
Regjering var dem meget imod og ansaac dem for farlige
Folk, der let kunde afstedkomme Opror, begave de sig
over paa det danske Gebet til Serampore. Efter flere Aars
frugteslöse Arbeide bleve fra 1804—1806, 35 Hinduere
döbte.
Missionairernes Antal var voxet til 14, og flere
Kirker bleve byggede.
Særdeles Fortjeneste erhvervede
Missionen sig ved sine literaire Arbeider. Lidt efter lidt
bleve 25 Sprog bearbeidede og i alle disse Sprog den hel
lige Skrift og utallige Afhandlinger oversatte og trykte,
derhos ogsaa Ordboger og Grammatiker skrevne. I ct
Seminarium bleve bestandig 30—40 Hinduynglinge op
dragne, og vidt og bredt udsendte man indfödte Lærere
og Prædikanter, saa at tilsidst 20 Stationer hang sammen
med Serampore, og i 54 Landsbyer blcve indtil 1837
1500 Hinduere döbte. Meget blev udrettet for Skolevæse
net, og da Carey gik ud fra den Grundsætning, at alene en
rigtig ydre Dannelse kunde afgive en Forskole for Chrislendommen, saa sögte han ogsaa at fremme gode Skoler
blandt de hedenske Hinduere. Til dette Öiemed bleve
eiendommelige Skolctabellcr udfærdigede, ved hvilke i kort
Tid de nödvendigste Kundskaber i forskjellige Fag kunde
bibringes Disciplene. Normalskolen i Serampore fandt Bi
fald; den ene Landsby efter den anden sendte Lærere der
hen for derved at faae lignende Skoler, og i en Omkreds
af 10 Mile reiste sig snart 92. Over dette smukke Resul
tat maa man saamegct mere undre sig, naar man betænker,
at 1812 det hele Bogtrykkeri til en Værdi af 120,000 Gyl
den afbrændte, og at endnu bestandig 1816 den engelske
Regjering formelig forbod Dr. Carey og hans Colleger al
Missionsvirksomhed paa engelsk Territorium. Men indsigts
fulde Christnes Röst fik dog tilsidst Ovcrhaand. Ward döde
1823, Carey 1834 og Marshman 1837. Indtil den Tid bare
Missionairerne en stor Deel af Udgifterne selv; men i Aaret
1837 bleve de ganske aftraadte til det engelske Baptist
selskab, saa at de ikke mere före Navnet Seramporemissionairerne.
Marshmans Sön boer endnu i Serampore og cr Rédac
teur af „the friend of India“, det mecst agtede Ugeblad i
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brittisk Ostindien. Det cr en yderst godmodig, livlig, origi
nal Engisender. Hans Söster var Enke efter vôr nylig afdöde lærde Landsmand Dr. Voigt, Læge ved Serampore
Garnison, en udmærket Botaniker og Bestyrer af den oven
omtalte botaniske Have, der havde tilhört Dr. Carcy. Han
udarbeidede et Værk under Titel af „Catalog over Cal
cutta’s botaniske Haves Planter”, som efter Dr. Wallichs
Bedømmelse har stor Fortjeneste; men da han i 1843 döde
paa en Reise til Danmark, forinden Værket var blevet trykt,
og en Dr. Griffith, som derefter overtog Udgivelsen, blev
forsat til Malacca og döde der, saa paatog den unge Enke
sig Udgivelsen af sin Mands Arbeider, og skal selv have
lagt sidste Haand paa dette lærde Værk.
Jeg kan ikke undlade her at aflægge ct Vidnesbyrd,
som jeg modtog fra den engelske Gouverneur i Calcutta,
Sir Herbert Maddock, og som han udtrykkelig anmodede mig
om at indberette til min Regjering. Han sagde mig, at
alle de Rapporter, han havde modtaget over Serampore,
efterat dette Sted var overleveret, stemmede overeens i at
omtale den ypperlige Administration, der havde hersket,
hvorom da ogsaa Indvaanerncs Velstand og Tilfredshed, den
gode Orden i alle Grene, det gode Politi, Byens Reenlighed, de Fattiges Forsorgelse, Retspleien, kort alt, hvad
der laae under Regjeringens Ressort, noksom bar Vidne, og
at en saadan Administration gjorde vedkommende Embedsmænd den störste Ære.
Omtrent 4 engelske Mile fra Calcutta ligger Cassipore,
hvor der findes et Kanonstöberi for det engelsk-ostindiske
Artilleris Behov. Depotet for delte Corps er i Dumdum, en
anden Landsby temmelig nær Calcutta, hvor der er et Ar
tilleriarsenal og en Knalhæltefabrik. Disse Fabriker, De
pots, Arsenaler og Caserner ere alle anlagte i en stor Stiil
og med engelsk Luxus. Fabrikerne drives ved Damp og
og ere særdeles sindrige i deres Enkeltheder, ligesom de
ere storartede i deres Anlæg. I Cassipore saae jeg dem
stöbe 6—9 ’s Metalkanoner paa eengang. Jeg tör ikke
nævne Antallet af Millioner Knalhætter, som forfærdiges i
Dunduin-Fabrik om Ugen, thi jeg erindrer det ikke nöie;
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men jeg veed, at del klang aldeles utroligt. Man viste
os paa Paradepladsen i Dundum adskillige meget smukt forarbeidede Kanoner med hindostanske og andre österländ
ske Inscriptioner og Ornamenter; det var Erobringer fra
de forskjellige Krige i det Indre. Hver Kanon bar Vidne
om nye blodige Seire.
Et af de smukkeste Punkter i Nærheden af Calcutta er
unægteligt den botaniske Have. Som allerede forhen be
mærket er den beliggende paa Ganges höire Bred, omtrent
2 Fjerdingvei Syd for Calcutta. Den har 4 engelske Miles
Omkreds og indeslutter i sin Favn en meget smuk Bolig
for Directeuren, og desudeu adskillige Pavilloner, Væxthuse og Boliger for Betjente. Den Grund, paa hvilken den
botaniske Have ligger, er oprindelig foræret til General
Kyd af den daværende bengalske Subadar. Det Hele var
imidlertid dengang en uigjennemtrængelig Skov; Kyd ren
sede den, oplærte Gartnere, indförte fremmede, ostindiske
og chinesiske Planter og forærede 1793 Alt til Gouvernenientet, men under den udtrykkelige Betingelse, al det
stedse skulde vedblive at være en offentlig botanisk Have.
Compagniet ansatte den berömle Dr. Roxburgh som Direc
teur, han forblev i Posten til han döde 1813. Saavel for.
ham som for General Kyd er opreist et Monument i Haven ;
del sidste er af Sonnen for nogle Aar tilbage overbyggel
med et græsk Tempel. Ikke længe efter Dr. Roxburghs Död
erholdt vor udmærkede Landsmand Dr. Wallich, Forfat
teren til „Planta asiaticæ rariores“, denne Post. Haven, der,
foruden at afgive et Forlystelsessted for Calcuttas Indvaanere, har den Hovedhensigt at gavne Landbrugen, Hande
len, Techniken og Medicinen ved al dyrke og udbrede in
diske saavelsom fremmede Planter, skylder Wallich sin nu
værende Skjönhed, Uddannelse og gode Vedligeholdelse.
Som Beviis paa den store Masse ei blot af Frösorter, men
ogsaa Planter, der fra denne Have aarligt uddeles gratis til
Indfodtc saavelsom til Englændere, behöver jeg vel kun at
nævne, at der fra Juni 1835 til Juni 1836 saaledes uddeeltes 16,000 Planter uden at regne 42,000 især til Assam
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bestemte, chinesiske Theplanter, som ligeledes opelskedes i
Haven.
Den botaniske Have var mit Söndagstilflugtsted. Paa
denne Dag er Calcutta ligesaa tom og kjedsommelig for
den Fremmede, som alle andre engelske Byer. Jeg tyede
da, ifölge vor. Aftale, over Floden under min gamle Vens
gjæstfrie Tag, og tilbragte her nogle hoist behagelige Timer
i hans og hans udsögte Venners Selskab. Jeg laae der
om Natten og nöd den næste Morgen ved en Spadseregang
i den kjölige Morgenstund. Min Gang var langs Floden,
saalangt som til „Bishops College Park“, og jeg nöd da ret
i uforstyrret Ro det herlige Skuespil af Calcutta’s Rhed
med sin uendelige Mangfoldighed afSkibe og Baade og det
Liv og den travle Virksomhed, som fremkaldtes ved den
opgaaende Sol saavel hist inde paa Floden, som herude
i Naturens stille rolige Favn. Saa böiede jeg ind efter, gik
Haven rundt, betragtede alle de herlige Planter, som med
deres yppige Blomsterpragt spillede i Morgensolens Straaler,
behængte med Nattens Dugdraaber. der havde udbredt som
et Hav af Juveler og Perler over det hele Landskab. Jeg
spadserede i Skyggen af de höie Laurbær-, Tamarinth- og
Mahognilræer, og saae Schakalerne nysgjerrig titte frem
bag de mægtige Stammer; — jeg standsede ved den lov
rige Ficus infectoria, delte mærkelige Træ, der paa 14 Dage
kaster alt sit Löv og springer frisk og fyldig ud igjen; —
jeg stak min Kniv ind i Stammen paa det bekjendte „arbre
des voyageurs” og opfangede Vandstraalen, der sprang ud
som af det klareste Kildevæld; — jeg glædede mig ved
Phönixpalmens og Pandanussens frodige Væxt og saae for
undret paa den forkröblede Daddelpalme, der ikke kunde
trives i dette yppige Clima. Snart fandt jeg mig da paa
mit Yndlingssted under det store Baniantræ*), der vist mange
*) 1 1786 var det kun lille endnu, det skjönnedcs da at være 30 Aar gam
melt og omfattede et Daddeltræ. I 1819 havde Træet 43 Stammer,
dets störste Höide var 69 Fod, Diametren 196 Fod, Peripherien 648
Fod, Hovedstammernes Peripherie 38 Fod. Da vi opholdt os i Cal
cutta (1845) var hele Træets Peripheric kun omtrent 30 Fod större
end i 1819.
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Steder har sin Lige i Störreise i disse tropiske Lande, men
ingensteds findes saa vel vedligeholdt og omhyggeligt fre
det. Baniantræet er et ganske mærkeligt Træ: der er al
deles ingen Grund for, at det ikke engang i Tiden skal
udbrede sig milevidt. Det forplanter sig nemlig selv stedse
videre og videre. Fra Moderstammen skyde Grenene sig
horizontale ud, og fra disse fælde sig da atter lodrette
Stammer ned, som fæste Rod og give nyt Liv og ny Kraft
til de videregaaende horizontale Grene. Paa denne Maade
danner saadant et Træ en Skov for sig, der kan blive saa
stor det skal være. Jeg haaber man vil tilgive denne Læg
mands Fortælling, der kun cr Udtrykket af den Beundring,
jeg var i, hvergang jeg saae delte Træ. Sandsynligviis ville
Botanikerne vide bedre at beskrive det. Jeg har oftere
scet Baniantræet, navnlig paa Nicobarerne og paa Penang,
hvor det stod i Urskovene og voxede saaledes som Naturen
böd det. Her i den botaniske Have blev det fredet med
ptor Omsorg. De unge nedadgaaende Skud bleve indfredede
i Bambus-Hylstre for at holdes lodret ned; Grunden, saa
vidt dels brede Krone strakte sig, var holdt ryddelig, og
pæne Bænke vare salte derind, og uudsigelig herlig og velgjörende var den Luft, man nöd i dels Skygge*). Men saa
kaldte min gamle Ven mig til sit Frokostbord, og derefter
maatte jeg atter tilbage til Calcutta og Hl mit Skib.
Vi satte da gjerne over Floden og kjörte saa ad den
smukke Vei, som torer bag om alle Landstederne, der ligge
ved Flodens venstre Bred og danne Garden-reach. Man
seer her den ene Villa löse den anden af. Nærmest inde
ved Calcutta, men forinden man passerer den ovenomtalte
*) Ifölgc Dumont d’Urville (voyage autour du monde, iste Bind p. 159)
findes det störste Baniantræ i Indien i Provindsen Gazurata og kal
des Cobis bar. Ifölgc Folks Udsagn der i Egnen skal dette Træ være
o\ er 3000 Aar gammelt. Det skal have 2000 Fod i Omkreds omkring
dets nedgaaende Hovedstammer, som alle skulle være tykkere
end vore Bôgctræer. Den berömte Reisende mener hermed Bögctræerne i Frankrig. De danske Böge har han vel neppo kjendt.
Imidlertid kan jeg bevidne, at Baniantræets mange Stammer altid
have forekommet mig af Tykkelse som almindelige Træers Stammer
i vore Skove.

20T
Hængebro, kommer man til Kiddapore, egentlig en Forstad
til Calcutta, hvor Compagnies Marinearsenal findes. Her
bygges og repareres endeel större og mindre Skibe. Damp
skibet Ganges var bygget her. Compagnies JWarine ind
skrænker sig iövrigt til et meget lille Antal Seil-og Damp
skibe *J, som forrette Lodsfartois-Tjeneste og Pakelfart
mellem de forskjellige Havne i den bengalske Bugt og ned til
Malaccaslrædet, hvor eet à to Dampskibe jhave Station.
Compagnie! indlader sig ikke paa större Bekostninger i denne
Retning, vel vidende, at dersom Omstændighederne skulde
udkræve det, have de Moderlandets mægtige Flaade til Be
skyttelse af deres vidtudslrakte Kyster. Imidlertid har det
undret mig under mit hele Ophold i Ostindien, ikke at
træffe en eneste engelsk Regjerings-Orlogsmand. Först i
Singapore modte jeg en Corvet paa 20 Kanoner.
Ved Kiddapore lægge de store Damppaketter an, som
fare paa Suez over Madras, Ceylon og Bombay. Det er
Skibe paa 4 à 500 Hestes Kraft. Det vilde være for vidt—
löftigt her at indlade sig paa deres Beskrivelse. Jeg skal
blot anföre, at det Indtryk, de gjorde paa mig, da jeg besaae deres Indre, var aldeles at udslette Begrebet om et
Skib, og isledet derfor at sætte Billedet af et Hôtel garni
med alt hvad dertil hörer, og det er bogstaveligt sandt,
at da jeg kom op paa Dækket efter at have gjennemvandret
denne lille Verden i sin Detail, vidste jeg ikke, om jeg
var for eller agter i Skibet. — Man maa iövrigt ingenlunde
troe, at disse Paketter have tilintetgjort eller blot virket
*) I Ganges Munding og paa selve Floden ligge 12 större Lodsbrigger,
i Bombay en Fregat, en halv Snees Orlogscorvetter og Brigger, des
uden paa disse to Steder og paa Indusfloden tilsammen et omtrent
ligesRQ stort Antal Dampskibe. Madras er aldeles ikke Station for
Orlogsmænd. Compagniets Orlogsmarine, hvis förste Begyndelse ikke
er mere end 50 Aar gammel, og som dengang kun bestod af nogle
Krydsere, der sendtes mod Söröverne, ombyttede under William IV.
sit Navn „Bombay marine“ med „India navy“ og fik en Officeer aT den
brittiske Flaade til överste Befalingsmand. Den har nu omtrent 150
Officerer, 6 Capitainer, 12 Commanders, 48 Lieutenanter, Resten ma
tes og midshipmen.

208
skadeligt paa Passageerlransporten med de store engelske
Ostfarere, som ere Seilskibc og som aarlig komme i flere
Snese fra London og Englands andre större Söhavne til
Ostindien. Tvertimod, Erfaringen har alter her godt
gjort den statsoconomiske Grundsætnings Rigtighed, at Con
currence foröger Consumalionen og forbedrer Produclionerne. Aldrig have disse Skibe været bedre i sig selv,
elegantere udstyrede, aldrig Bord og Beværtning og Om
gang og i del hele Behandlingen af Passagerern > været saa
ypperlig som nu. Det er ogsaa indlysende, at der maa gi
ves en stor Mængde Reisende, som ville foretrække at gjöre
Hjem- og Udfarten med Sejlskibene, hvor de kunne ind
skibe sig ved Udgangspunktet med Familie og al deres
Bagage, inclusive Meubler o. a. m., og blive ombord i Mag
og Ro, indtil de blive landsatte ved deres Bestemmelsessted,
istedenfor den bestandige Ud- og Indskibning, som folger
med den combinerede Land- og Söreise over Middelhavet
og Suez, ikke at tale om, at Reisen med Dampskibet er
langt bekosteligere. Passagen er alene 143 £ Sterl.
Det var just i den Tid, da Galathea laae ved Calcutta,
at alle de store Ostfarere kom ind for at indtage Ladning
og atter vende tilbage i Januar, Februar, senest Marts Man
ned* Jeg har aldrig seet én skjönnere Coffardiflaade end den
her laae; flere af disse Skibe vare regelmæssige Fregatter,
som kunde före 14 Kanoner i Laget, naar det behövedes.
Ved denne Masse af Skibe var Floden i höi Grad oplivet,
men man laae ogsaa temmelig tæt forloiet ved Siden af hin
anden, og Faren for at odelægge hverandre, dersom en al
vorlig „Boar“ kom paa, var saa meget större.
Naar vedholdende nordlige Vinde og stærk Regn oppe
i Landet har bevirket en længere vedholdende Ebbe end
sædvanlig, da vil Floden, naar den faaer Overhaand, gjöre
sig Plads og sætte ind med foröget Voldsomhed. Træffer
det ovenikjöbet ind med Ny- og Fuldmaane, hvor altid Flo
den lober med stor Kraft og Hurtighed, da seer man Bol
gen at reise sig lodret i Veiret og saaledes komme med
en piilsnar Fart opad Floden. Med voldsomt Bulder vælter
den sig da over de ved den lange Ebbe næstenUorre Sand-
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banker, tager Alting med sig i sin Flugt og kommer saaledes
ofte med 7 à 8 Miles Fart op ad Floden forbi Calcutta.
Under saadanne Omstændigheder kan den anrette betydelig
Skade imellem Skibene paa Rheden, og rager blot eet Skib
i Drift, er det nok for at tage mange andre med sig paa
sin Vei.
Vi oplevede en lille Boar, medens vi Iaae her; vore
Ankere holdt, men Ganges og ct Par Andre kom i Drift —
dog skete ingen videre Skade.
Men idet jeg beskriver et syv Ugers Ophold paa Gan
ges, hvor skulde jeg da kunne undlade at omtale den i
alle sine Vildfarelser mærkelige Religion, der er saa vid
underlig knyltet til denne hellige Flod, eller det hinduiske
Folk selv, der skylder sin Styrke som sin Svaghed til denne
religiöse Tro. Skal jeg i faa Ord sammenfatte et Billede af
Hinduens Ydre, da har han enrankVæxt, en let Gang ogen
fri Holdning, et Væsen fuldt af Alvor og Anstand. Hans
regelmæssige Profil og ovale Ansigtsform, hans fyrige brune
Öie, hans sorte blanke svagt lokkede, men aldrig uldne
Haar*), hans svage Muskelsystem, hans spinkle Knokkel
bygning, tyde paa, at han tilhorer en ædel, men effeminat,
blödagtig Menneskestamme. Med en glödende Phantasie og
lys Aand forbinder han en mörk trösteslös Religionsfana
tisme; med haanlig Stolthed seer han ned paa den Lav
kastede og den fremmede Religionsbekjender, med Kleininodighed bærer han Undertrykkernes Aag og lyder blindt
den Magt, han troer det unyttigt at sætte sig op imod.
Han tæres hen af en rønlig Sorg, og kun sjeldent farer et
flygtigt Smiil hen over hans lidende Kinder; han leier
Templets Tjenerinder for at adsprede sig og Sine ved
Dands og Sang, som han vilde ansee det for syndigt selv
at hengive sig til, og ligesom han selv skinsyg og ængstelig

*) Den hinduiske Religionsbekjcndcr afragcr i Reglen alt Hovedhaar paa
en lille Tot nær, som han lader staae paa Issen. Han har stærkt
Skjæg, men borttager for det Meste ogsaa dette pa Knebelsbarterne
nær. Hinduens Hudfarve er meget forskjellig, lige fra lysebruun til
negersort; de frie Kaster udmærke sig ved deres lyse Farve.
Dilles Jordomseiling'. I.
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vanger over Qvinden, som den Gjerrige, der ruger over
sin Skal, saaledes maa Europæerindcn forekomme ham fræk
og usædelig, og han belragter hende med dyb Foragt. Han
er forresten tarvelig, blid, godmodig og fredsommelig, men
tillige løgnagtig, underfundig, falsk og feig. Og dog hvor
lidt kan Dette, der er et Billed af Hinduen paa Coromandelog den bengalske Kyst, siges at gjelde om alle Grene af den
store hinduiske Stamme. Allerede de i Calcutta tjenende
Sipois, Hoilændere fra Himalayabjergcne, falde i Öinene ved
deres kraftigere Legeme og kjække dristige Væsen; den
adelige staalpandsrede Raiput*) lever paa sit Ridderslot,
omgiven af Vasaller som fordum hos os Middelalderens
Lehnsherrer; Seikhen ligefra Hövdingen til den simple Mand
er Soldat og Landmand tillige, han cr krigerisk og arbeid
som, hans Had imod Muselmanden uudslukkeligt; Pindarcrne udgjorde endnu i Begyndelsen af delte Aarhundrede
een uhyre Roverbande; Mahratterne havde intet Hjem uden
Hesten, paa hvilken de piilsnare foer hen over Sletten; om
deres Fyrster hed det, al deres Throne var Hestens Ryg,
deres Scepter Sværdet og deres Rige hvert Land de kunde
erobre. — Saa store Forskjellighedcr har en forskjellig hi
storisk Udvikling, Naturen og Climaet i det udstrakte ost
indiske Rige paatrykt Bekjcnderne af den samme braminske
Tro.
Den ældste Cultur i Verden synes at have havt sit Sæde
i Indien eller i Landet östen derfor. Kunst og Videnskab**)
siode paa et höit Trin allerede paa den Tid da Bhrim flere
lusende Aar för Christi Födsel skrev Vedas, Bramatilbedernes hellige Skrift. Qvinden var i Oldtiden höitagtet i In
dien, og Monogamie cn af Folkets ældste og helligste For
skrifter, Ligeledes var den braminske Gudelære i sin op*) B j ö r ns tj c ru a : Dns brittischc Reich in Ostindien.
**) Astronomie, Geometrie, Arcliitectur (Templerne i Elloraog Elephants),
den dramatiske Digtekunst o. s. v. stode allerede tidlig meget höil.
Af senere Digtninger vil jeg kun nævne „Tusind og een Not“, der op
rindelig er skreven i Sanskrit og först derfra oversat i Persisk og
Arnbisk.

211
rindeiige Skikkelse en reen Monothéisme, og först ved Tre
enighedsdogmet (Trimurtis), vedVischnu’s og Siva’s to Incarnationer CAvatarer), endelig ved at personificere de
forskjelligste Naturkræfter og menneskelige Egenskaber, er
Braminismen lidt efter lidt udartet til et Afguderie, der nu
tæller over tre Millioner Guder. Læren om Kastevæsenet
derimod, denne förste Spire til Hinduens Fornedrelse, denne
Forbandelse over Folket, som ikke engang Muhamedanismen
i Ostindien har kunnet holde sig fri for, findes allerede ud
talt i Vedas, ifölge hvilke Brama skabte fire Slags Menne
sker. Af sit Hoved dannede han Braminere, de yp
perste af dem ere Præster, de Andre udöve Lægekunsten,
Retspleien og Underviisningen, ligesom det ogsaa er dem
tilladt at bære Vaaben og drive Handel, hvilket udgjör de
to folgende Kasters Forretninger. Braminen er skattefri,
og der kan ikke paalægges ham nogen legemlig Straf; men
paa den anden Side gjör hans Fornemhed ham Livet til en
Plage; han kan ikke sidde tilbords selv med Fyrster og
Konger, han er stedse ængstelig og paa sin Post for ikke
at blive gjort ureen, og hans Dag gaaer hen med Renselser,
Bodsövelser og Bonner. Paria’en, der seer ham komme
langt borte, maa dreie af fra sin Vei og ved advarende Raab
underrette ham om sin Nærhed; og Paria’ens Berörelse ja
Skygge er nok til at paadrage ham en Besmittelse, som
tvinger kam til at skifte sin Braminsnor, og som han kun
igjen kan afvaske i den hellige Ganges. Af sin Arm dan
nede Brama dem, der skulle forsvare Menneskene, Ketris
eller Krigerkasten; den indbefatter næsten alle Indiens
Konger og Hövdinger; de tor læse, men ikke fortolke den
hellige Skrift. Af sin Mave dannede han Va i si a s eller
dem, der skulle ernære Menneskene : de Handlende, Haandværkerne og Apothekerne. Af sine Födder: Su dras, den
tjenende Kaste, eller som de ogsaa kaldes de Eengangfödte, i Modsætning til Menus (de Gjenfödte): etFællesnavu for de tre övre Kaster, som have Lov til at an
lægge Snorer (Zenar). — Hver af disse fire Hovedkaster,
men især Vaisias, har igjen talrige Underafdelinger: hver
Kunst, hvert Haandværk, ja man kan næsten sige hver men14*
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ncskelig Forretning repræsenteres af sin egen Kasle, og at
blive udstødt af den, Gat tabe sin Kaste“, som det hedder)
er den störste Forbandelse, der kan ramme Hinduen her og
hisset. Ikke alene virkelige Forbrydelser, navnlig Hel
ligbrøde, kan gjöre harn kasteløs, men ogsaa Spe
dalskhed og lignende Sygdomme, Ægteskab navnlig fra
Frucntimmerets Side ind i en lav Kaste, Udførelsen af et
for liam nedværdigende Arbeide true ham med denne frygteleligc Straf. Det samme Levebröd gaaer derfor i Arv fra Fa
der til Søn, denne kan ikke blive Skrædder naar hiin var
Skomager, Guldsmed naar hiin var Væver, Barbeer naar
hiin var Pollemager, Lastdrager naar hiin var Vadskerinand, Færgemand naar hiin var Palakinbærer o. s. v., men
han er trælbunden til at hungre ihjel i sin egen Profession
heller end at lade sig forlokke til at gaae ind i en anden
Vei, der maaske kunde aabne ham Adgang til Lykke og
Velstand.
Hvormeget ogsaa Europæerne maae lide under disse
Kastefordomme er let at begribe, og skjöndt for endeel en
Fölge af den engelske Luxus, er det dog fremfor all dette
Kaste-Uvæsen*), som tvinger dem til at holde et saa uhyre
Tjenerskab, at over Halvdelen af Calcuttas indfødte Befolk
ning**) paa en eller anden Maade staaer i Europæernes
*) Som Beviis paa Kaslcstolthcden vil jog an före en Historie, jeg selv
var Vidne til hos en Dansk i Calcutta. Han gav sin Tjener en Medi
cinflaske for at hente sig noget fra Apothcket. Denne nnsane sig
imidlertid for god hertil og han gik först derhen, cfteral have leieten
Kuli (Lastdrager), der bar den tomme Flaske foran ham.
**) Calcutta har efter Folketællingen 1837: 229,705 (ikke, som tidli
gere feilagtig angaves, 1 Million) Indvaanere. Deraf ere;
137,651 Hinduer,
58,744 Muhnmedanere,
19,084 af lave Kaster,
49 (!) indfödte Christnc,
4,746 Eurasians (o : Folk af hvide Fædrc og indfödte Modre,
især brugte som Skrivere),
3,181 Tortugisere (Kjôbmænd, Skrivere, Kokke o. s. v.),
3,138 Englændere.
Desuden nogle andre Europæere, Armeniere (mest velhavende Kjöb-
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Tjeneste. Det undrede mig meget, da jeg i Calcutta förste
Gang hörte en ung tydsk Kjöbmand og hans Associé, der
förte Huusholdning sammen og levede som Ungkarle, for
tælle, at de, efteråt have indfort den slrængeste Sparsommelig
hed, alligevel ikke havde kunnet faac Tjenerskabet reduceret til
færre end 32. Men naar man kjender noget til Forholdene,
bliver Tingen meget let forklarlig. Climaet förer det med
sig som en Nödvendighed, at selv den ikke egentlig For
muende holder Palankin saavelsom Heste og Vogn. Til den
forste maa han have 4—6 Bærere, der naturligviis ikke
paatagc sig nogetsomhelst andel Arbeide; for at holde
Equipage maa han foruden Kudsk og Tjenere tillige have
en Staldkarl til hver Hest. Men heller ikke dermed er det
gjort, thi ligesom den, der sidder paa Bukken, ikke vil
strigle Hestene og lægge Seletöiet paa dem, saaledes vil
den, der giver dem Foer, ikke selv gaae ud og skjære
Græsset af; dette udfordrer altsaa igjen nye Folk. Og nu
Husets egentlige Tjenerskab! Formanden herfor er i de
störste Huse en Sirkar eller Babu, som har Kassen under
sine Hænder og faaer Procenter af alle Indkjob; han er
ofte mere formuende end Herren selv, og ikke sjelden er
denne hans Debitor. Hyor han mangler er det Cansamaren,
der har Overopsynet over Tjenerskabet ogKjökkenet. Kit—
mudgaren dækker Bordet, bringer Maden ind, varier op og
har Sölv, Porcellain, Glas, Dœkketôi o. dsl. under sin Vare
tægt. Sirdaren er Formand for Palankinbærerne og tillige
et Slags Kammertjener; han pudser Herrens Töi og reder
hans Seng, visker Meublerne af, seer Lys og Lamper efter
o. s. v. ; han pleier at have en Medhjælper til sit Arbeide.
Pionen gaaer med Breve og Ærinder, staaer bag paa Vog
nen og cr et Slags Politi i Privatmandens Tjeneste. End
videre findes en Durwan eller Portner; enBobberlschi eller
Kok og hans Medhjælper; en Musaltschi, der vasker Glas
og Tallerkener af, pudser Knive og rækker Maden ind til
mrond), Arabere (især Hestehandlere), Chinescre (forlrinsviis Skoma
gere og Tömrere), Persere (Handlende, Skibsbyggere, Dokkeeiere)
o. s. V.
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Kilmudgarcn; en Biisti eller Vandbærer; cn Dobi eller
Vaskermand; en Durai eller Skrædder, der syer sammen
igjen, bvad Vaskermanden har slaaet i Stykker; en Hukaburdar, hvis hele Forretning bestaaer i at have Tilsyn med
Herrens Huka; endelig cn Mæter*), der feier Gulvet og
gjör alt skident Arbeide i Huset. Paa Landstedet bruges
desuden Havefolk o. s. v. ; er der en Frue i Huset, da
gjör Mæterens Kone gjerne reent i hendes Soveværelse, og
cn Portugiserinde er hendes Aja eller Kammerjomfru. En
hver Fremmed maa vistnok forbauses over et saa uhyre
Tros -af Tjenerskab.
Men ikke mindre end Europæeren generes selve Hin
duen af sine Kaslcindrclninger og den dermed nöie for
enede Lære om Alt, hvad der er ureent; og naar vi be
tragte ham i en eller anden bestemt Stilling i Livet — vi
kunne saaledes f. Ex. tænke os ham ved hans daglige Maaltid — vil delte snart praktisk vise sig. Det maa være mig
tilladt lier at fortælle en lille Historie, vi oplevede i Damp
skibet Ganges under vort Ophold ved Nicobaröernc. Den
angaaer cn syg Lascar, som Lægen havde befalet at blive nede

*) Mretcren er cn Kasteløs („outcast“), det Europæerne kalde cn Paria.
Han er snn nreen, nt selv Europæeren mna vogte sig for at berøre
hum ; jeg glcmmrr f. Ex. ikke, hvorledes jeg engang vilde tælle
nogle Penge i Haanden paa cn Mæler, da Herren i Huset hurtig raablc
til mig: „For Guds Skyld gjör det ikke, thi alle mine Tjenere ville
ellers flyc Dem som Pesten; læg Pengene hen pan Bordet og lad ham
saa gane hen og tage dem der!“ Parias er oprindelig en Fordreielsc
af „Paharis“, Navnet paa cl for sin Drikfældighed berygtet, halvvildt
Bjergfolk fra Bhaugulporc, et Folk uden Skrifttegn, uden Tidsreg
ning, og, med Undtagelse af nt de anseo sig for aborigines, uden
historiske Traditioner. Men nu bar „Parias“ faact cn ganske anden
og langt almindeligere Betydning; det bruges om dc foragtede, kasteløse
Skabninger, der, udstødte af Samfundet, maae boc i fjerntliggende
Huse dier selv udenfor Byerne, og hvis Lod det er at henrette For
bryderne, at sande Liig og Aadslcr og skaffe dem bort, ugendelig al
gjøre alt Slags urcent Arbeide. Der kan vel ikke gives noget større
Bcviis for deres Elendighed, end at deres største aarlige Lcie gaacr
op til 10 à 11 Mk. dansk.
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i Skibet, men som Dagen efter, mat og elendig, som han
folie sig, var kröbet op paa Dækket igjen. Lægen bebreidede ham del, men han svarede grædefærdig: „Igaar fik
jeg hele Dagen Intet at spise, og skal jeg fremdeles lystre,
saa maa jeg döe en langsom Hungersdöd; thi der er kun
een af Lascarerne her ombord, som er lavkastet nok til at
luve og bringe mig Mad, og naar han har tillavet den, tor
jeg ikke spise den“. Med andre Ord, Hinduen er nödt til
at have en Kok, der tilhorer samme Kaste som han selv.
Men heller ikke det Kar, hvori Maden cr lavet, tor være
brugt af Nogen, der horer en anden Kaste til; hans Spise
tid maa falde fôr Solens Opgang og efter dens Nedgang;
det Vand han drikker til Maden maa som i Catcutta være
Gangesvand; saagodt som al Kjödspise er navnlig denHöikastede strængt forbudt*); de Folk, han spiser sammen med,
maae være hans Lige, og hans egen Kone maa derfor,
eflerat have varlet ham op ved Bordet og rakt ham Hukaen,
gaae ud for selv at spise Levningerne med de mindre Born.
Spiisningen betragtes endelig som en Andagtshandling, hvori
han nödig lader sig forstyrre, men besmittes Maden ved
ureen Beröring eller paa anden Maade, da sulter han hel
ler ihjel, end at han skulde tage denne Gift til sig. Saa
ledes hændte det cn Dag i vort ovennævnte Dampskib, al
et Svinehaar ulykkeligviis faldt ned i Riisfadet, som endeel
Lascarer allerede vare samlede omkring; de havde endnu
ikke begyndt at spise, og havde derfor vistnok den ønske
ligste Appetit, men deres Beslutning var slrax lagen, dc
kastede hele Riisralionen overbord og foretrak at sulte
den Dag.
Hvad Fruentimmernes Stilling i Indien angaaer, da er
den höist beklagelig. Elleve, tolv Aar gammel gifter hun

•) Muhamedanerne holde sig naturligviis denne Forskrift langt min
dre efterrettelig; alligevel vare kort för vor Ankomst til Ostindien i
cn Landsby nær Calcutta, hvor Hinduerne havde den physiske Over
vægt, disse blcvne saa forbittrede, fordi en Nusselmand i Byen spiste
Oxckjöd, at de stegte ham levende til Straf.
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sig med en Mand, som seer hende for förste Gang, idet
han paa Bryllupsdagen lofter Brudesløret tilside, og som
væmmes for hende, saasnart hun træder ind i en noget
modnere Alder. Indesluttet i Haremet*) faaer intet Mand
folk mere Lov til at see hende, uden han skulde være af en
saa lav og foragtelig Kaste, at Ægtemanden ikke bryder sig
derom; og bliver hun Enke, kan hun ikke gifte sig igjen **$
ja i forrige Tider maatte hun endog folge den Mand paa
Baalet, som i levende Live hverken havde elsket eller agtet
hende, en Skik, som dog lidt efter lidt har maattet vige
for Englændernes Bestræbelser.
Jeg har omtalt, at Konen ikke engang holdes for god
nok til at spise med Manden, og endnu mere forbausende
er den Skildring, Warren giver af omvankende Hindufami
lier, som han mödte paa sine Reiser. Skjöndt fattige, usle,
udhungrede Folk, gik Ægtemanden altid taus og stolt foran,
uden nogensinde at bære paa andet end sin Reisestok;
Konen fulgie nogle Skridt bagefter, og var ofte nærved at
segne under sin Byrde. Vandrede hele Selskaber sammen, da
fulgtes alle Mændene ad, og Konerne gik samlede i en ær
bødig Afstand bagefter.
Og dog er Fruentimmerets Fornedrelse kun en af de
mange store Skyggesider, der klæbe ved Braminismen, kun
en af de mange sörgelige Afveie, hvorpaa Hinduen ledes
af denne Læres morke og fanatiske Overtro.
Det er den
samme, som i Troen til Gangesflodens vidunderlige Kraft,
lader ham gjöre den lange Pilgrimsfart til Gangolri, for at
fylde nogle Flasker afdenne Flods hellige Vand, for al stige

Polygynie er nemlig udbredtover niesten hele Indien, skjöndt ikke
uden Undtagelse; hos de fra llimnlayabjergene til Malabarkystcn nedvandrede Stammer hersker Polyandrie, saaledes nt navnlig Fruen
timmeret ved at gifte sig betragtes som gift med alle Mandens Brödre tillige.

M*) Besmittelsen, der klæber ved en Enke, er i Hinduens Ôine saa stor,
at Englænderne forgjroves i Calcutta havde udbudt en Præmie af
10,000 Rupier for den förste Hindu, som vilde tage en Enke til Ægte.
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ned i den og nedbede Spaadomsgaven over sig, eller
for af Dyndet at ælte nogle Kugler sammen, der skulle
tjene som Sonoffre for hans hensovede Forfædre.
Det
er denne Overtro, som ved den aarlige Messe i Hurdwar*) lader Tusender trænges om at fylde den store
Flodtrappe, for i del Öieblik Braminen stöder i sin Mus
lingskal Alle paa cengang at dukke under i den hellige
Ström og maaskee frivillig söge Döden i den. Del er den,
som lader Hinduen offre Aar af sit Liv til med sit udstrakte
Legeme at maale Veien fra det fjerne Hjem til Jaggernauthtemplet, og som, naar han har naaet Maalet for sin lange
Vandring, lader ham kaste sig hen for at knuses under
Hjulene af den store Pagodevogn. Det er den, som lader
Faderen bringe sin spæde Datter til Templet som Bajadere
og Skjogc for Templets Braminer. Det er den, som lader
Mængden med hellig Ærbødighed see op til de iigesaa
ynkværdige som modbydelige Joghis og Fakirer (Tigger
munke), elendige, nögne, med Gangesdynd, Komög og
Aske paa det Frygteligste tilsmurte Mennesker, hvis Hoved
föde er Frugter og Rödder, hvis Bolig er den tætteste Ur
skov eller en forfalden Ruin paa den alfare Landevei, og
hvis Gudsfrygt beslaaer i at paalægge sig de frygteligste
Piinsler, i at knytte Haanden indtil Neglene groe ind i den,
i at lukke Oinene indtil ingen menneskelig Lægedom kan
aabne Öielaagene igjen, i at holde Armen saa længe i een
B bestemt Stilling, til den vissen og stiv ikke kan bringes
ud af den mere, i at ligge hele Aar paa stumpe Jernpigge
eller begrave sig levende indtil Brystel og kun nyde, hvad
Andres Barmhjertighed rækker dem i deres frygtelige Stil
ling. Det er den, som lige indtil den sidste Tid har ladet
Enken fast og rolig gaae Baalets Död imöde. Det er den

*) Arabere, Ceiloneserc, Persere, Tartarer, Seikker og Folk fra alle In
diens Provindser samles paa dette uhyre Marked, deels som Gjöglere, Slangetæmmere, Taskcnspillere o. s. v., deels for at falbyde
deres forskjelligartede Varer: Heste,Kameler, Elephanter, Hornqvæg,
Sbawler og Töier fra Kaschimir og Thibet; Glimmer og Ædelstene,
engelske Töier og franske Parfumerier.
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som gjör, al Hinduen ikke maa doe i Ro, men al lian af
sine Nærmeste bringes ned til Flodbredden inden han luk
ker sine Öine, at de standse hans sidste tunge Aandedræt
og qvæle hans Klageskrig ved at stoppe Næso og Mund til
paa ham med Dynd, for derpaa at lade det halvdöde Le
geme borlskylles med indtrædende Höivande. Det er den
som forklarer Hinduerindens Grusomhed imod sit syge, ny
fodte Barn, — delte Barn, som hun hænger ved med sin
hele Moderkjærlighed, — naar hun, i den Tro at det staaer
under en ond Aands Indflydelse, lægger det i en Kurv,
hænger den op i el Træ, og först tager Barnet ned paa 3dic
Dag, naar ikke Hunger, Rovfugle og Myrer have dræbt
det forinden. Det er den som gjör Raiputens Huus til en
Sorgens Bolig, naar der födes ham en Pige, og som brin
ger Faderen til at række sin 12aarige Datter Giflbægeret,
for ikke at opleve den Skjændsel at hun skulde gifles un
der sin Stand*). Det er endelig den, som har avlet af sit
Skjod de berygtede „Thugs“, en af de frygteligste Aflödninger af menneskelig Vildfarelse. Disse „Thugs“ eller
„Phansigars“ (af „phansa“ strangulere) udgjore efler War
ren et over Indien vidtforgrenet hemmeligt Selskab, som i
Alder naaer op til de ældste Tider, skjöndt det indtil for
40 Aar siden var ukjendt selv af de indiske Regjeringer,
og det först siden 1830, da en af dens Hövdinger ved at
blive Angiver reddede sig fra Skafottet, er blevet Gjenstand
for det brittiske Gouvernements Forfølgelse. Selskabet er
en Dyrkelse af Guddommen Bowani, der afskyer Menneske
slægten og arbeider paa dens Udryddelse; Thug’cn dræber
Enhver uden Forskjel: Fruentimmer, Oldinger og Born;
Byttet er en Biting, Menneskejagten, der spænder alle Sjæ
lens Evner og Lidenskaber, hans störste Glæde, og skulde
hans Haandtcring endogsaa före ham paa Skafottet, da doer

At fane hende passende gift er saa meget vanskeligere, da ingen
Qvinde i Rajasthan inaa ægte cn Mand af sin egen Stamme. Til Bcviispaa, i hvilken Udstrækning de ovennævnte Mord begaaes, kan
det tjene, at der i 1818 i Cutsch paa 12000 Mennesker kun var 30
Qvindcr.
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han i den Overbeviisniiig at falde som Martyr for den gode
Sag. Alle Thugs kjende hinanden paa visse Frimurertegn,
deres Drabsmaade er Strangulation ved Hjælp af et Lomme
tørklæde med en Steen i den ene Ende, som de kaste efter
deres Offer i flere Skridts Afstand. En Hövding for denne
Sect angav for Retten, at have for sin Person dræbt 719
Mennesker og beklagede kun, at man ved at holde ham
10 Aar indespærret i et Fængsel, havde hindret ham i at
gjöre Tusendet fuldtalligt! Størstedelen af Skatteindkræverne
og Communalauthoriteterne i Landsbyerne have i Aarhundreder staaet i Ledétog med disse Thugs, fort Reisende i
deres Snarer, givet Phansigarerne mangen Underretning,
beskyttet dem og deelt Bytte med dem ; ogsaa Tiggermun
kene ere for en .stor Deel Speidere* i deres Tjeneste. Lord
Bentinck nedsatte en Undersogelsescomitce af 18 Officerer
over dem, den anslog Antallet af regulært organiserede
Mordere til over 50,000 ! I det lave Bengalen ere de me
get hyppige, især blandt Færgemændene.
Der er vel ingen Fremmed, som ikke længes efter at
see den Maade og de Ceremonier, hvorunder Bramatilbederen dyrker sin Gud. I denne Hensigt at trænge ind i en
Pagode, vilde imidlertid ikke blot være et frugteslöst For
sög, men en halslös Gjerning, og man maa derfor nöies
med at være Vidne til den Gudstjeneste, der foregaaer un
der aaben Himmel. Det var saaledes, at vi oftere saae det
hellige Figentræes skyggefulde Krone danne den Tempel
hvælving, hvorunder Braminen tilbad sin Gud, medens Pa
goden, om jeg lör kalde den saa, der laae ved Siden af,
ikke var större end et Hundehuus. Men endnu langt hyp
pigere, ja hver Dag, kunde vi fra Skibet af see Hinduerne
holde deres Andagtsövelser ved den skraas overfor lig
gende store Landingstrappe Babu Ghaut og langs Flodbred
den ved Siden af den. Og det var ikke alene imod So
lens Nedgang, hvor de i hundredeviis stode næsten til Hal
sen i Vandet, medens deres forunderlige Bevægelser og de
uforslaaelige Bonner de fremmumlede mellem Tænderne,
ledsagedes af den os noksom bekjendle skingrende Hindu
musik. Men ogsaa allerede om Morgenen, naar vi gik i
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Lund, sadde dc paa Hug i slore Klynger paa Flodbred
den, andægtig samlede om en Bramin, indgnede Legemet
med Olie og bemalede Pande, Ören o. s. v. med de forskj elligt farvede Mærker, lodrette eller Tværstreger, en
rund Plet eller lignende, som Enhver bærer paa sin Maade,
alt efter den Kaste han horer til, og som udfores med en
saadan Accuratesse, at han ofte sidder halve Timer for
Speilet og retter paa sin Tegning, för den tilfredsstiller ham
ganske. I deres Midte sad en Bramin, og paa det foran
ham udbredte Teppe laae hans forskjellige Apparater: Offrene, saasom Lotussen, Riis, Bananer o. s. v., Messingkar
fyldte med Gangesvand, Metal-Talerkener og Skeer, en
Klokke, hvis Greb forestillede et neppe kjendeligt Gude
billede, et lille Speil, én Sandeltræes Æske med Farver i
osv. Eflerat have gjort Tegn og underlige Kunster over
alle disse Ting, eflerat have tillavet de forskjellige Retter
til Guden, og af en Klump Gangesdynd at have formet et
eller andet kluntet Gudebillede, gik Braminen ned til Floden
med Klokken og Offrene i Haanden, ringede först stærkt
ligesom for at paakalde Guddommen, holdt som det syntes
en inderlig Bön til den, og skyllede Offrene ud i Floden,
hvormed denne Gudstjeneste da endtes. — Idel vor Vei
derpaa förte os gjennem Byen, saae vi overalt Hinduerne
sidde paa Randene af de store Vandbasins, overösende sig
med Vand, vaskende deres Fodder eller skyllende deres
Mund, og kom vi ind i en eller anden Bazar, da saae vi
dem med hellig Ærbodighed offre Riis, Penge og andre
Gaver li| rodiklædte Braminer — jeg troer Emissairer af
Religionsreformatoren Govind Sings Sect — eller til hine
modbydelige, askegraac, nögne og udhungrede Skikkelser,
hvilke vi allerede ovenfor have lært at kjende som Marty
rer og Tiggermunke. Ogsaa en af de store religiöse Fester
faldt i den Tid vi opholdt os ved Calcutta. De i Ostindien
bosiddende Englændere ere imidlertid for ligegyldige for
Hinduernes Religion, saavelsom Sæder og Skikke, til at vi
hos dem kunde faae nogen fyldestgjörende Oplysning om
Betydningen af det Afgudsbillede — en Gud med 4 Arme,
siddende paa en Löve, denne igjen paa en Elephant — som
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i hund redevi is bares gjennem Gaderne ned til Kaien og
derpaa kastedes i Floden, — eller af de utallige brændende
Lys, der om Natten i smaa Leerskaale flöde hen ad Van
det, som ligesaa mange Önsker og F^rhaabninger, der op
retholdtes eller slukkedes i den rivende Ström. Men ogsaa
et uhyggeligt, ja et yderst modbydeligt Syn maa jeg lier
omtale, som man daglig er Vidne til paa den hellige Flod,
og det er de mange döde Legemer, som flyde forbi, eller
som hænge fast ved Falderebstrapper, Fortoiningskjæder,
Dampskibshjul o. s. v., saa at man maa sætte af paa dem
for at faae dem til at drive videre med Strömmen. Ikke
sjelden seer man Aadselgribbene hakke deres Öine ud, hale
Tarmene alenlangt i Veiret, eller slide i Tungen saa at den
Döde ligesom endnu tilnikker En sit sidste Farvel, idet han
flyder forbi Skibet; men endnu gyseligere end Alt dette er
den Tanke, at der stundom i et af disse Legemer endnu
kan ulme en svag Gnist af Liv, og at den Ulykkelige ikke
engang kan önske at reddes fra sit rædsomme Endeligt,
cflerat han, selv om han ved en medlidende Europæers
Hjelp blev kaldt tillive igjen, er erklæret af sine Troesbrödre for aandelig död, og dermed for evig slodt ud af
sin Kaste.
Der paatrænger sig En uvilkaarligt det Sporgsmaal:
„Hvorledes forholder det brittiske Gouvernement sig ligeoverfor den braminske Lære?* og medens man da maa
indrømme, at det paa en baade kraftig og inaadeholdende
Maade har modarbeidet og tildeels udryddet saadanne Gru
somheder, som de foromtalte „Sutlis“ (Enkernes Offerdöd
paa Baalel), Menneskeoffrcne, Thugscorporationens Ugjer
ninger o. s. v. —ja medens det endog, uagtet en Bestem
melse i Chartet udtrykkeligt forbyder det paa nogensom
helst Maade at forurolige de Indfodtes frie Religionsdyr
kelse, har udstedt en Lov, ifölge hvilken Hinduere, der
gaae over til Christendommen, ikke maae have deres Arv
forbrudt — saa er den brittiske Regjerings Stilling lige—
overfor Braminismen alligevel i andre Hensender temmelig
tvetydig. Da Englænderne fra först af fæstede Fod i In
dien, optraadte de som dens erklærede Forsvarere imod

222
Muh a in eds Lære, og skjöndt Tingene siden den Tid bety
deligt have forandret Udseende, er deres Iver for Christendommens Udbredelse dog ikke större, end at de samme
Skibe, der bringe protestantiske Missionairer ud til Indien,
have Tusender af hinduiske Afgudsbilleder stuvede i deres
Lastrum; Generalgouverneuren, Lord Ellenborough, lod med
uhyre Bekostninger de umaadelige Porte af en berömt
gammel Pagode slæbe fra Afghanistan til Calcutta, blot for
at smigre Bramas Dyrkere; Lord Awkland olfrede Gaver
til et Afgudsalter; og Fort Williams Kanoner istemme ined
en tordnende Salut den aarlige Fest til Ære for Kali, Gru
somhedens og Vellystens Gudinde.
Den engelske Höikirke ’egner sig ikke til at gjöre tal
rige Proselyter blandt et Folk, fuldt af Lidenskaber og be
gavet ined en glödende Phantasie. Deres Gudshuus bærer
Præg af en Tomhed og Simplicitet, der ikke er imposant, men
derimod smaglös; intet Crucifix, intetAlterbillede, ingen Kalk,
Intet som kunde danne ct Hvilepunkt for Öiel og gjennem
Sandserne oplöfte Sjælen til Andagt. Deres Gudstjeneste
bestaaer for störste Delen i en trættende Gjentagelse af en
Mængde Sieder CDagens Text og Collect, det apostoliske
Symbolum, de ti Bud, gjentagne Fadervor, Steder af
Davids Psalmer o. s. v,) som læses op af den authoriserede
Bønnebog i en slæbende og snövlende Tone, snart af Præ
sten alene, snart af den bag et Bord under Prædikestolen
slaaende Degn, snart i Forening med den samlede Menig
hed. Psalmerne synges smukt, men Menigheden tager ikke
Deel deri; Prædikenen endelig, til hvis Roes man kun kan
sige, at den er kort, tör ikke andet end læses op af Papi
ret. Höikirkens Lære kan heller ikke have noget Tillok
kende for Hinduen, den er stræng og intolerant i sine For
skrifter, uden at aande Varme eller Begeistring.
Alligevel er der foruden den engelske Kirkes isnende
Kulde og Hinduens religiöse Fanatisme cn anden Grund,
der ligesaa væsentlig bidrager til at ikke flere Indfödte (af
Calcuttas 220,000 Indvaanere kun 49) gaae over lil den
protestantiske Tro. Naar man lægger Mærke til, hvor langt
heldigere de catholske Missionairer have været i deres Om-
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vendelsesforsög, vil denne Aarsag snart springe i Öinene.
De engelske Geistlige have store, tildeels endog colos
sale Indtægter; de ere gifte, de holde Eqvipage, Ridehest,
talrige Domestiker, de boe i Paladser og leve som store
Herrer, de holde sig fjernt fra de Indfodte og see med
umiskjendellg Ringeagt ned paa Euhver, der blot har det
svngeste Spor af en mörk Hudfarve. De kunne saaledes
ikke indgyde Hinduen stor Tillid til den Tro, de forkynde
som en Kjærlighedens og Ydmyghedens Lære, og naar det
engang lykkes En af dem at omvende en Hindu til Christendommen, da er det gjerne en Paria, som ikke modte
uden Krænkelser og Foragt blandt sine egne Troesbrödre,
og som i en moden Alder igjen vender tilbage til sine Fædres
Tro*). Hvor forskjellige fra disse protestantiske Missio
nairer er ikke den romerske Propagandas Udsendinge, der
fornegte sig hver Livets Beqvemmelighed og som Apostler
vandre barfodede gjennem Landet. Fontanier fortæller saa
ledes, at den katliolske Biskop i Bombay, Don Pedro d’Alcantara, en Mand, som havde virket 50 Aar i sit byrde
fulde Kald, fik en Forespørgsel fra det brittiske Gouverne
ment, hvormeget han önskede til sit Underhold. Han var
Missionens överste Geistlige og en Mand, udsprungen fra
en af Italiens fornemste Slægter; han svarede imidlertid, at
han taknemmelig vilde paaskjönne, naar man gav ham 30
Rupier maanedlig; og da Gouvernementet troede, at hans
beskedne Fordring (ikke synderlig mere erïtl Halvdelen af

*) En uhyre Opsigt gjorde det derfor i Calcutta, da cu Bramin, Kristna
Banierju omvend tes til Christendommen. Han har gjennemgaaet sin
Dannelse i Bishops college, Gouvernementet sorger for hans Udkomme
og er ifærd med at opbygge en Kirke, som skal bæro hans Navn.
Han var som alle hans Landsmænd fra den tidlige Barndom af for
lovet med en Ilinduerinde, men da han blev Christen, erklærede hen
des Forældre Forbindelsen for oplöst. Ilun vilde imidlertid ikke tage
sit Löfte tilbage, og Gouvernementet liar virkelig sat deres Giftermaal igjennem. Hun kommer nu i de förste engelske Huse, hun er
europæisk klædt, lille, meget sort og ikke smuk, men comportercr
sig overmande vel. Han er cn ung, höi, slank Mand med et ædelt
Hoved; han har bibeholdt sin hinduiske Dragt.
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en Midshipman’s Gage), beroede paa cn Vildfarelse, er
klærede han dem engang endnu, at det vilde være ham
fuldkommen tilstrækkeligt til hans tarvelige Celleliv. Men
medens den engelske Doctor Wilson, en iövrigt bekjendt
Lærd, gjorde to Proselyter, havde Don Pedro’s Coadjutor
Fra Luigi alene omvendt COOO; de Indfödte standsede ham
overalt paa Gaden, sögte Raad og Tröst hos ham i hans
Hjem og sendte Bud efter håff^bin Natten, for at han
skulde give deres döende Slægtninge Alterets Sakramente.
Idet jeg nævner, hvad der skeer for Christendommens
Fremme, kan jeg ikke lade uomtalt, hvad de gifte engelske
Damer i Calcutta virke som Bestyrerinder og Proteclricer
for Asyler og Almueskoler. Qvindens naturligste Virke
kreds er hende i delte Land for cn stor Deel afskaaret,
Iluuslighcd kan ikke trives i dette Clima, „al gaae i Huset”
vilde i Indien være cn Uting, Bornene maae, for ikke legem
ligt og aandeligt at gaae tilgrunde, allerede i cn tidlig Alder
sendes til Europa, og naar ikke, soin forresten ofte skeer,
Moderen folger med dem til denne fjerne Verdensdeel, da
staaer kun et tomt glædeløst Liv tilbage for hende, og hun
vil ved den hos Englænderinderne fremherskende Religiositet
dobbelt henvises til den ovennævnte smukke Virksomhed. Et af
de bekjendteste blandt Pigeasylerne er den store „centralschool”, en alene ved privat Gavmildhed beslaaende Anstalt
for Born fra 2 til 7 Aar. En anden formelig Pensions
anstalt er deF for omtrent 50 forældreløse christnc Piger
indrettede „European female orphan asyle”. Den
har en maanedlig Udgift af omtrent 1000 Rupier, hvoraf
de 800 ere private Indskud, medens de 200 R. gives af
Gouvernemenlet, imod at dette belægger et vist Antal Plad
ser med Soldaterbörn, for hvem Anstalten oprindelig er
stiftet. Deu giver Pigerne en fuldstændig Opdragelse, navn
lig i Huusholdning og qvindelige Arbeider, den holder dem
til Gudsfrygt og oplærer dem i den engelske Kirke. Saa
længe de ere i Asylet ere de indelukkede som Nonner
i et Kloster, og de maae i Reglen kun eengang maaned
lig tage mod Besög. Mrs. Dealtry, Erkediakonens Frue,
havde, da vi vare i Calcutta, Overbestyrelsen af delte Asyl.
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En li^nen(*e Stiftelse er „La Martiniére” Copkaldt efter
Test^^oren General Marlin), som har to strængt afsondrede
AfdeX*nSer : en f°r Drenge °g en f°r Piger. Den har et
dobfr^t Öiemed; deels giver den imod en bestemt maanedy J3;staling en höiere Underviisning til Drenge, som ere
fodl^ under gunstigere Livsforhold, ligesom den ogsaa, om
onsk^s’ t^’ge °Plager dem i Opdragelsesanstalten ; deels,
* off
er dens Hovedöiemed, giver den et vist Antal trænffend<2 christne Börn — som ikke hore til den allerlaveste
Klas S*5
Folket, men forresten af begge Kjön og af alle
chris*,ie Secter — fri Underviisning, Kost, Logi o. s. v. Den
. r Drengene, som oplages i en Alder mellem 4 og 10
Aar
ikke kunne blive i Stiftelsen længere end til deres
ryldte 18de Aar, de Forkundskaber, der ere dem tjenlige,
. (]e fortrinsviis Begavede danner den endog til engang
alku*100 indlage en höiere Stilling i Samfundet. Pigerne, som,
naar de ikke blive gifte eller faae en Condition, kunne
blive hele deres Liv igjennem i Anstalten, giver den lige
ledes en f°r deres Kald passende Opdragelse og Underyiisiiing- — Endelig inaa jeg blandt de mange Almueskoler
endnu nævne den af Dissenterne eller den frie Kirke stif
tede »United scotch church school“, en Skole for
1050 allerede noget ældre Drenge, -af hvilke kun 12 vare
Christne, medens Underviisningen, skjöndt Religion var ude
lukket som et eget Lærefag, dog havde det skjulte Öiemed
at indplante dem Chrislendommen, for engang i Tiden at
danne dem til Missionairer.
Calcutta har ogsaa to, og det i en storartet Stiil an
lagte Hö iskoler for Indfödte: „Hindoo-college“, for Hin
duerne, og „Madrussa“ for Muselmændene. Mr. Torrens,
en Mand, der er bekjendt som Orientalist og Secretair for
Asiatic society“*), var saa god at fôre os ind i dem begge.

Asiatic society, Calcutta's „Videnskabernes Selskab”, holder viden*
skabelige Nöder cengang om Maanedcn. Dets Bygning indeslulter et
gtort Bibiblothek, cn zoologisk og osteologisk ligesom ogsaa cn Miperal- og Fossiliesamling, en Mængde indiske, navnlig buddhaistiske
gluilpturlraginenter, ældgamle Stene med Inscriptioncr, endelig en
g’jlej Jordomseiling.
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XDen forste Plan til Hindoo-collegc lagdes 1815
af I>ovid Hare, og Forslaget optoges snart efter af Sir
Edw^rc® Hyde East, förste Dominer i Calcutta’s IIöiesle-Ret.
Skol^n Anedes 1817, og et „sanscrit-collegc“ forbandtes
seneX*e dermed. Den nuværende Bygning blev færdig 1827;
den <^r i bôi Grad imposant, en herlig stor Trappe og Porlicus danne mod Nord Hovedindgangen, og Soilernc saa
vel Hcr sorn Paa Siderne af den slore flirkanlcde Gaard ere
opfôrte i jonisk Sliil. Den engelske Skole, der har sin
særskate Deel af Bygningen, ligesom den i det Hele er
skarp1 adskilt fra Sanskrit-Skolen, har en ældre og en
yngrc Afdeling (senior and junior department), der igjen
hver dele sig i 6—7 Klasser. Skolen har endeel Gratister og
glipetidiarier, for dc Övrige er Betalingen 5-8 Rupier maancdlîêT* Disciplenes Antal, der i 1834 belob sig lil 346,
tiltog* Aar for Aar, saa at det 1841 var steget til 550, og
skjöndt kort derpaa en Begivenhed, jeg slrax nærmere skal
omtal0’ formindskede Tilgangen i en meget betydelig
Grad,
Skolen, da vi besegle den, igjen G50 Elever.
Kun ulcScl
af Lærerne — deriblandt Forstanderen Nr.
Kerr — erc Englændere, dc fleste derimod Indfödte. I
Religion undervises aldeles ikke, da enhver Bestræbelse
paa
omstyrte ell.cr angribe den braminske Lære er strængl
forbudd Virkeligcn eller tilsyneladende Brud herpaa have
allerede gjentagne Gange givet Anledning lil alvorlige Riv
ninger» 11830 beskyldles saaledes en af Lærerne., Dcrozio,
for at bibringe Disciplene alheisliske Grundsætninger og
latlerli&jôre den hinduiske Religion for dem; Skolebesty
relsen ansaae Beskyldningen for falsk og ugrundet, men var
nödt td at give efter for den almindelige Mening, og maatte
afskedige ham. 1 1831 ansatte Bestyrelsen en protestan
tisk Præst som „professor of law and moral philosophy”,

stur Alaspe indiska og Sydlinvs-Vimbcn, musikalske Instrumenter og
nn(lrc „curiosities”. Plan og Orden er just ikke det, der udmærker
Jette righoldige Musæum; in ellem et rödmalel Nicobnrcranium og en
udstoppet Orangutang snac jeg saaledes ligge el Hnar nf Sesostris's
Hoved.
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men de indfödte Bestyrere vilde ikke give deres Samtykke
hertil. Bestemmelsen maatte derfor forandres, og istedenfor
ansattes cn Advocat som Lærer „on law and political eco
nomy”. I 1842 eller 43 sogie en Forening af engelske og
amerikanske Missionairer underfundigen at indsmugle den
christne Religion i Hindoo-college ved at opbygge et Ka
pel i dets Nærhed, men Grundstenen var neppe lagt, för
J af Disciplene toges ud af Skolen af deres Forældre, og
Gouverneinentet maatte, for at denne ikke skulde gaae al
deles tilgrunde, forbyde Opbyggelsen af Kapellet. — Af
Sprog læres Engelsk og Bengalsk *J, de övrige Underviisningsfag ere omtrent dc samme, som i Skolerne hjemme
hos os. Efterat have overværet Underviisningen i Oldtidens
græske Historie, i Geographi og Plangeometri, hört? vi
ældste Klasse examineras i „natural philosophy”, hvori Mr.
Kerr selv underviste efter cn af ham forfattet Bearbeidelse
af Baco af Verulam’s „Novum organum”. Vi opgave selv
Spörgsmaalene. for at overbevise os om, at vi ikke dupe
redes af Læreren, og jeg maa lilstaae, at vi gjennem alle
Klasser havde Leilighed til at beundre de unge Hinduers
hurtige og bestemte Svar. Deres Definitioner vare saa
klare, deres Exempter saa træffende og deres Ord saa vel
valgte, at de vilde have gjort de fleste jevnaldrende Drenge
i vore Skoler i höi Grad til Skamme; de læste ogsaa, selv
i de laveste Klasser, saa correct og betonede det læste saa
smukt, at jeg blev i hoicste Grad forundret derover. I det
Hele syntes navnlig de Yngre iblandt dem i Opvakthed,
Lærenemhed og selv i Flid og Kundskaber at staae höit over
vore Skoledrenge, som maaskee med Ringeagt vilde see
ned paa dem; men naar engang i en senere Alder selv
den daarligt Begavede blandt disse er bleven til en maaskee
dygtig og agtet Embedsmand i Staten, da ere hine faldne
som ulykkelige Offre for deres tidlige Giftermaal, (Læreren
viste os Drenge paa 13 Aar, som allerede vare Fædre)
*) Hovedsprogene i Calcutta ere Bengalsk og Ilindostansk; det sidste
er det Sprog, Englænderne tale med deres Tjenerskab, Bengalsk er
det almindeligste, og især Almue-Sproget.
15*
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Flcerkoneriet, Kastevæsenet og andre af deres Religions
fordærvelige Institutionen De have fuldkommen mistet den
tidligere skarpe Hukommelse, deres opvakte livlige Aand
er hieven slöv, og den Alvor, der forbausede hos det endnu
ikke udviklede Barn (man vil f. Ex. næsten aldrig see hin
duiske Born lege) er hos Manden gaaet over til Ladhed og
Indolens. Jeg vil endnu exeinpelviis anföre el Par af de
Svar, vi fik paa vor Examination, og kan saaledes nævne
en 7—8 Aars Pog, som paa det Spörgsmaal: „Hvad er en
Nation?” slrax svarede: „Et Folk forskjelligt fra andre.”
Del gjorde mig ondt i Fortsættelse heraf at höre Mr. Tor
rens spörge den samme Dreng: „Hvad hedder Nationen i
delte Land?“ hvorpaa han maatte svare “Englænderne“. Jeg
saae deraf, hvorledes selv de Bedre blandt disse planmæs
sig söge at qvæle Nationalilelsfolelscn hos de Indfqdte, og
det Samme blev mig klart ved at see den engelske Histo
rie oplaget i Underviisningen som deres Fædrelandshistorie.
I Sanskritskolen spurgte En af os en Discipel: „Hvad er
Livels Maal?“ han fik til Svar: „„At gaae frem i Gudsfrygt
og Kundskaber.““ — „Er det afFrygt for Gud., at du lever
et retskaffent Liv?“ — »»Jog lever et dydigt Levnet, fordi
Intet, saaledes som Dyden, förer mig til Kundskab om ham.““
Fra Hindoo-collegc gik vi til den ligeoverfor liggende Patshala (for omtrent 170 Drenge), hvor Underviisningen ude
lukkende skete paa Bengalsk; derfra til den paa den anden
Side af Gaden liggende hinduiske Falligskole: „School
society’s branch school“, af hvis 500 Smaadrenge de
100 betale 1 Rupie maanedlig, medens de 400 gaae frit.
Underviisningen her skeer i det engelske Sprog, og fra
denne Anstalt forsynes det egentlige Rindoo-college med
sine Gratister. En Ting, jeg endnu maa omtale ved Hindoo-college, er den sjelden gode Tone, som,' udgaaet fra
Lærerne, har gjennemlrængt Skolen, saa at den fuldkommenste Lighed cr gjort gjeldende mellem Alle, lige fra den
rige Babu’s til den simpleste KulFs Sön. Naturligviis har
dette noget ganske Andet at betyde, end naar i Europa
Ministerens og Skrædderens Sön sidde som Venner og Kam
meraler paa Skolebænken sammen, thi disses Forskjel kan Ti-
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den udslette, og Talent og Kundskaber kan hæve dem til
samme Trin i Staten, men mellem hine staaer Kastevæsenets
gabende Klöft, som ingen menneskelig Magt formaaer al ud
fylde.
Et endnu friskere og ejendommeligere Præg ved Hindoo-college bærer Madrussa, Muselmændenes Höiskole;
man kunde troc at træde ind i cn af Arabernes Höiskoler
fra Middelalderen. Muhamedansk Lovgivning og Lovfor
tolkning, Rhetorik, Logik, Mathematik og Astronomi, Gram
matik, Litteratur, Persisk og Arabisk ere Underviisningsgjenstandene i dens orientalske Afdeling. Disciplene,
for en stor Deel voxne Mennesker, gruppere sig andagts
fuldt om Mesteren, der sidder paa Malten i deres Midte og
tyder de Vises Skrifter *j for dem. Lærerne ere alle Muschnænd med Liv og Sjæl, og om Ingen gjelder dette vel
mere, end om Madrussa'ens Forstander, den gamle Mohoinud Wujeeb, der udmærker sig fremfor dem Alle ved sin
Lærdom saavelsom ved sin Aandfuldhed, Elskværdighed og
Anstand. Med cn glödende Begeistring for deres Fædre
land forbinde iövrigt Muhamedanerne ct Had ikke alene til
det engelske Folk, men til dets Sprog og Poesie, hvilken
de afskye som kold og smaglos, og efterhaanden som vi
besögte de forskjellige engelske**) Klasser i Institutet,
saae vi Shakespeares Tragedier, Miltons “tabte Paradis“ og
Gray's Digte mode samme Lunkenhed og Antipathi. Madrussa’en ligger i „Kollingah”, Miiselmæntîencs Hovedqvarteer; Grundstenen til dens nuværende Bygning, der er op
fort i samme Stiil som Hindoo-collcge, er lagt 1824. For
resten er Institutionen allerede stiftet af Warren Hastings
1780, og dens förste Öiemed var at fremme Studiet i Ara
bisk og i den muhamedanske Lov, for at kunne afgive
duelige juridiske Embedsmænd: en Plan, der dog senere
igjen forkastedes som unyttig. Institutet trivedes ikke, indAf dc i Madrussa’ens orientalske Afdeling brugte Böger vil jeg nævne:
Euclid, Nuf-hutool, Geemun, Tareekh-Tymoree, Mugamale-Hureeree,
Devvance, Mootnubee og den arabiske Oversættelse af Oordoo.
I den engelske Afdeling læres Grammatik, Gcographi, Historie,
Astronomi, Mathematik, almindelig Literatur og „natural philosophy.“

230
til 1820 dels indfödlc Bestyrelse remplaceredes ved eil Comilce af Compagnies Embedsmænd, med en Secrclair til at
bestyre Midlerne og lede Underviisningsplancn. Dette var
ikke uden Folger, cl Bibliothek anlagdes, den nye Bygning
opførtes, og endelig indlemmedes der i Madrussa’en en
engelsk Skole, som dog blev meget lidt besogt og be
tragtedes med stor Skinsyge af Muhamedanerne, fordi de
udgave det for dens Hensigt at undergrave deres Religion
og tilbagetrænge den arabiske Lærdom. Den har ogsaa
lige til delte Oicblik været et stadigt Tvistens Æble; Stri
den naaede sit Höieste, da engelsk Læsning 1835 gjordes
til Betingelse for Stipendier: men ligesom Gouvernementet
blev nôdt til at tage denne sin Foranstaltning tilbage, saåledcs bestemtes det, at enhver Muselmand skulde have Til
ladelse til uden Vederlag at tage Deel i den engelske Un
derviisning. Striden er derved sagtnet endeel, den engelske
Afdeling besöges nu af omtrent 150 Gratister, den arabiske
af omtrent 40 betalende og det dobbelte Antal ikke beta
lende Disciple.
Foruden de to nævnte Hoiskoler: Ilindoo-collegc og
Madrussa, har Calcutta^ endelig ogsaa ct medicinsk Facultct
Cmedical college) for de Indfodte; og den brittiske Re
gjering har saaledes virkelig gjort ikke faa Pengcopoffrelser
for at fremme de Indfodtes höiere Underviisning. Bestræ
belserne herfor lammes imidlertid, om de ikke saa godt
som tilintetgjøres, ved to meget ulykkelige Forhold. Det
ene er den uundgaaelige, men sørgelige Omstændighed, at
Religionen er udelukket af al Underviisning; det andet den
engelske Egoisme, som afskjærer de Indfödle alle höiere
Embeder i Staten og saaledes herover deres Uddannelse
ethvert praktisk Maal. Ligesom de nemlig i Armeen aldrig
kan slige höiere end til Subadar, hvilket vel efter Navnet
skulde betyde „Capitain*, men hvorved den Paagjældende
alligevel sællcs selv under den alleryngslc engelske Fæn
drik; saaledes gives dem i den civile Branche aldrig uden
de meest underordnede Skriverembeder, og den medicinske
Examen, der ined Hensyn til de Kundskaber, den borger
for, cr i enhver Henseende lilfredsstillendc, giver dem kun
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Adkomst lil al blive „sub-assistanl-surgoon“ o: en Mand, der
saagOdlsom kun handler under de engelske Lægers Control og
Ansvar. Det er öiensynligt, at delle er en Klippe, hvorpaa
al gjenneingribende liôicrc Folkedannelse inaa strande.
Vi‘vare komne til Calcutta i den bedste Aarslid; del
var den kolde Tid — -the cold season“ — lil hvilken man
her glæder sig hele Aaret rundt, ligesom man hos os i den
lange kolde Vinter længes efter Foraaret. Det kan virkelig
være ordentlig koldt. Da December Maaned var gaact ind,
gik vi ikke mere med tynde Klæder, Punkaen blev ikke
mere sat i Bevægelse over Bordel, og om Aftenen lukkede
man Karclhvinduerne til og tog Kappe paa naar man kom
fra Selskab. „Adjudanterne“ havde paa nogle faa Vetera
ner nær, som blive Aaret rundt, forladt Calcutta, fordi del
hverken var dem varmt eller fugtigt nok mere, dc rige
Hinduer pakkede sig i flere og flere Shawler, og de fattige
svoblc deres tynde Musselinsgevandter stedse tættere oin
dem eller kröbe vel endog i deres Nöd i et og andet eu
ropæisk Klædningsstykke, saaledes at vi f. Ex. havde den
Fornöielsc at see en af vore Dhingymænd i en sort Spids
kjole. Den kolde Aarslid virker oplivende og forfriskende
paa Calcuttas europæiske Beboere, som have vansmægtel
under Solens brændende Straaler eller ere forfaldne lil Spleen
og Melankoli under Regntidens Skybrud; de leve op igjen,
det er deres Carnevalslid; Baller/ Dineer og alle Slags
Feter löse hverandre af. Det synes ogsaa, som om Kjölighcden udgjör et absolut fornödent Reqvisit, for at en ost
indisk Fete skal behage. Spörger man: „Hvorledes morede
De Dem i Aftes paa Ballet“? er Svaret: „Jo, meget godt,
der var deilig kjöligt“ eller og „meget daarligt, der var saa
hedt“. — Kulden og Varmen gjör Udslaget, om man skal
more sig eller ei — og desuagtet har man dog givet efter
for Moden og for den Mani, som de Engelske have for at
bringe England med overalt, hvor de leve, — derfor have
de faael Kaminer i flere Værelser af deres Huse, „blot for
at see Ilden“, sige de, „it is so comfortable“, og saa fyre
de sorte Betjente stundbm paa, saa man'er nærved at steges.
Det selskabelige Liv i Calcutta er iövrigt meget behage-
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ligt, sansnarl man cr hieven bekjendt med Folk, men dertil
horer, at man skal være introduceret eller præsenteret enten
skriftlig eller mundtlig. Pûckler Muskau taler om en Eng
lænder, der ikke vilde trække en Anden, som var ifærd med
at drukne, op af Vandet, fordi de ikke vare præsenterede
for hinanden, og om dette end synes at være en Sa
tire, saa er det dog neppe overdrevent, naar det fortæl
les om to hinanden fremmede Englændere, der, idet de
modte hinanden paa cn Reise midt i Örkenen, deres Prin
cip troe, rede hinanden forbi paa deres adstadige Kameler
uden ct Ord eller en Hilsen, indtil en Samtale imellem det
mindre ceremonielle Tjenerskab gav en Standsning i hele
Toget og saaledes ogsaa forte Herrerne sammen. — Naar
forresten denne Formalitet cr opfyldt, bevises den Frem
mede megen Hoflighed og Vclvillie, om end Hjertelighed
vanskelig bliver ham tildeel blandt ct Folk, hvis Valgsprog
er: „Familiarity produces contempt“.
Men i det daglige
Livs Former er liden eller ingen Afvexling, og for en
Fremmed, der ingen Forretninger havde i Calcutta, vilde
Livet snart blive temmelig kjedsommeligt, selv om han havde
det meest udstrakte Bekjcndtskab.
Formiddagen tilbringer Mændcne med deres Forretnin
ger; Damerne lage imod Visiter. Fra Kl. 11 til 2 er den
fashionablcste Tid hertil; da* rulle Karelher og tæt til
lukkede Vogne, hvor ingen Sol eller Dagstraale trænger
ind, omkring i Chowringhee, det aristokratiske Qvarteer. Kl.
2 er den sædvanlige TiiTintid*), hvortil sjeldent Nogen ind
bydes, (vel fordi Mændene som oftest tage Tiffin paa deres
Contoirer) men i Reglen de Visiter, som ere tilstede paa
denne Tid, bedes at tage Deel.
Som alt er bemærket ved at omtale Madras, cr det ved
dette Maaltid, at Familien egentlig spiser noget, ved Maaltiderne om Aftenen er det her som hist Mode ikke at nyde
noget synderligt. 01 kjolet med lis eller iiskoldt Sodavand
er Yndlingsdrikken, især blandt Damerne. Jeg har med en
ubehagelig Forundring seet unge smukke Piger eller Koner
drikke det ene store Glas Öl eiter det andet. Aarsagen til
Varm Frokost, hvad Englænderne kalde „lunch“
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denne Sinag er let at indsec, naar man betænker Virknin
gen af den stærke Varme og det meget stillesiddende Liv
paa det delicate Nervesystem, det slappes og trænger til
kunstig Spænding. Viin er nu engang antaget upassende
for Damer, idetmindste i större Qvantum. 01 er traadt i
Stedet; de torre Lunger lædskes, ogen öieblikkelig Opmun
tring indtræder, men snart synker den ved kunstige Midler
frembragte Tilstand sammen, og man trækker sig da tilbage
for at nyde den nu absolut nödvendige Hvile.
Naar man om Aftenen er indbudt til Middagsselskab,
samles man almindeligviis Kl. 7 à 7A. Selskabet cr som
oftest talrigt, og er der Damer i Huset, vil der altid findes
indbudet Dameselskab. Damerne ere i stort Toilet; Flöiel,
Atlask, Silke, kort al en europæisk Toilettes Overdaad findes
her efter en forhöietMaalestok. Herren af Huset tager den
fornemste Dame eller den, han önsker at vise speciel
Opmærksomhed; han anmoder ligeledes en eller anden af
sine Gjæsler, hvem han önsker at udmærke, om at tage sin
Kone, men iövrigt kjendes ingen Rang. Enhver lager en
Dame eller lader det være efter egen Lyst, og nu gaaer
man til Bords, hvorfra man da ikke reiser sig för Kl.
10—11 oin Aftenen. Det er vistnok en seen Spisetid, men
det cr da kun engelsk Sædvane transporteret paa indisk
Grund. Selv paastaac de, at det ikke kan være anderledes,
at deres Forretninger optage hele deres Dag, og at de efter
Bordet ikke vilde være istand til al varetage noget alvor
ligt. Skal man dömme efter hvad man seer til dagligt
Brug, maa man vistnok give dem Ret heri, da man ikke
sjeldent seer Folk endog i Selskabet at falde i Sövn ved
Desserten og snorke omkaps med Hukaen, soin ryges af
enkelte af Gjæslerne.
Bordet e^ altid dækket med en höi Grad af Luxus.
Sölv og Krystal skjuler den hvide Borddug, massive Sölvdæksler Retterne, Vinen spiller i slebne Glas af alle Farver,
men Munterheden mangler paa Gjæstcrnes Aasyn, og saa
ledes savnes det vigtigste Kryderi paa det kostbare Maaltid.
De mangle den Frihed i deres Væsen og den Belevenhed, som
gjör Franskmændene saa tiltrækkende ved förste Bekjendt-
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skab, de ere for lidt elastiske lil al amalgamere sig med
Fremmede. 1 mange llusc findes et eller andel Orgelværk,
som regelmæssig oplrækkes, i det man sæller sig lil Bords,
og spiller uafladelig sine 2 å 3 ccnsfonnige Stykker, der
da virke uimodslaacligt narcotisk paa Nerverne. Sjelden
föres nogen Conversation, der egentlig kan inleresssere den
Fremmede: „how do you like Calcutta?“ er gjerne del ind
ledende Spörgsmaal, som man skal vogte sig for at be
svare samvittighedsfuldt — det behoves ikke og det for
ventes ikke — og snart gaaer Samtalen da over paa del
slaacndc Thema om Gage og Ancicnnclet, som er Hoved
gjenstanden for de oslindiske Embedsrnænds Diglen og
Tragten.
Vinen er i Almindelighed god. Xeres er den almindelige
Bordviiu, „Claret“ er sjelden serveret uden lil Dessert, 01
og Champagne skjænkes i Overflödighed, dog altid kun paa
Forlangende. Maden er derimod som oflest maadelig. llindukokkene ere heri undskyldte, thi de vide ikke, hvad de
lave, da dc naturligviis ikke selv tor smage paa Maden.
Stundom praler en eller anden Riigmand af sin franske
Kok, der da ikke undsccr sig for at levere en fransk Spiseseddel
med Navne paa kunstige franske Relier. Vil man imidlertid
provo paa at forlange noget af dem, kan man være temme
lig vis paa at finde det uspiseligt. Men del kan i Grunden
ogsaa være det samme, thi med Undtagelse af den enkelte
nysgjerrige Fremmede, som mig og mine Lige, sau spiser
Ingen deraf.
Lidt Suppe, stundom lidt Fisk (som ikke
maa være fra Hooghlyfloden, men hentes fra den östen for
Byen 2 Mile borte liggende „salI waler lake“), ufravigeligt et
Stykke Kalkun og dertil en Skive Skinke og tilsidst Riis og
Carry — ere dc slaaendc Roller, som iidgjöre Ostindianernes
Maallid. All del Övrigc rores saa godt tom aldrig og
kunde gjerne forfærdiges af Pap eller Træ, hvorved bety
delig Besparelse og samme Nytte vilde opnaaes. — Alle Relier
sættes paa Bordet paa ccngang, og Gjæslerne maac selv
skjære for. Har man det Uheld al sidde tværs for en
Skinke eller en Kalkun, er man uden Redning fordomt lil
at arbeide uafladeligt, til alle Bordets Gjæster ere forsynede;
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at erklære, al man ikke forslaaer al skjære for, vilde være
det Samme som at erklære sig for at have cn mangelfuld
Opdragelse.
De samme Grøntsager gaae stadigt rundt
til alle Betler, de ere altid afkogle i Vand og have liden
eller ingen Smag. Man spiser paa de saakaldede „hot-waler-plates“, som ere Tallerkener med dobbett Bund, hvori
kogende Vand fyldes i ’Mellemrummet. En Prop hörer der
til at stoppe i Hullet, men da denne ikke sjældent mangler,
saa hændcs det iblandt, at man bliver tracleret med et varmt
Bad i Skjodet eller over Skulderen og maa da takke Gud
til, om det er reent Vand. — Anden Anretning folger nu,
den bcstaaer af Stege, Tærter. Buddinger o. s. v. Derefter
dækkqs af, og Desserten sættes paa del blanke Mahognibord
og beslaaer af lis, Geleer, Frugt, Confect &c. Til Isen
serveres almindeligviis den os velbekjendte danske Kirsebærbrændeviiu, som er Yndlingsliqueur i Ostindien og derfor
nyder den Ære at blive eftergjort i England, Frankrig og
Hamborg, ja vel i Ostindien selv. De ostindiske Frugter ere,
som de flesle tropiske Frugter, mere for Oiet end for Smagen.
De patriotiske Ostindianere sagde mig rigtignok, al de vare
ikke „in season“, men for dc udskaarne Pompelmosscr og an
dre Stadsfrugter kommer denne „season“ aldrig. Englæn
derne nyde desuden deres Frugt om Morgenen, og den der
staaer paa Bordet ved Dineer bliver aldrig rört.
En eiendommelig Skik ved et ostindisk Taffel er at
Enhver lager sin Tjener,, stundom lo à tre, med sig til Op
vartning. Dette er en absolut Nødvendighed, og Straffen
for at lade det være er ikke at faae noget at spise eller
drikke. Jeg skal aldrig glemme det Ansigt, min elskværdige
Nabbes Tjener satte op, da jeg, ved en stor Dinee hos Gou
verneuren, hvor min Kitlnagar, af Gud veed hvad Grund,
ikke var kommen op i Spisesalen, bad hende om al lade
• en af hendes Folk hjælpe lidt paa mig. Hun tillod det
med Fornöielse, men lilfoicde leende, at hun tvivlede paa,
han gjorde det saa jeg kunde være tjent dermed, og deri
havde hun sandelig Ret.
I, Calcutta findes endnu den gamle engelske Skik, at
Damerne reise sig op og forlade Selskabet, medens Herrerne
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blive siddende og lade Flaskerne gaae rundt. Kun ved
Gouvcrneurens Bord saae jeg heri en Undtagelse, idet hele
Selskabet forlod Bordet med Damerne. Jeg finder denne
Skik saa lidt selskabelig, saamegct stridende mod den Op
mærksomhed og Hoflighed, man skylder det smukke Kjön,
at jeg altid har protesteret imod den, hvor jeg har kunnet,
men her hjalp det kun lidet at stride mod Strömmen, Alt
hvad jeg kunde gjöre var saa hastig som muligt at forlade
det kjedsommelige Bord, som ved Damernes Bortgang saae
ud som en forstyrret Leir. — Naar de tilbageblivcndc Her
rer endda fandt Morskab i at drikke, saa vilde jeg til Nöd
tilgive dem, thi saa gjorde de dog Noget, man saae dog
id^tmindsle, at de havde cn Hensigt ined saaledes at jage
Damerne bort; men det gjöre de sirt ikke mere, der drikkes
Lidet eller Intet, skjöndt Flasken, svobt i rode og blaae
Overkjoler, flittig kjöres rundt paa de smaae Solvvognc.
Enhver soger sig den mageligste Stilling, han kan faae, ry
ger Cigarer eller Huka, lægger Benene op paa Nabostolen,
falder i Sövn, alt efter Behag. Stundom udbringes en Toast
til Ære for en eller anden Gjæst, og ved saadan Leilighed
holdes cn eller anden Tale, som efter Omstændighederne
cr god eller slet, men sjelden har den Dyd at være
kort.
Alle Tilstedeværende klappe Bifald med den flade
Haand paa Kanten af Bordet, man repeterer Qvintesscncen
af den udbragte Skaal og drikker, hvorpaa den saaledes
ærede Gjæst strax reiser sig og udbringer sin Tak i nogle
faa Ord, som da atter pligtskyldig applauderes. Det blev
flere Gange min Lod, da man viste mig den Artighed at
gjöre Gjæstebud til Ære for mig, at maatte takke offentlig
for de Skaaler, der udbragtes for min Konge, mil Land,
mit Skib og for mig selv. Naar det da manglede mig paa
Ord, skjod jeg gjerne Skylden paa min Mangel paa Evne
til at udtrykke mig flydende i dette fremmede Sprog, men
for mig selv folie jeg kun altfor vel, at jeg her var paa
et mig fremmed Gebeet. At dyrke Veltalenhed horer ikke
til Ungdommens Opdragelse i vort Fædreland, idetmindste
var det ikke Tilfældet i min Ungdom. I England, hvor det
offentlige Liv og den Deel, som enhver Borger tager deri,
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nöder ham til saa at sige daglig at udvikle sine Tanker
offentlig og uden Forberedelse, bliver det en nødvendig
Deel af Ungdommens Dannelse, men det er jo rigtignok
ikke altid vist at det lykkes. Den Timeslid eller lo, man
tilbringer efter Bordet i Salonen, 'hvor Damerne vente og
hvor Thee og Kaffe serveres paa eengang, er den behage
ligste Deel af Aftenen. Man vil altid finde sig i Selskab med
en eller flere hoist udmærkede, kundskabsrige Mænd, hos
hvem man kan hente interessante Oplysninger om Forholdene
idisse for os saa ukj endte Lande. Dameselskabet er næsten
altid behageligt. Saagodtsom uden Undtagelse have de alle
nydt deres Opdragelse i England, og engelsk Blod flyder i
deres Aarer. Dette er nok, for at sige, at de i Alminde
lighed ere smukke og altid vel opdragne., og, naar de have
overvundet den Forlegenhed, som er dem eiendommelig i
deres förste Samtale med en Fremmed, vise de sig i
höieste Grad forekommende og godmodige. Ikke sjelden
findes der i Selskabet udmærkede Dilettanlinder i Musik,
men denne Nydelse hörer ogsaa ufravigelig til ethvert Aften
selskab. Enhver, der kan synge eller spille Claveer, maa
uden Undtagelse give sit Talent til Bedste for Selskabets
Forlystelse. V<jd disse Ledigheder har jeg stundom hört
god Musik, men jeg kan ikke nægte, at jeg ogsaa har hört
daarlig, og jeg har egentlig mere maattel beundre den
Fordringsloshed, hvormed Enhver offrer sin Skjærv paa de
selskabelige Glæders Alter, end det virkelig Skjönne i
deres Præstationer.
Man vil af dette see, at naar man har endeel Bekendt
skaber, saa at man hyppig er udbuden, kan man more sig
ret godt i Calcutta. Men har man ingen Indbydelser, saa
er man aldeles overladt til sig selv. For det förste savner
man i det selskabelige Liv aldeles det, som er os her
hjemme saa inderligt kjært, den Ting at kunne gaae uindbuden hen og tilbringe en Aften i cn eller anden Familie,
hvor man veed man er velkommen. Om Sligt er der al
drig Spörgsmaal — el Aftenbesög er en aldeles uhørt Ting.
Man fortalte mig, at flere Familier havde villet indföre den
Skik, at tage imod Besög paa bestemte Aftener, men det
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var altid mislykkedes af Grunde, som jeg ikke forstod, og
som i al Fald ere for vidtløftige til her at opregnes.
Vist er det, at man dcrlillands ikke kjendcr det selskabelige
Livs Glæder grundet paa Venskabs- og Forlrolighedsforhold,
men kun dels sloiendc Forlystelser og overdaadigc Nydelser.
Aarsagernc hertil kan vel tildcels söges i Klimatets apalhisk
virkende Indflydelse, som gjör Anstrængelser og usædvan
lige, pirrende Midler» nødvendige, for at fremvirke en for
andret, cn for Glæde modtagelig Sindsstemning.
Men
andre Aarsager kunne vel ogsaa udfindes, naar man seer
lidt nøiere til og kigger lidt ind bag det brogede Forhæng,
der dækker Ostindianerens daglige Liv. Selv i sit Huus,
ved sit Bord, omgivet af Kone, Slægt og Venner, skjöndt
ofte mange Aar Beboer af Indien, foler han sig aldrig
hjemme. England cr hans Hjem, didhen staaer hans Hu,
derhen sender han sine Born, saasnart de trænge til nicer
end den blot moderlige Plcie, thi herude kunne de Intet
lære, som duer noget, og indaande en saavcl i physisk
som i moralsk Henseende giftblandet Luft. England cr
Ostindianerens sande Hjem; „lo be able to go home“, cr
Maalct for alle hans Bestræbelser, og har han sparet
saameget eller fortjent en saa höi Pension, at han dermed
kan leve coin for Lable i England, saa iler han med at om
bytte Ganges’s solbestraallc Bredder for Englands Taagcr
og skyindhyllcdc Kyster. Selv Oldingen, der har tilbragt
Snese Aar i Indien, sogcr „hjem“ for idetmindslc at lægge
sine Been i England; der ligger noget komisk, men tillige
inderlig rorende i, at höre en gammel Mand si^e med fuld
Alvor: „I have not been home for twenty years“. —
Denne Tanke, at kun England cr deres Hjem, Indien blot
et midlertidigt Opholdssted, gjör sig gjældende i det Store
som i det Smaa, i det daglige Livs mindste Enkeltheder, som
i Ordningen af alle offentlige Forhold. Det kan derfor ikke
findes underligt, — saa synes mig i det mindste — at det
stille huuslige Venskabs- og Selskabs-Liv ikke trives paa
denne Jordbund, hvor den förste Betingelse herfor, Tilfreds
hed med det Nærværende, med hvad man har og kan nyde,
ikke er tilstede, og det cr en Selvfølge, at man søger de
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Glæder, man ikke finder i sit Indre, i de ydra Omgivelser
og ved ydre Paavirkning. Naar man nu hertil föier, at der
ikke gives nogetsomlielst Theater eller anden offentlig For
lystelse, hvor anstændige Folk kunne gaae hen, saa vil man
indsec, at en Aften kan let blive lang for en Fremmed i
Calcutta. Hvad gjor da Folk, naar de ingen Forretninger have?
spørger man med Rette. Damerne sidde hjemme alene i deres
barnlöse Huus, Herrerne gaae i Klubben, hvor de ryge Ci
garer, spille Billard og Kort eller fordrive i den kolde
Saison Tiden med Væddeløb, Jagt, „Cricket“*), Skiveskydning,
Boltspil og Vædderocning. Klubberne ere satte paa en me
get glimrende Fod. Man viste mig og mine Officerer den
Opmærksomhed at optage os som Æresmedlemmer saavel
af „the bengal club“ som af den militaire Klub. I dem begge
blev der givet Dineer til Ære for os.
Fra dem begge
bragte jeg den Erfaring hjem, al Livet her var for kost
bart for danske Officerer at deellage i til dagligt Brug.
I den för omtalte Townhall blev givet Baller (reunions)
paa Subscription, hvor hele Calcuttas „beau monde“ indfandt
sig i dens eleganteste Toiletter. En Aften blev jeg for
undret over at see endeel mig ubekjendte Ansigler blandt
Damerne. Jeg erfarede snart, at det var den qvindelige
Besætning af den Dagen för indkomne Oslfarer „the Mo
narch“, som havde medbragt 26 unge Damer, der deels kom
tilbage lil deres Familie efter fuldendt Opdragelse, deels
kom ud for at besøge en eller anden Slægtning, og da
vel ikke uden det hemmelige Haab, at komme til Ankers i
en ægteskabelig Ilavn herude i Indien. Det var ganske paa
faldende at see den Forskjel i Farver og blomstrende Ud
seende, der var imellem disse Nysankomnc, som endnu bare
Præget paa deres Kinder af det i deres Aarer flydende friske
engelske Blod, og paa de Stakler, som i flere Aar havde
levet herude i delte for Udseendet saa odelæggende Klimat,
der ikke behover mange Monsonskifler for at berøve Öiet
sin Ild, Huden sin Farve, Stemmen sin Friskhed og lil al
4) El Slugs LnngbolIspil.
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lægge Spiren til Lever- og andre Underlivssygdomme i de
Stærkeste Constitutionen
I samme Townhall blev den 3die Decbr. givet en ganske
urimelig stor Diner til Ære for St. Andrews, Skotlands Skyts
patron, i hvilken Anledning alle i Calcutta værende Skoller
havde forenet sig om at drikke dem en ærlig Ruus, under
lange svulstige Taler til Beviis for deres Födelands For
træffelighed og deres Forfædres ogLandsinænds store For
tjenester. Vi vare ogsaa her beærede med Indbydelser,
og jeg maalte atter til offentlig at bevidne min Tak for de
til Ære for de Danske udbragte Skaaler.
Lykkeligviis
havde jeg været i Skotland Aaret för og kunde herfra hente
Slof til min Tale, hvilken jeg til min store Skræk fandt Dagen
efter aflrykl Ord til andet i Calcullas „evening star“ i Beret
ningen om denne Fest, fra hvilken jeg ikke slap hjem för
Kl. 2 om Natten. Hoist komisk var det ved Festen at see
cn ulykkelig Mand, som havde ifört sig complet Hoiskotlænderdragl; de utallige Muskiler havde snart valgt hans bare Been
lil deres Yndlingsopholdssted, og den stakkels Bjergskolte
var tilsidst nær ved at fortvivle.
Det var en Selvfölge, at General-Gouverneurens Fra
værelse med ikke alene sit talrige Fölge af militaire og ci
vile Embedsmænd, men cn stor Deel af de ellers i og ved
Calcutta garnisonerende Militaire, maatte virke hemmende
paa det selskabelige Liv. Sir Henry Hardinge var afreist
paa sin Inspectionsrcise i del Indre nogen Tid för min An
komst og stod just i Begreb med at begynde den bcrömle
Krig mod Sikherne, der har bragt nye Laurbær over den
cngelsk-oslindiske Armee, föiet nye Provindser lil del engelsk-ostindiske Rige og nye og store Vanskeligheder lil
den Mangfoldighed, som dets Regjering har at kjæmpe
med.
I Generalgouverneurens Fraværelse var den ældste Regjeringsraad Sir Herbert Maddock conslituerel Gouverneur i
Bengalen og residerede i det store Gouvcrncmenlshuus,
skjöndt hans private Bolig var i Alipore. Jeg bivaanede
her adskillige Fester og blandt andet et lille Bal, hvortil
der var indbudet 600 Mennesker, og hvor jeg havde Lei-
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lighed til at faae en Idee om de brittiske Gouverneurers
Luxus. Det var i Sandhed en skjön Fest.
Ikke længe efter vor Ankomst modtoge vi en Indbydelse
til en Fest, som en indfödt Babu ved Navn Brojonauth Dhur
gav for alle sine Venner. Han indbod dem gjennem Avi
serne og sendte Indbydelseskort ud i Tusendviis. Folgen
heraf var, at der kom mange flere Mennesker, end der
kunde rummes i Huset, at Politiet maatte besætte Gaden,
for at holde Orden med den tilslrömmende Menneskemasse,
som vel bestod af ligesaamange Uindbudne som Indbudne,
og at Porten maatte lukkes i Laas og Gjæsterne indlades
gjennem en lille Laage, som man kun kom ind ad ved et
vældigt Skræv, der da især faldt noget ubeqvemt for Da
merne.
En saadan Babu-Bolig er i Almindelighed en fiirkantet
to-Elages Bygning, som indslutter en Gaard i sin Midte,
hvortil Værelserne ligge ud, med et Galleri foroven og for
neden, baaret af Colonner af poleret Stuk.
Naar en Fest
skal gives, trækkes Telt over hele Gaarden, og saaledes er
Salonen dannet. Denne Mand var meget riig og har vist
den Aften kostet 100,000 Rupier paa sine Gjæslers Underhold
og Beværtning. I Baggrunden ligeoverfor Indgangen var
opbygget en höi Balcon, hvortil en bred Trappe förte op.
Her stod paa en Forhöining inde paa förste Etages faste
Galleri Festens Gud, hvem de tilstedeværende Englændere
nærmere betegnede som „the god of children“, eller den
Gud, som der bedes til for at faae Börn og opholde dem.
Det var en i de forskjelligste Farver udmeiet Figur,, om
givet af otte lignende Statuer i mindre Maalestok, der ud
gjorde hans Tjenere eller Braminer. En uhyre Mængde Con
fect, Frugter, Riis og andre Offre stode rundt om ved deres
Fodder, og ingen Christen turde overtræde den Dortærskel,
der adskilte disse Gudebilleder fra den övrige Festhal. En
Række ledige Stole paa denne Trappe, der var den egent
lige Plads for Honoratiores, anvistes mig og mine Officerer
af Værten selv, en smuk ung Mand, for at lade „His Danish
Majesty’s man of war“ tilkomme al den Honneur, det stod
i hans Magt at vise dem. Herfra kunde jeg ret overskue det
Billes Jordomseiling 1.
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hele brogede Billede, der udfoldede sig for mig. Man'lænke
sig den store, med sorte og hvide Marmorfliser belagte
Gaard, nu omskabt til en Festhal, bedækket med Malter og
kostbare tyrkiske Tæpper, pragtfuldt oplyst med utallige
Lamper, hcclt opfyldt med Mennesker af alle mulige Far
ver og Paaklædninger, og rundt om i to Rader Gallerier en
ligesaa broget Vrimmel, som laae i to, tre Lag paa Ryggen
af hverandre for at see og höre. Naturligviis bivaanede
ikke et eneste indfödt Fruentimmer Festen, men endeel
farvede (halfcast) og enkelte hvide Damer opdagedes i den
tætte Menneskevrimmel, der forresten bestod af Hin
duere og Muhamedanere, af Europæere i rige Unifor
mer eller i civil Paaklædning, af „Eurasians“ (Afkom af
europæisk Fader og indfödt Moder). Portugisere, Gebrer
(eller Perser, lldlilbcdcre), Armenier, Araber, Afghaner,
Abyssinicr, Chineser og Joder — deels myldrende imellem
hverandre, deels bænkede i Parterret og paa de amphitheatralsk opsatte Banquetter. En og anden af Persernes stolte
kraftige Figurer ragede med sin kjendelige höie Hue frem
i den brogede Menneskemasse, men iövrigt fordunkledes Alt
af de rige Hindueres og Muselmænds herlige Skikkelser
og österländske Pragt. Kostbare ostindiske og Kaschimirshawler, löst kastedede over Skuldren eller ombundne som
Beltér, Kaftaner af de forskjelligste Sloffer og Farver, oversaaede med Sölv- og Guldbrocade, Atlaskes- eg FlöielsBaretter og Turbaner, besatte med Juveler og ægte Perler,
Guldkjæder, Juveelbelter og pragtfulde Vifter glimrede os
imödefra alle Sideri Festsalen. Til at forlyste disse Gjæster
havde den gjæstfrie Vært gjort store Anstrængelser og ikke
sparet hverken Bekostning eller Umage. En Placat, som uddeeltes iblandt dem, gjorde dem slrax bekjendte med, at de
havde at glæde sig til Signor dalle Case’s og hans Selskabs
„inagelösc“ Forestillinger, som skulde begynde Kl. 9 om Aftenen
og ende Kl. 4 den næste Morgen. Foruden forskjellige acrobatiske, eqvilibristiske og gymnastiske Kunster, saasom „Signorina Emilia’s“ og „Signora dalle Case’s“ Dands paa slap og stram
Linie, „den unge Brasilianers mesterlige Kolbölter“, „den
store chinesiske Pyramide“, endeel af den samme chinesiske
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Trop udförte Hugge- og Fægteovelser, Spring o. s. v., af
hvis comiske Virkning Signor dalle Case ventede sig uendelig
Applaus, gaves ogsaa ikke faa Dandse tilbedste, saaledes en
Fandango med Castagnetter, en Polka, en „sailor’s hornpipe“,
en grotesk Dands paa Stylter og flere spanske og italienske
Dandse, udforle af „clowns“. Endelig var Aftenunderhold
ningen heller ikke uden Musik, idet der foruden en Romance
„Povera signora“ gaves en ægte chinesisk Concert.
Men da Salen var overfyldt, var det kun ined Nöd og
Neppe, at der var Plads for de fleste af disse Kunstpræsta
tioner. Naar Kunstnerne traadte frem, aabnede sig en sne
ver Kreds midt i Salen, inden hvilken demaattebegrændse
deres Maneuvrer, og kun de forreste Tilskuere nöd den
Lykke at höre eller see dem. Bedre Plads havde derimod
Liniedandserselskabel, som den splendide Babu havde ladet
komme. De havde udspændt deres slappe og stramme Li
nier mellem andet Stokværks Colonner, og her svævede de
over Selskabets Hoveder og udförte deres virkelig gode Præ
stationer til Tilskuernes store Tilfredshed, der da ogsaa gav
sig Luft ved höie Raab, Latter, Klappen med Hænder og
Trampen med Fodder, kort paa alle de sædvanlige Maader,
hvorpaa man er vant til at tilkjendegive det höieste Bi
fald.
I andet Stokværks Værelser var der for de Christne
heelt igjennem dækket Borde med Forfriskninger og Soupeer, som stadig blev fornyet for hver Gang nogle Gjæster
havde taget deraf. Champagnevinen flöd i Stromme, og
jeg maa til Skam for den christne Deel af Selskabet til—
staae, at det var den, der viste sig meest graadig ved denne
Deel af Festen og i det Hele förte sig mindre anstændigt
op end den öslerlandgke, der nöd et meget tarveligt Maaltid nedenunder. Hvor langt ud paa Natten delte Gilde stod
paa, skal jeg ikke kunne sige. Jeg tog derfra Kl. 1 om
Nalten, udmattet af Trængsel og Varme, og var saare glad
ved at kunne finde min Vogn i den Uorden og Trængsel,
som fandt Sted i Gaden udenfor, hvor Tusender af Menne
sker stedse sloges om al komme ind eller om Plads til al
16*
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blive staaende, for at betragte den med couleurte Lamper
oplyste Portal.
En Eftermiddag da jeg kjorte en Tour gjennem nogle
mig hidtil ubekjendte Qvartcrcr af Calcutta, blev jeg op
mærksom paa en Sammenstimlen af Mennesker udenfor et
Huus med en lang snever Indgang. Jeg stod af og gik ind,
• medens som sædvanlig den godmodige indfödte Befolkning veg
ærbodigl tilside for den fremmede Uniform, og hvor dette
ikke fandt Sted, min Dobasch med vigtige Miner og haandgribelige Gebærder gjorde Plads for mig. Jeg erfarede
snart, at her boede en riig Babu, som gjorde Forberedelser
til en Fest, og at det var i den Anledning, at Folkslimlede
sammen for at see denne Herlighed. Jeg blev fort igjennem en lang smal Gaard eller Gyde, hvor der var opstillet
paa den ene Side langs Muren en stor Mængde colossale
Træfigurer, som vare nye og opmalcde til Festen og paa
klædte i allehaande Costumer. Der var Blucher og Wel
lington, Dronningen af England og Othello, Samson ogDalila, Napoleon og Voltaire, Shakespeare og Holophernes,
Judith og Frederik den Store. Denne Nomenclatur maa
være nok for at vise, i hvad Retning denne Decoration var
lagt, og som jeg fundt gjcnlaget, da jeg kom ind i selve
Huset, hvoi* Gaarden ligesom ved den ovcnbcskrcvnc Fest
var bedækket med cl Telt, og hvor hele Galleriet i nederste
Etage var opfyldt med en saadan Udstilling. Paa nogle af
dom fandtes Deviser eller Citater af dc berömteste Forfat
teres Værker, alluderende lil den Glæde, Gjæslcrno skulde
nyde. Det er en Selvfølge, at alle disse Figurer vare i höi
Grad slet gjorte og groteske. Kun vare Klæderne og Far
verne meget glimrende og vakte en almindelig Beundring
hos den heskuende Mængde. I den gpevre Gaard Iigeoverlor Huset var anlagt et Slags Marionellhcater, hvor en eller
anden Markskriger allerede ordnede sine Dukker; — Alt til
Festen. Imellem Statuerne hang Drapperier ; Blomster,
og afhuggede Lovtræer eller Palmegrene opfyldte Mellem
rummene. Ned fra Teltet over Gaarden blev ophængt bro
gede Fugle med udspredte Vinger i Staaltraade, beregnede
paa al dreié rundt og bevæge sig ved de opstigende
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Varniedunslcr. Jeg blev modtaget af den ærværdige Babu
selv med samt hans Sön, der gik omkring og ordnede Alt.
De vare ellers vanskelige nok at skjælne fra deres mange
Betjente, thi de vare begge to paaklædte i paradisisk
Uskyldighedsdragt; dog, den Opmærksomhed, der vistes dem,
især den Ældste, den Travlhed, hvormed man gik om dem,
bragte dem Huka og Limonade, viste noksom, hvem det
var. De modtoge mig med udsögt Artighed, viste mig alle
Foranstaltninger og slap mig ikke, för jeg med Haand og
Mund havde lovet at komme igjen til Festen, som skulde
finde Sted to Aftener efter. Jeg tog nogle af mine Office
rer med og kjörtc derhen. Portalen og den smalle Gaard
var brillant oplyst, og de malede Træfigurer*) toge sig
glimrende ud i Aftenbelysning. Inde i Salen var i Bag
grunden oprettet et Amphitheater, hvor Huusguden præsi
derede foran et opdækket Bord med Sukkergodt og Confect,
udsmykket med Blomster og stærkt oplyst, just ligesom hos
Brojonaulh Dhur.
Enhver kommende Gjæst blev bragt
herop, complimenterede Guden, bragte en lille Gave af
Confect, tog en Mundfuld af hans. Bord og gik derpaa ned
til Selskabet, hvor man blev anviist Plads paa Stole midt i
Salen. Bagved os var et afdeelt Rum for Tjenerskabet.
Man præsenterede mig en Bouquet af Jasminer og smurte
mig med vellugtende Salve inden i Haanden. Nu gik Bajaderedandsen for sig som sædvanlig, hvilken jeg ikke her
videre skal beskrive, men kun omtale den for mig hoist
morsomme Beundring, som den opvakte hos Tilskuerne. Der
var i Sandhed noget yderst comisk i at see disse Mænd med
alvorlig spændt Opmærksomhed betragte disse Forestil
linger og höre paa den, for mig i det mindste, saa al
deles gruelige Musik med en Interesse, som ueppe finder
*) Saavidt jeg har kunnet erfare, haves saadunne Træfigurer ved Pa
goderne og laanes eller leies ud til disse Fester. Jeg har imid
lertid, saavidt jeg har kunnet trænge ind i en Pagode, aldrig seet
andre Figurer end deres afskyelige Gudebilleder og tilhörende At
tributen
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sin Mage naar i vore Skuespilhuse ct eller andet Mester
stykke gaacr over Scenen, eller en Jenny Lind udfolder
sine Trylletoner. Ved Siden af mig sad en Persaner, en
aldrende smuk Mand, formodentlig meget fornem og meget
riig, at dömme efter den Stads, der blev gjort af ham.
Hans alvorlige sorte Öie stirrede med uafbrudt Opmærk
somhed paa det hæslige Væsen, der bevægede sig foran os;
af og til trak et umærkeligt veltilfreds Smiil op omkring
hans Mund, og nu mumlede han et sagte Bravo, der lidt
efter lidt steg til et voldsomt Udbrud af den meest begei
strede Beundring. Hvad der endvidere ogsaa i höi Grad
interesserede mig var at see de Hoflighedsbeviser, hvor
med Vært og Gjæsler gjensidigt opvartede hinanden, og
som i ingen Henseende give Europæerne noget efter. Min
•Babu havde den Aften ifört sig en sncchvid Musselinsdragt
med hvid Turban og saae særdeles godt ud. Da her var
meget færre Mennesker, navnlig faa eller ingen Europæer,
havde jeg ret Leilighed til at betragte de rige österländske
Costumer, som omgave mig. Her var ægte Shawler og Ju
veler for mange Penges Værdi. Min Nabo Persaneren havde
en Solitaire paa sin Finger, der vilde have været cn Pry
delse for en Keiserkrone.
Imellem vore Bekjcndtskaber blandt de Indfødte maa
jeg ikke undlade at omtale ct Besög, vi havde ombord af
den beromle Tippo Saibs Sön og Sönncsön. Ligesom den
saakaldtc Stormogul i Delhi, Naboben af Arcot, Rajaen af
Taftjorc og den tallöse Mængde Fyrster, som holdes fangne
i det hellige Benares, saaledes have ogsaa disse to cn be
tydelig aarlig Pension af det brittisk-ostindiske Compagni,
de omgive sig med en vis ydre Pragt, de tituleres „Konge
lig Hoihed* og have dem förste Entrée ved Generalgouverneurens Levers; men forresten tör de ikke fjerne dem uden
nogle Miil fra Aliporc, der er anviist dem som Statsfæng
sel, og deres Fyrsleværdighed bestaaer kun i et tomt Navn.
Jeg havde scet den Ene af dem för paa et Bal i Townball;
han gik dc£r i al sin Herlighed saa forladt og upaaagtet
omkring, som om ikke.En i det hele store Selskab havde
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kjendt ham. Ved deres Besög ombord i Corvetten, vare
de kun ledsagede af et Par Tjenere og af en temmelig
lurvet Portugiser, der tjente dem som Tolk; Skibet syntes
i Et og Alt at finde deres Bifald og idel de siode i Begreb
med at gaae fra Borde, vendte den ældste af Prindserne
sig endnu engang om med et meget naadigt: „I am very
much pleased“. Hændelsen vilde, at vor Consul Mackey den
samme Dags Eftermiddag havde den Artighed at beværte
endeel af Corvettcns Mandskab, idet han W et lille Damp
skib, han havde kjöbt for Kongen af Birma, lod dem bringe
ud til sit smukke Landsted i Gardenreach, hvor de, alt som
de nöd et solid Maaltid, dandsede, sang og morede dem paa
det Bedste under et stort Solseil. Ved denne Leilighed
var Kongen af Birmas Minister selv tilligemed et talrigt
Folge ombord i Dampskibet; da han ikke kunde gjöre sig
synderlig forstaaelig for os, fordrev han Tiden med atryge
Ceruter, som en knælende Tjener leverede ham tændte den
ene efter den anden.
Under vort Ophold ved Calcutta gjorde adskillige af
de Herrer Naturforskere Excursioner opad Gangesfloden og
i Omegnen af Calcutta. Da jeg antager, at Udbyttet heraf
vil finde sin Plads i den videnskabelige Beskrivelse af Rei
sen, skal jeg ikke videre omtale dem her.
I Begyndelsen af December Maaned vare „Ganges“ og
Transportskibet seilklare. Den 3die Decbr. afgik de begge
til deres Bestemmelse. Med „Ganges“ fulgte Lieutenant Rothe
som Hydrograph, Hr. Reinhardt som Zoolog og Doctor
Didrichsen som Botaniker, idet han tillige fungerede som
midlertidig Skibslæge. Med „Christine“ fulgte Mineralogen,
Dr. Rinck. En preussisk Naturforsker, Botanikeren Dr. Phi
lippi havde udbedet! sig af mig at maatte gjöre Expeditio
nen med til Nicobarerne.
Denne Mand havde allerede opholdt sig to Aar i In
dien, og navnlig havde han bereist de birmanske Provind
ser, samt opholdt sig en Tid paa Penang. Han havde
havt til Hensigt at besöge Nicobarerne, men havde ladet
sig afskrække af de Rygter om Mord og Plyndring og i
det Hele om de Indfødtes ugjæstfrie Sindelag, som ikke uden
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Grund vare komne i Omlob i de senere Aar. Nu var han
kommen lil Calcutta, for at reise hjem, men da han hörte
tale om Galatheas Expedition, forandrede han sin Beslut
ning. Jeg greb med Glæde denne Leilighed til at indhente
en Mands Mening, der ved specielt Studium af de indiske
Plantninger vilde være istand til at afgive en competent
Dom over Hensigtsmæssigheden af de nicobarske Öers even
tuelle Opdyrkning, og oplog ham derfor i vor Kreds, med
Löflc om al sa^e ham i Land paa Penang efter endt Un
dersøgelse af Nicobarerne. Ogsaa Handelsagenten, Herr
Nopitsch var ankommen med Damppaketten fra Suez og til—
traadte sin Tjeneste ombord i Galathea i Begyndelsen af
December Manned. Först efter Midlen af denne Manned
blev Galathea ganske klar fra de forskjellige Skibsarbeidcr
og låne nu scilklar paa Calculla’s Rhed. Jeg besluttede at
oppebie den efter den 20de forventede Overlandspost og
derefter at afseile lil Nicobarerne.
Forinden vor Afreise sögte vi, saa godt det stod i vor
Magt, at gjöre Gjengjeld for den udmærkede Artighed, der
var bleven os udviist saavel af Regjeringens Authoritetcr,
som at det hele Selskab i Calcutta.
Til den Ende havde jeg Loverdagen den 19de Decbr.
Gouverneuren, Sir Herbert Maddock, ombord med et Selskab
af Herrer og Damer til cn Collation og for at sec mit Skib.
En större Orlogsmand cr i det hele cn Sjeldenbcd ved
Calcutta, da de engelske Krigskibe meget sjelden komme
der, og de större aldrig gaae hcclt op lil Byen. Galathea
var virkelig sat i en smuk Stand, og mit Mandskab, der nik
i det hele nöd en önskelig Sundhedstilstand, var blevet opklædt i den for Matrosen saa klædelige, elegante hvide Ma
trosdragt, som Klimatet herude gjör lil en Nödvendighed.
Jeg turde derfor vise mit Skib uden Frygt for Sammenlig
ninger, selv for de competente Englænderes forskende
Blikke.
Tirsdagen den 23de gave mine Officerer et Bal ombord,
som blev besögt af hele Calcutta’s beau monde. Skandsen
var omskabt til et smagfuldt Telt, staaende midt i en tro
pisk Skov. Decorationen bestod af alle Nationers Flage,
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Belysningen af talrige Voxlys i Lysekroner, dannede af
Bajonetter, omviklede med Grönt og couleurte Finge. Den
gode Doctor Wallich hçvde plyndret sin botaniske Have og
sendte os flere Baadladninger af Grönt og Blomster, som
vor Maler, Hr. Plum, paa det smagfuldeste anbragte imellem
Tellaabningerne. Vor Musik var placeret oppe paa Ruffet,
mine Kahytter vare Conversations- og Spilleværelser, Batte
riet var Buffet og Spisesal. Det hele var i Sandhed over
mande smukt, der blev dandset til Kl. 2 om Natten, og det
talrige Selskab var i höi Grad oprömt, trods de engelske
Damers store Frygt for at vove dem endog blot i en Baad
ud paa Vandet om Aftenen efter Solens Nedgang.
Næste Morgen Kl. 8 var Galathea atter Krigsskibet,
bestemt til den lange Reise. Posten var ankommen Dagen
för, og havde bragt os de sidste Breve fra Hjemmet. In
tel] holdt os længer tilbage — vi lettede derfor vor Forloining paa Juleaftenens Formiddag og lode os drive ned ad
Sirommen.
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VIH.
Reise fra Calcutta — Barren Island — Ophold
ved de nicobariske Ber — Reise til Pnlo Penang.
(Fra den 24de Dccbr. 1845 til den 7de Marls 1846.)

Det var som sagt Onsdagen den 24de Decbr, Juleaften,
at vi lettede og forlode Calcutta. Kl. 8 Formiddag stod
Galatheas Skandse, der Aftenen för havde været omskabt
til en af Lys og Blomster straalende Balsal, hvor Calcutta’s
„beau monde“ svingede sig i Galoppader og Polkaer, atter
i sin sædvanlige Skikkelse, og Spillet, der havde dannet en
lysende Pyramide, dreicde sig under Palernes Klapren og
Musikens opmuntrende Toner mechanisk rundt, loftende
vore Ankere op fra Gangesflodens Bund.
Vi drev med Strömmen ned ad Floden. Idet vi passe
rede Fort William, hilsede vi det med 21 Skud, som öieblikkeligt bleve besvarede med Skud for Skud, og snart for- f
svandt „the city of palaces“ for vort Blik. Vi drev ned forbi
den störsteDeel af Garden-reach og ankrede op mod Mörk
ningen noget udenfor den botaniske Have.
Næste Morgen kom et Bugseerdampskib fra Calcutta
ned til os. Vi lettede, og det slæbte os Floden ned. Skjöndt
det var heel tidligt, havde vi dog den Glæde og Tilfreds
stillelse, at see flere af vore Venner komme ombord for
endnu engang at give os en venlig Afskedshilsen. Idet vi
passerede botaniske Have, stod ^or gamle Ven Wallich
paa sin Balcon og tilviftede os en lykkelig Reise. Jeg lod
Musiken blæse „Kong Christian“ som sidste Afskedstoner
til denne vor hæderlige Landsmand.
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Saasnori man er botaniske Have og Garden-reach et
Stykke forbi, tabe Ganges’s Bredder efterhaanden i Inte
resse, de udvide sig endelig saameget og blive saa lave,
at man Intet kan skjælne paa den jævnt henlöbende Strand
bred. Seiladsen paa Floden, bugseret af et Dampskib med
en Lods ombord, bliver derfor i höi Grad triviel.
Kl. 4 Eftermiddag ankrede vi op, da Lodsen forudsaae,
at der ikke vilde være Höivande nok paa Barren Rangafalla, som vi skulde passere. Næste Morgen lettede vi
alter og slæbtes Floden ud. I Dampslæbernes Accord er
det bestemt,k at de ikke skulle slæbe længer end til „Spilboy*;
hvis man önsker, at de skulle tage Skibet heelt ud, maa
derom accorderes særskilt. Det var mig derfor ikke uven
tet, at min Slæber forlangte en saadan separat Betaling, da
vi vare komne forbi det inderste Fyrskib; jeg svarede ham,
at jeg dertil var villig, og at han maatte tage mig heelt ud
forbi det yderste Fyrskib. Men da vi vare komne til Spit—
boy, kom han frem med sin Fordring, som hverken var
meer eller mindre end en heel Dags Betaling til, circa 300 Rp.
mere, for el Arbeide, der kunde gjöres endnu samme Af
ten i Lobet af 2 Timer. Dette nægtede jeg brat ud; han
slap Slæberen og vi gik til Ankers. Siden efter, da han
kom ombord for at hente sine Penge, bod han'sig til at
tage os ud for 100 Rp., men nu svarede jeg Nei og lod
ham gaae. Kl. 7J Aften lettede vi med Ebben, Vinden var
temmelig labert, men ved Hjælp af Strömmen
tkom vi lykkelig ud til Lodsskibet Kl. 11J, hvor Lodsen gik
fra Borde; Kl 1| om Natten passeredes Fyrskibet, og saa
ledes slap vi da Gangesfloden og Engelsk-Ostindien af
Sigte.
Skjöndt vi vare i NO-Passatens Hjerte, fik vi dog in
gen Gavn af den i de förste Par Dage; sandsynligviis var
Indflydelsen af Landets Nærhed Aarsag hertil. Vi laae med
Stille og variable Briser fra NO til SV, uden at komme
synderlig Vei andet end Vest efter, i hvilken Retning
Strömmen satte os med 1 à 2 Miles Fart.
Forst Natten mellem den 30te og 31te Decbr. fik vi
frisk Brise af NO med smult Vande og smukt Veir. Min
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Cours var sal for al gaae Nord og Öst om Andaman«
Gruppen, da det var min Hensigt, overeensslemmcnde med
hvad der var yllrct i mine Instructioner, at forsöge en
Undersögelse af Barren-Island paa Veicn ned til Nicoba
rerne.
Mit Haab, at mine Syge skulde komme sig meget hur
tigt, saasnart jeg kom lilsocs, opfyldtes ikke ganske. Jeg
var gaaet tilsöes med over 30 Syge, og jeg havde endnu
den 31te Decbr. 23 Mand paa Sygelisten, der dog alle
vare i Bedring.
Nytaarsaften blev feiret herombord saa lystigt som
Ledigheden tillod det. Folkene fik Punsh, dc dandsede paa
Skandsen Ycd Lanterneskin, og klædte dem ud i allchaande
Dragter, som ved saadan Leilighed komme tilsyne, Gud
veed hvorfra. Officererne havde havt den Godhed al ind
byde mig til Julegröd i Messen, hvor der da var Juletræ
ined alle Slags Foræringer, som uddeeltes ved Lodtrækning,
og som naturligviis, beregnede i Forveien og forsynede
med passende Deviser, gave Anledniug til al Slags Ly
stighed.
Under vor Seilads for at anduve Andaman -Grpupcn
fandt vi Sirommen at sælte stadig SSV. hen med omtrent
1 Miils Fart i Vagten.
Den 2den Januar ved Daggry havde vi Sigte af Preparis-Island, den nordligste af Åndemanerne, en höi, skovbegroet Ö med bratte Kyster. Jeg lod slyrc Nord om den.
Paa Yderkanten af del Rev, som slrækkcr sig ud fra Vestsiden
af denne Ö, ligge to sinaa Klippeøer, som vi havde me
get god Kjending af; ligeledes af de lo nordlige Cow og
Calf. Disse vise sig for Skibe kommende Vest fra som
een Ö; först naar man har dem i Syd, skille dc sig fra
hinanden. Neppe er der Passage imellem dem og Prcparis-Ocn, idelmindslc saae jeg det bryde stærkt i Lobet.
Loddet gav os jevnlig fra 45 til 29 Favne, Gruus og Skjæl.
Strömmen sætter her ret Syd hen med omtrent 1 Miils Fart.
Kl. 5 Efterin. fik vi Kjending af Store Cow, Kl, 6
peiltes den i S. 58° V. Efter al bave styret S. S. V. hen
en Times Tid for at faae rigtig Kjending af denne Ö. salte
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jeg Cours S. t. Ö. J O. hen for Barren-Island. Saavel
Preparis som Cow-Island ere lave og bevoxede med Krat,
sandsynligviis aldeles ubeboede.
Den 3die Januar ved Daggry saae vi Narcondam-Island
tværs oin Bagbord i 8 à 9 Miils Afstand e. G. Dens Ud
seende er nogent og öde; den har Form af en Høstak.
Landet at Slor-Andaman saae vi til samme Tid om Styr
bord. Det store meget kjendelige Bjerg Saddle-Mountain
havde vi tværs. Hele Kysten her i Nærheden af Cornwallis
Havn er meget höi.
Kl. 10J Formid. fik vi Barren-Island at see fra Merseraaen, Kl. 12. Middag fra Dækket; vi stode da 10 à 11
danske Mile fra det. Om Aftenen Kl. 6 vare vi inde under
Barren Island paa 1 Miil nær Landet. TogeKjending af en
lille Bugt paa N. V. Siden af Strandbredden, hvor den
ringförmige Bjergkjæde ligesom aabnede sig og lod see en
Klofl, hvori den i Kraterets Midte sig hævende Askekegle
viste sig mere frit, medens vi kun havde seet dens Spids
hæve sig over Bjergryggen Nord og öst for den. Denne
Kegle stod som cn graasort, aldeles jevn og glat Pyra
mide midt i den lysegrönnc Vegetation, der bedækkede de
omliggende Fjelde, og fra dens Top steg en vedvarende
hvid Røg, lidt rodlig farvet af den nedgaaende Sol, op i
en lys Colonne paa den mörkeblaae Himmel og gjorde en
særdeles smuk Virkning.
I Dalen, som den ovenomtalte
Indskjæring tillod os at see ind i, laae store Dynger af
kulsort Lava optaarnede. Paa delte Sled maatte Landgang
findested, dersom den var mulig. Jeg besluttede altsaa, at
holde mig for smaa Seil hele Natten saa nær delte Punkt
som muligt.
Næste Morgen Kl. 6 vare vi paa samme Punkt, som
igaar Aftes. Jeg lod styre endnu nærmere ind og dreiede
til tværs ud for den udsögte Plads. Kl. 6£ satte vi af, to
Fartöier fulde, deels af Naturforskere og andre Videbegjærlige, deels af Telte, Provisioner og andre nödvendige Malerialier. Det var lykkedes at finde det rette Landgangs
punkt. Ikke alene var det godt og beqvemt for Fartöierne,
men del var, som det siden viste sig, del eneste Punkt paa
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hele Öen, hvor Landgang var mulig. Et lille Rev af Klip
per danner her ligesom en Baadebavn. Kysten er lav og
tilgængelig med Lavvande. En varm Kilde har her sit
Udlöb; Vandet var saa hedt, at Folkene, som sprang ud
for at hjælpe Baaden ind, brændte sig derpaa. Det var
det eneste Vand, vi kunde finde paa hele Öen.
Nu vare vi i Land, en Plads blev udsögt i noget höit
Græs under Klippevæggen, her bleve to Telte opslaaede.
Lidt derfra, paa en hôi Lavadynge, blev en Flagstang op
rejst og det danske Flag heist. Herfra skulde ogsaa de
Signaler gjöres, som vare aftalte med Corvetten.
Saasnart Cap 11. Flensborg havde sect Flaget heist, som
var Signal for, at vi vare vel iland, krydsede han sig östen
om Öen, gik Syd om den, löb den saa nær han kunde, stun
dom paa i Fjerdingvej, loddede jevnlig, kom op Vester
fra, og var Kl. 1 Eftermiddag paa sin Post ud for Lan
dingsstedet, hvor han blev liggende for smaa Seil. Det
blev derved godtgjort, hvad af foregaaende Undersögelser
er noksom bekjendt, at denne Klippe rager lodret op af
Havet, og at der ingen Bund er paa 100 Fv., 10 à 15 Fv.
fra Land.
Vi havde neppe sat Foden paa Land, för de fleste af
Selskabet klavrede om mellem Stenene og opsögte Conchylier og Coraller, medens Andre, der endnu vilde nyde
nogle Öieblikke i rolig Betragtning, hvilede sig paa det
Teppe af Convoi vier, der saa indbydende bredte sit friske
Grönne henover Koralsandet. Efterat derpaa de förste For
beredelser vare gjorte, og Frokosten spiist, skiltes man ad
for at undersøge hver sin Deel af Öen.
Barren-Island, der först opdagedes i Aaret 1787, da
dens Vulcan var i fuldt Udbrud, danner efter Leopold v.
Buch den nordvestligste Ende af en stor Vulcanrække, der
fra Amboina over Timor, Flores, Sumbava, Lombok, Bali,
Java og Sumatra gaaer op til Barren Island, medens to
andre Vulcanrækker strække sig fra den førstnævnte O,
den ene mod Nord og senere Nordost over Philippinerne,
Formosa og de japanske Oer, den anden mod Öst, senere
Sydost og Syd over Nyguinea, Nybrittanien og Nyhebri-
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derne til Ny-Zeeland. Hele Barren-Island udgjör eet stort
Hævningskrater, omtrent som La Sommas gamle Krater med
Vesuvs Askekegle i sin Midte, eller som den Pico Teneriffa
omgivende Kreds af 1000—2000' höie, lodrette Klippe
vægge. Barren-Island’s Bjergring reiser sig steilt op af
Havet, er 2 a 3 Miil i Diameter, maaskee lidt bredere fra
Öst til Vest end fra Syd til Nord. Kun paa eet Sted — i
Nordvest eller noget nordligere — er den ene Bjergring,
som ovenfor berettet, fuldkommen aabnet, og gjennem
denne Indskjæring seer man midt ind i den Dal eller Kjedel, som udgjör Öens Kjerne, og som neppe hæver sig
10—20 Alen over Havets Overflade, en regelmæssig Aske
kegle under en Vinkel af omtrent 32° reise sig til en Höide
af 1650 '• Omkring Askekeglens Fod er Dalen opfyldt af
uhyre Lavamasser, men Bjergringen, der paa Indresiden for
en stor Deel kun frefobyder Lava-Aske, er udvendig bevoxet
med den yppigste Vegetation, der, naar man kommer sei
lende Syd fra, ikke lader En ane, at den gjemmer en Vul
kan i sit Skjod, medens man mod Nord, hvor Bjergene ere
lavere, seer Askekeglens Top og den hvide Rögsky hæve
sig op over den lysegrønne Skovkrone.
Under S. V.
Monsonen skal Vulkanen især have hyppige Udbrud.
De Herrer Rosen og Kjellerup paatoge sig i Forening
at bestige selve Askekeglen. Hr. Rosen giver folgende Be
retning om denne Excursion:
„Vi vare gaaet et Stykke igjennem Dalen, da vi, i den
Tanke, at det vilde være umuligt at bestige selve Askekeg
len, klavrede eller jeg kan sige lob fem, sex i Tallet
op ad Bjergringens Indreside mod N. O. Den ved Forvittring aldeles smuldrede Lava, der havde et Udseende ikke
uligt Muldjord, gjorde imidlertid Opstigningen snart tem
melig besværlig.
Vi sank hvert Öieblik, som i Sand paa
en dansk Hede, og inden vi havde naaet synderligt mere
end J af Bjergets Höide, vare alle de Andre vendte om,
medens vi to, mere sindig end i Begyndelsen, fortsatte
vor Vandring, hvilede fra Tid til anden og hjalp os op ved
at gribe fat i de enkelte smaa Buske og Planter, som endnu
fandtes paa Skraaningen. Efter çn halv Times Forlob eller
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noget mere, vare vi överst oppe paa Bjerget; vi forfulgte
nu Veien hen over Höilandet til et Par af de andre noget
höiere Toppe og forvandt snart ganske vor Træthed igjen.
Smukke fremmede Træer og Buskvæxter bedækkede hyp
pigt Skraaningernc, der strakte sig ned imod Soen, og som
i Afstand paa mere end eet Sted havde en forbausende Lig
hed med de store Klöfter paa Möens deilige Klint. Et Bosse
skud, som klang nede fra Skoven, afbröd af og til Naturens
höitidelige Ro, og et Öieblik efter saae vi da de hvidgule
Skovduer skræmmes op, den ene efter den anden, medens
den eenligc Örn höiere i Luften bevægede sig rolig i större
og mindre Kredse om Stedet; Soens stille blaac Flade flöd
for Öiet næsten sammen med den klare, dybe Horizont;
Naturen var saa smuk, saa indbydende, og dog syntes der
os at mangle noget, naar vi ikke kunde bestige selve Aske
keglen. Det var den förste Vulkan, *vi nogensinde havde
seet; endnu i Daggryet havde vi seet Ildsöilerne fra den
stige op i Luften, og det forekom os at maatte være
en let Sag at bestige den, saaledes som den fra disse
Höider viste sig for os. Beslutningen var derfor hurtigt
tagen; i et Par Minuler lob vi ned ad den indre Bjergskraaning, som det havde kostet os saa lang Tid at komme
op ad, gik igjennem den Dal, som kredsformig omgav Aske
keglen, og gav os derpaa til at klavre op ad selve Keg
len paa dens östlige Side. Skjöndt uden Sammenligning
besværligere end Bestigningen af det forrige Bjerg, gik
det ogsaa i Begyndelsen ret godt; vor Törst blev rigtignok
snart temmelig heftig, og Solen brændle som Ild paa den
.sorte Masse, men vor Træthed gik over igjen, hvergang vi
havde hvilet et Öieblik, og naar vi med Öinene maalte Af
standen ned til Keglens Fod og op til dens Top, forekom
del os, at vi allerede havde tilbagelagt en betydelig Vei.
Men jo höiere vi kom, desto værre og inoisonnneligere
blev det; for hver tre Skridt, vi ved Hjælp af vore lange
Bambusstokke kravlede i Veiret, giede vi idetmindste de to
tilbage igjen; Jord og Stene styrtede ned med en rivende
Hurtighed ikke blot under vore Fodder, men allerede höit
oppe fra, hvor Massen havde lösnet sig ved vore Fodtrin
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nedenunder; og naar vi af og til længselsfuldt sammenlig
nede den Vei, der forestod os endnu, med den, vi havde
lagt tilbage, blev det os stedse mere tydeligt, hvor ganske
vi i Begyndelsen havde bedraget os i denne Henseende,
og vi vare tilsidst nærved at fortvivle over vor ringe Frem
gang. Da vi nærmede os Keglens Top, maatte vi et længere
Stykke krybe paa alle Fire hen over en hvid trachytagtig
Steenmasse, der tilsidst blev saa steil og glat, at vi rimeligviis havde maattet opgive vort hele Foretagende, hvis vi
ikke havde fundet en ligesom i Trappetrin udhugget, flere
Fod dyb og bred, i Bunden noget fugtig Rende, i hvilken
vi temmelig hurtigt og uden Besvær kunde stige i Veiret.
Svage Svovldampe viftede os allerede af og til imöde; vi
havde endnu et Stykke at klavre henover steenagtige, mörkebrune Lavamasser og naaede saa til vor usigelige Glæde
den överste Top, hvorfra vi igjen hilsede vort Skib, vore
Telte og Fartöier, ligesom vi nu kunde see ned i Kjedlen,
der laae lige under vore Fodder. Keglen hævede sig höiest
mod N. V. og Vest. Svovldampene, der stege op af utal
lige Revner, havde bedækket næsten hele Toppen med smaa
naaleformige, guulgrönne Krystaller, medens der enkelte
Steder paa Lavaen laae en lös, blöd, hvid Masse, der, naar
man tog den op, smuldrede hen imellem Fingrene; Svovl
lugten slog os tungt imöde, og Stenen under vore Fodder
var mange Steder brændende hed, idet vi stege ned i Kjed
len. Denne var omtrent4O' dyb; Bunden, der holdt 15—16z
i Diameter, fyldt med en rödguul Sandjord, hvori vi med
vore Stokke indridsede et „Galathea j 46* og lagde et Kors
af Steen ovenfor Indskriften. Paa Kjedlens sydlige Væg
dryppede, thi man kan ikke sige löb, en Kilde ned, der
havde dannet sig et yndigt Leie af Mosser og ganske smaa
Bregner, som stak forunderligt af mod den hele övrige
nögne Askekegle. Solen begyndte imidlertid allerede at dale
betydeligt paa Himlen, vi maatte derfor, efterat have ud
hvilet os og seet os om, tænke paa at komme ned til Stranden
igjen, og
valgte hertil den nordosllige Side af Askekeglen,
da denne mod N. og N. V. var ufremkommelig steil, pg vi
paa den anden Side önskede at gjöre Hjemveien saa kort
Billes Jordomseiling. I.
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som mulig. Nu först blev det os imidlertid klart, hvorledes
del farligste af vor Expedition endnu stod tilbage; cn eneste
af de Regnbyger, som Himlen den næste Dag i en saa
dan Overflödighed öste ned over vore Hoveder, vilde have
været tilstrækkelig til at gjöre os Nedstigningen aldeles
umulig. Snart maatte vi krybe paa Siden, snart lagde vi
os paa Ryggen, snart gik vi baglænds paa alle Fire, snart
grebe vi med vore sidste Kræfter for os, idet vi rutschede
ned uden at kunne faae Fodfæste igjen.
Endelig naaede
vi alter den mere forviltrede Lava, hvor vel Alt rullede
bort under vore Fodder, men det dog blev os lettere af
og lil igjen at standse i Farten, der snart bragte os
ned lil Foden af Askekeglen. Trælle saa Benene rystede
under os, klavrede og sprang vi nu imellem dc uhyre
Lavablokke, der i en chaotisk Uorden opfyldte den om
givende Dal, og fortsatte Vcicn over cn Slette, hvor del
mandshoie Græs betog os al Udsigt længere borle, ligesom
vi ogsaa hvert Öieblik tabte hinanden af Sigte, idet vi for
svandt i en af de mange Revner eller Gröiter, der her
krydsede hinanden i alle Retninger. Jeg var netop falden
ned i en af disse og folie mig saa træt, at jeg havde op
givet Haabet om at hjelpe mig op af den igjen; jegmaatlc
tænke paa den foregaaende Aften, hvorledes vi, mens Ski
bet i den stjerneklare Nat skjod roligt gjennem de forun
derligt kulsorte Böiger, havde betragtet og talt om den
consomme ubeboede Ö, der laac for os, og om den Robin
son Crusoe, vi maaskee kunde finde kastet hen lil denne
forladte Plet paa Verdenshavet. Jeg havde nu selv gjort
mig fortrolig med en lignende Skjæbne, da et Signalskud
fra en af vore Houbitzer underrettede os om, at vi vare
ganske nær ved Landingspladsen. Vi samlede vore sidste
Kræfter, trængte igjennem et Buskads i den Reining, hvor
vi havde hört Skuddet, og fik Öie paa vore Kammerater,
der efter allerede næsten at have opgivet at faae os med,
nu kom os imöde, hjalp os af med vore Jagttasker, halvt
förte, halvt bar os hen lil Teltene, og forfriskede os med
Levnetsmidler. Endnu længe bagefter morede de sig tidt
over vorl Udseende i det Öieblik, vi vare komne frem af
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Junglen: vore af Solen mere end kobbcrrodt forbrændte
Ansigter, vore stivt udstaaende Öine, vaklende slingrende
Been og frygteligt snavsede og iturevne Klæder. En al
vorlig Slurk af den varme mineralske Kilde, der löb ud
i Stranden ved Landingsstedet, gav vore af Mathed og
Hede oplöste Legemer den förste Livskraft igjen, og da vi
en Time senere ombord i Corvetten efter et forfriskende
Bad og Omklædning sadde om det sildige Middagsbord og
ved Champagnen sagde Barren-Island vort sidste Farvel,
medens Skibet for fulde Seil fjernede sig derfra, var Træt
heden allerede saagodtsom glemt igjen. En uudslukkelig
Törst og .en brændende Hede i Huden v^re de eneste ube
hagelige Minder fra vor besværlige Vandring, der endnu
fulgte mig Dagen efter.“
Hvad mig selv angaaer, da vandrede jeg tilligemed Pastor
Hansen og nogle af Skibets Mandskab gjennem Dalen rundt
omkring Kegleh. Denne Vandrings Besværlighed tör jeg
naturligviis ikke omtale efter at have givet Rosens Beretning
ovenfor; men den var desuagtet ingenlunde uden Vanske
lighed. Vi tilbagelagde den i 4 à 5 Timer, hvoraf vi vel
hvilede 1 à 1J Time.
De andre Herrer Naturforskere gjorde Excursioner i
forskjellige Retninger, kortere og længere, sögende Gjen
stande og Oplysninger, hver for sit Fag. Resultaterne af
deres Undersøgelser ville de bringe til Kundskab paa Tid
og Sted. Hvad der forundrede os stærkt, var den besyn
derlige Mangel paa animalsk Liv i denne frodige Vegeta
tion. Nogle Krabber og endeel Myrer vare hvad vi hyp
pigst fandt paa vor Vei, — men ikke en eneste Flue var
saa at sige at see eller höre, ingen Muskitos, intet Insekt,
hvoraf Myriader ellers opfylde Luften i de tropiske Lande
og plage disses Indvaanere. Af Pattedyr saae vi ingen.
Af Fugle blev der skudt nogle Duer; andre Smaafugle
hörtes og saaes vel, men det Hele var dog i höi Grad
dodi og öde.
Jeg lod udhugge „Galathea 1846“ i en flad Granit tæt
ved vort Telt og nedgravede her halvt et Glas, hvori jeg
indlagde en af de smaa Kroningsmedailler, samt et Papiir,
17*

260
hvørpaa jeg paa Engelsk forklarede min Efterfølger, at vi
havde været her paa denne Dag; i hvilken Tilstand vi havde
fundet Krateret, samt at et Vandslandsmærke var udhugget
vod Landingsstedet tæt ved den varme Kilde. Medaillen
tilbod jeg Finderen som en Erindring om Galatheas Ophold
her. Docuinentet blev underskrevet af alle Tilstædeværendc.
Kl. 4J Eftermiddag bleve Teltene optagne, Flaget strøget
og Alle gik ombord.
Breden af Barren-Island bestemte vi efter Observation
lil 12° 16' 54" Syd, Længden efter vort bedste Chronome
ter, rettet efter de i Batavia tagne Observationer, til 93°
48' 6". — I det specielle engelske Kort om Åndemanerne
or Barren-Island aflagt paa 12° 16J' NB., 93° 54' 10"
østlig Grw. L. Her er altsaa en Forskjcl af 6' i Længden.
Saasnart alle vare ombord og Fartöierne heiste, salte
jeg Cours SV. lil S. hen for lille Andaman og Veslen om
„Invisible Bank” med den derpaa liggende hoist farlige
„Flat Rock.”
Om Morgeneri Kl. 5 fik vi Kjending af Land tværs om
Styrbord. Det var saa indhyllet i Diis og Taage, at vi
ikke kunde gjøre noget bestemt ud deraf. Vcirct saae tem
melig uroligt ud; jeg skjoltede derfor ikke om at nærme
mig det mere end nødvendigt. Det maa have været Rut
land Island.
Uagtet vore Middagsobservationer salte os temmelig nær
Landet af lille Andaman, saae vi det dog ikke. Jeg lod
derfor holde SV. hen lige ind paa det, Kl. 1 dagede det
op, men temmelig indhyllet i Diis. Jeg vedblev at lobe
ind paa Landet med 7 ML Fart. Strömmen förte os iöinefaldcnde Syd efter; Kl. 4 stod vi 2| Miil af Landet efter
Gisning, styrede nu Syd langs Kysten ned, vi havde da
løbet 26 Qinl. ret ind mod Kysten, men Strömmen havde
imidlertid sat os 2J Miil Syd hen. Kl. 4$ havde SO. Pyn
ten af Syd-Andaman i N. 67° V. 4 MI. e. G. Obs. Lgd.
ved Chronomètre gav os da 92° 48', medens ovenstaaende
Peiling gav 93° 2Z. Efter Horsburgh ligger denne Pynt 7'
for østlig i Korteg og den ovennævnte Gisning af 4 Miil kan
vel ogsaa have været for stor. Forskjellen bliver da ikke
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betydelig, men Usikkerhed er der imidlertid i disse Öers
nöiagtige Placering, og det synes höist besynderligt, at Kor
tene over et saa befaret Farvand, som den bengalske Bugt,
endnu kunne lade Tvivl tilbage om de deri liggende Öers
nöiagtige Beliggenhed. Med Mörket tabte vi Andamånerne
af Sigte. Om Natten styredes S. t. O. lil Kl. 1, skulde da
staae 4 Miil af Car Nicobar. Vi vendte Nord over og holdt
fra og til indtil Daggry; saae da Landet af Car Nicobar i
SO. Strömmen havde altsaa sat os haardt Vester i. Der
forceredes Seil for at komme op under Landet; Kl. 10
Formiddag vare vi tværs i Læ omtrent paa 1£ Miils Afstand
af den sydvestligste Pynt af Car Nicobar. Vendte N. t. O. over
og löb op langs Vestsiden af Öen. Del var middelmaadigt höit
Land, meget stærkt bevoxet med Skov, hvorimellem dog
enkelte lysegrønne Bakker gjorde en smuk Virkning. Min
Hensigt var at söge Ankerpladsen paa NV. Siden af Öen.
Jeg vendte derfor SO. hen Kl. 1 Eftermiddag. Vi saae en
Brig ligge til Ankers inde under Landet ikke langt fra en
Landsby, som nu begyndte at vise sig paa Strandbredden
med sine bikubeformige Huse, omgivne af Cocustræer.
Fra det Öieblik vi havde NO. Pynten af Landet tværs,
begyndte vi at faae Lodskud, men stedse meget ujævnt, afvexlende mellem 15 og 25 Favne. Pludselig fik vi 10 Favne,
bjergede Seil for at ankre, men för Ankeret kom i Bund,
havde vi kun S Favne Koralbund. Vi peilte herfra NO.
Pynten i N. 40° O. og den vestligste Pynt i S. 69° Vest.
Jeg antager Ankerpladsen noget östligere for bedre, i det
mindste i denne Monson, ihvorvel det er noget fjernere fra
Landsbyen Saoui.
Forinden jeg gaaer over til at fortælle vort Ophold og
Arbeide ved de nicobariske Oer, troer jeg det passende at
omtale den Expedition, der var gaaet forud for vor i delte
Farvand. Saavel af de kongelige Instructioner, som af
Meddelelsen fra det kongelige General-Toldkammer vil man
have erfaret, at en saadan Expedition skulde finde Sted fra
Calcutla i Marts Maaned 1845 med en lille Skonnert, l’Espiégle kald'et, fört af Capitain Lewis. Man vil endvidere
erindre, at Foretagendets Ledelse var betroet en dansk Mand,
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Hr. Busch, og at han havde adjungcrcl sig cn anden Lands
mand, *Hr. Loewert. Ved min Ankomst til Calcutta erfarede
jeg, at FEspieglc var kommen tilbage fra denne Reise medio
Marts 1845.
Hr. Busch var reist til Danmark, Hr. Lewis forte Damp
skibet Ganges indtil videre; Hr. Loewert var blevcn Offer
for et ulykkeligt Vaadeskud ved egen Uforsigtighed paa en
Jagt paa Gangesfloden. Resultatet af Expeditionen var en
Piece under Titel: „H. Busch’s Journal of a cruise amongst
the Nicobar Islands, Calcutta 1845“, med et lille Kort,
samt et stort specielt Kort med adskillige Landtoninger over
det nicobariske Archipel, oplaget af Capt. Lewis. Denne
Journal er oversat paa dansk og findes aftrykt i Nyt Archiv
for Sôvæsenet for 1846 pag. 75. Jeg skal her med enkelte
Træk tegne l’Espiégle’s Route, der omlrentwar den samme, jeg
fulgte med Galathea. L'Espiègle ankom den 31te Marts til
Car Nicobar’s NV. Bugt eller Saoui Rhed, opholdt sig ved
denne Ö deels her, deels ved Lapata paa Ostsiden, hvor
han betroede det danske Flag til en saakaldet Havne-Capilain, og tilsidst ved SV. Siden; gik derefter forbi Balty
Malve og Chowry til Terressa. Her havde han endeel Samqvem med de derværende franske Missionairer, og erholdt
af dem Oplysning om de Söröverier, som Tid efter anden
havde fundet Sted ved disse Oer, og som med saamegcn
Gyldighed havde opvakt den engelske Regjerings Opmærk
somhed, og da Busch’s Offentliggjørelse af denne Sag ud
gjorde et vigtigt Argument i hiin Autoritets Paasland om
Nødvendigheden af at tage dc nicobariske Öer i effeeliv
Besiddelse, skal jeg her ikke undlade efter l'Espiegle’s Jour
nals Angivelser al omtale dem. Busch opregner fire for
skjellige Söröverier, hvoraf de tre havde fundet Sled ved
Nancowry og Camorta, del fjerde ved Tcrcssa’s NO. Side.
Det forste Tilfælde passerede ved Camorta i den ydre Havn
mellem Camorta og Trinculti (som Busch feilaglig kalder
„false harbour“). Her blev i Aaret 1839 en Hvalfanger
„the pilot’s“ Mandskab overfaldet og myrdet paa fem Mand
nær, som flygtede i et Farlöi og blcvc optagne af den Or
logsmand, der bragte General Sir Hugh Gough til China.
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Busch anlager, og vist med fuld Föie, al delle forste Attentat af
denne Art, som nogensinde har været omtalt i disse Farvande,
har været foranlediget ved Skibsmandskabets Töileslöshed
og Mangel paa Disciplin, og at de navnlig have villet for
følge Fruentimmerne. Jeg tilföier min Formodning, at da
dette förste Forsög lykkedes dem, og de derved fandt dem
i Besiddelse af en saa stor Deel uskatteerlige Goder, fik de,
som Ordsproget siger, Blod paa Tanden og meenle, at Sligt
maatte lykkes oftere og kunde udfores ustraffet. Forsaa
vidt havde de virkelig Ret; thi at en engelsk Orlogsmand
„the cruiser“ (Busch siger „the wanderer“, men jeg troer
min Angivelse den rigtigste) kom Aaret efter ind til Camorla, brændte nogle Hytter og skjod iflæng efter nogle
Folk, var kun en daarlig Hævn men ingen Straf. I 1843
saae vi derfor ogsaa folge nok et Tilfælde paa det samme
Sted, idet ct tomastet Fartöi med Lascarbesætning blev
overfaldet, Mandskabet myrdet og Skibet sænket. 1844 blev
en Skonnert „Mary“, Capt. Ventura, overfaldet ved Terressa’s NO. Side ved landsbyerne Lallong og Bengala, Capitainen og Mandskabet myrdet og Skibet brændt. Her skal
ingen Fornærmelse have fundet Sted, men sandsynligviis
har det slette Exempel fra Camorta og den Straflöshed,
hvormed det hidtil var gaaet af hislovre, forfört dem. Atter
kom et engelsk Dampskib „Phlegeton“ dertil og gjorde endeel
Undersøgelser, men som ikke ledede til noget Resultat.
Endelig fandt paa Camorta samme Aar et Angreb Sted paa
en Brig, fört af en Capt. Caw. Han selv og endeel af
Mandskabet blev dræbtT men da en Serang — en Underofficeer — tog et Gevær og skjod en af Morderne, flyg
tede de, og Skibet freistes.
Fra Terressa besøgte TEspicgle Nancowry Havn, gik der
efter til lille Nicobar, löb ind i NV. Havnen, dannet af Öen
Pulo Milu, som blev kaldet Busch-Island, lod heise dansk
Flag paa lille Nicobar, besögte derefter St. Georg-Canalen,
tog formelig Besiddelse af den midt i Canalen beliggende
lille Ö Pulo Condul i Kongen af Danmarks Navn, og be
troede Flaget til den der saakaldte Raja ved Navn Tomorra, gik videre langs ned ad Stor-Nicobars Ostkyst lil
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den sydligste Bugt paa Öen, fandt den der indlobende Flod,
og efter nogle Dages Ophold i denne Bugt tiltraadtc de
Hjemreisen, anlöbendc paa Veien alter NV. Havnen og Terressa. De havde sögt Slcenkul overalt, og paa nogle Ste
der af de sydlige Öer havde de fundet enkelte Stykker, som
lode formode, at Kul virkelig var at finde. Hvad övrige Produeler, de havde Iruffet paa, vil bedst kjendes af selve
Journalen, og stemmer i det væsentligste overeens med,
hvad vi ved vore Undersøgelser erfarede.
Det var en Selvfölge, at en Expedition, foretaget med
et saa lille Skib, med saa faa Kræfter og Hjælpemidler, ikke
kunde lede til noget algjörende Resultat, især naar der
tages Hensyn til, at den blev paabegyndt just i Slutningen
af NO. Monsoncn og i Begyndelsen af SV. Monsoncn, hvor
for de maatte skynde dem hjem efter, for at undgaac den
indsæltende Regntid og dermed folgende onde Veir. Imid
lertid skylder jeg her al bevidne, at Hr. Busch’s Journal
og Reise har været mig en meget god Veiledning og har
givet mig adskillige nyttige Oplysninger. Hvad angaaer
Capt. Lewis Kort, da cr det vistnok langtfra fuldkomment
og sikkert ikke nöiagtigt aflagt, men det har dog afhjulpet
for mig Savnet af ct specielt Kort i stort Bestik til al scilc
paa mellem Öerne, og har i den Henseende været mig til
Nytte. Jeg vil i det Folgende finde Leilighed til nærmere
at omtale saavel Bog som Kort.
Alt som vi seiledc ind, kom flere Canocr med Indfodle
ud imod os. De syntes först noget betænkelige ved Synet
af vore store Kanoner, der maaskee vare dem cn ubehage
lig Erindring om de sidste engelske Orlogsmænds Besög;
men snart vovede de sig nærmere og nærmere, ja en af
dem lagde allerede tilborde, og dens Besætning gav sig
ifærd med at klavre op ad Falderebstrinene, da vi i det
Samme lod Ankeret falde og stak ud paa Kjettingen. Ved
Stöien heraf grebes de Alle af en panisk Skræk, med Pi
lens Fart fore Canoernc hver til sin Side, og da do först
vare langt nok borte, for al Iroe sig i Sikkerhed, samledes
de igjen, standsede el Öieblik med Pagainingen og holdt
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ligesom Raad om hvad der var at gjöre; derpaa sogie dc
Alle ind lil Land.
Den ovenomtalte Brig laae lil Ankers lidt Vest for os;
den tonede arabisk Flag. Jeg sendte ct Farlöi derombord, som kom tilbage med Capitainen selv, cn brav Muselmand med et langt graal Skjæg. Han sagde mig, at hans
Brig hed Seraphine, kom fra Pulo Penang, var her for at
tage en Ladning Cocusnödder, og vilde herfra gaae lil
Rangoon. Han synles ikke at være ganske vel tilmode ved
at være ombord i cn Orlogsmand, uagtet alt hvad jeg
gjorde for at berolige ham. Han forsikkrede mig, at Indvaanerne her vare fredelige og ordentlige Folk, som ikke
gjorde Nogen Fortræd. Efter at jeg havde exaniineret ham
saa meget som jeg syntes nödvendigt, lod jeg ham gaae,
lagende med sig cn Kasse Cigarer, som jeg forærede hain,
og hvorover lian var meget lykkelig. Da jeg senere erfa
rede Cigarers Priis i disse Lande, begreb jeg hans Glæde.
Men hans Tillid voxede ikke med Tilfredsheden. Om Nat
ten gik han under Seil, og næste Morgen saae vi ham lil
Ankers oppe under NO. Pynten, hvor han maa have ligget
meget maadeligt. Jeg antager vort Vaglskud har skræm
met ham, da Kystfarerne alle have en mcer eller mindre
usikker Samvittighed.
Endnu samme Eftermiddag begyndte vi vore Arbeider.
Et Fartöi med Lieutenant Bruun blev sendt ud paa Oplodning og Opmaaling af Bugten, et andet blev sendt i Land
med Dhrr. Naturforskere og andre Liebhavere for at undersöge Terrainet. De havde fundet Indvaanerne samlede paa
Strandbredden, modlagende dem med Velvillie, men hvorigjennem dog en höi Grad af Frygt og Mistillid skinnede
frem. Endeel af dem talede nogle Ord Engelsk blandet med
Portugisisk, og hermed var da et Slags Meddelelse bleven
mulig. Mange kunde Malaiisk og Enkelte endog nogle Brok
ker Fransk, som de syntes at have lært af ct Par franske
Missionairer, der Aaret iforveien havde opholdt sig paa
Öen. De meldte sig som Lord Byron, Nelson, Doctorerne
Young Crisp og Morgan, Capt. John &c.; Navne vi allerede
kjendte fra Busclfs Beskrivelse. Ja de skammede sig end-
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og tildcels ved deres oprindelige Nicobarnavne; saaledes
havde Doctor Young Crisp ct Certificat fra flere fremmede
Skibscapilainer Csa^danne Skudsmaal for deres Skikkelighed
ere saagodtsom alle ansete Nicobarer forsynede med, for
at finde Tiltro hos nyankommende Skippere, med hvilke de
önske at træde i Handelsforbindelse), der begyndte : „Young
Crisp, forhen kaldet“ ...., det derpaa folgende Ord havde
han omhyggelig kradset ud og vilde ikke sige os, hvad
der havde staaet. De havde i Begyndelsen en öiensynlig
Angst for, at vi havde Ondt i Sinde mod dem, og sagde
den ene Gang efter den anden, idet de pegede paa Prof.
Behn’s Jagtgevær: „Take care!— lake care fowling-piece!
— not shoot!“ De Andre, som vare ubevæbnede, havde
de noget mere Fortrolighed til, og ligesom for derved at
modsige deres egen Uro, gik de saa lil den Ene, saa til
den Anden, rakte ham Haanden eller lagde den ret fidelt
paa Skulderen af ham, og sagde: „Good friends! — good
people!“ Især önskede de dog at vide, hvad vi var ladet
med, og naar vi havde i Sinde at lette, og kunde da alde
les ikke forslaae, hvad vi vilde hos dem, naar vi Intet
havde at sælge. Capt. John’s Huus havde de lukket af og
ncglet al Adgang til; de havde der indesluttet Byens Koner
og Börn, som de ved vore senere Besög pleiede at jage
tilligemed deres Sviin ind i det Tykke af Skoven, for paa
den Maade at skjule dem for os. De beværtede med unge
Cocusnödder, som de hentede ned fra Træerne, naar man
önskede det. Höns og Sviin syntes her at være i tem
melig Overflödighed.
Landgangen maatte skec igjennem Brændingen og var
forbunden med stor Besværlighed. Dhrr. kom dyngvaade
ombord. Man bragte mig en Skibsbog fra Land, som den
saakaldle Capt. John havde anbetroet dem med Anmod
ning om at nedskrive Skibets og mit Navn deri. Samme
Capt. John havde gereret sig som et Slags Hovedsmand i
Landsbyen og havde udmærket sig ved at have Skjorte og
Buxer paa, en Luxus, som ingen af de Andre indlod sig
paa, og som i dette Klimat virkelig ogsaa kan kaldes över
flödig. Skibsbogen bestod i et smudsigt Ark Papiir, hvor-
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paa var afstrcgct Rubriker, og som virkelig endeel Skip
pere havde udfyldt, alt som de havde været her. Den var
indsvöbt i et Eau de Cologncllaske-Papiir, men havde i
Sandhed tabt al sin fordums Vellugt.
Betragtende mig paa dansk Grund, lod jeg skyde Vagt
skud samme Aften og fortsatte hermed, saalænge vi vare
imellem Öerne.
Næste Morgen kom endeel Canoer ud og lagde dem
om Skibet, men Ingen var at forma ae til at komme ombord.
Dhrr. Naturforskere gik ind for at begynde deres Excursioner. Jeg lod sende et Detachement af Landgangscompagniet til deres Assistance. Et Telt blev opslaact, Vagt sat
derved, og hver af Dhrr. havde en bevæbnet Mand med sig.
Lidt op ad Formiddagen, just som jeg selv beredte mig
lil at gaae i Land, lagde endelig en Cano til Borde og lo
Indfodte kom ombord. De havde Hat paa Hovedet, Cigar
futteraler i Örelapperne og vare forresten aldeles nögne.
Ligesom den Förste var kommet over Falderebet og havde
seet den der staaende Skildvagt, styrtede han hen imod
mig, kastede sig i mine Arme og raabte: „You take away
Seapoy! me good man, me no fear dec.* Jeg beroligede
dem saa godt jeg kunde, men deres Frygt var uden Grændse.
Först da jeg fik dem ned i Kahytten og lod dem sidde ned,
bleve de roligere. Nu begyndte en anden Scene; der sad
disse lo nögne Mennesker, betragtede sig selv med uende
ligt Velbehag i Speilet og Iode sig opvarte af min Hov
mester som store Herrer. Brændeviin, Bisköiter, Skinke,
Alt gled ned med en utrolig Hurtighed. Ved den tredie
Snaps lod jeg gjöre Holdt, hvorover de bleve stödte og
forundrede sig over denne Maadeholdenhed. For at blive
gode Venner igjen gav jeg dem hver endeel Bisköiter og
en Flaske Brændeviin at tage med. Men nu vilde de have
Alting, Glas, Sölvtöi, Bord, Stole, Kjole, Knapper, Uhr, Lin
ned, kort Alt var dem godt nok, Alting vilde de have med
og det strax.
En af disse Folk var den ovenomtalte Young Crisp (for
modentlig opkaldt efter en gammel Capt. Crisp, som havde
faret paa Nicobarerne, og som jçg havde kjendt i Calcutta) og
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gpv sig ud for Doctor. Han blev sat i Forbindelse med vor
Skibslæge, og denne lilkjoble sig sin nye Collcga’s Venskab
ined cn Aarladningslancel, Terpentin, Camphor og noget
Naphta, hvilket han Alt vidste at begjære. Ogsaa forlangte
dc gjentagne Gange Eau do Cologne, som dc vidste at
udtale ganske tydeligt.
Som alt dette gik for sig, kom cn halvvoxen, ganske
nogen Dreng ind i Kahytten med cn forfærdelig gammel
Ilat paa Hovedet og en anden i Haanden; den havde han
faaet fuld af Bisköiter, hvorover han med höist udtryks
fulde Gebærder bevidnede sin uskrömtede Glæde.
Da mine Gjæstcr i det Hele ikke gjorde mange Om
stændigheder, lod jeg mig heller ikke genere, men overlod
dem til de ombordblivende Officerers Forlystelse og gik i
Land lil Landsbyen Saoui, hvor vort Telt stod som Hovedqvarteer for de omsværmendc Naturforskere. Der var tem
melig stærk Brænding. Uden at blive vaad kom jeg ikke
paa lort Land. Jeg blev snart omringet af dc Indfodle,
som bragte mig op til deres Huse og ind under deres
'Huse, men kun med synlig Uvillic tillode de mig al bestige
deres Trappe for at komme op i deres Bikubc-Vaaningcr.
Jeg blev presenlerct for Capt. John og for en gammel
Mand, som han kaldte sin Fader. Begge disse udmærkede
sig ved at have Klæder paa, og syntes i det Hele at udöve en vis Myndighed. Forgjæves saae jeg mig om efter
Fruentimmer eller Börn. Kun nogle halvvoxnc Drenge löb
omkring, alle de övrige og alle Fruentimmerne vare bort
sendte til det Indre af Öen. Capt. John var Patient; vor
Doctor havde om Morgenen Iracleret ham med Piller, og
nu vilde alle de andre ogsaa have Piller, klagede over
Maven og syntes at forklage Doktoren lil mig, fordi han
ikke vilde give dem noget. Man forærede mig nogle Co
cusnödder og Höns.
Hvad der fremfor Alt beskjæfligede dem, var Nysgjerrigjied for hvad vi vilde her, og Önsket om at vi vilde
gaae bort igjen. Paa deres radbrækkedc Engelsk og med
Tegn og Miner gave de deres Fölelser tilkjende: „When
you go away ? — what you want? — when lake up anchor?“
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var stadigt deres venlige, gjæstfrie Hilsen, medens de stim
lede om mig, thi saasnart de havde erfaret, at jeg var Capilainen, Yar jeg i Særdeleshed Gjenstand for deres Nysgjerrighed. Snart kjed af delte Overhæng, forlod jeg Hyt
terne og gik en Tour ad en Fodsti, der syntes at före
ind i nogle Cocus-Planlningcr. Alt soin jeg gik, blev jeg
fulgt af sex, otte Stykker Nicobarer, og Tid efter anden
entrede en eller anden af denne Escorte som et Egern
op i et Træ for at hente Cocusnödder ned, hvilken Ma
noeuvre de udforle med stor Behændighed. Med den skarpe,
lange Kniv, hvormed Enhver af dem er forsynet, hug
de med eet Hug Toppen af Nodderne, saaledes at et Hul
kom frem, hvoraf vi drak den friske Melk, derefter med
to Hug tog de en Spaan ud af Nöddens grönne Skal, der
var spids til den ene Ende, bred til den anden, og delte
saa .hurtigt tilveiebragte Instrument tjente nu til Skee, for
dermed at udtage Geleen af Nödden. Cocusnödden, saa-*
leds nydt, i et saa brændende Klimat er yderst forfri
skende.
Efter nogen Tids Omvandring havde jeg overbeviist
mig om, at de Stier, jeg spadserede paa, stedse förte til
bage til Landsbyen, og kun vare fremkomne ved at Ind
byggerne gik ad dem til deres Plantager. Jeg gik derfor
ogsaa tilbage.
Man viste mig deres saakaldte Begravelsessted; det var
en lille Plads, indhegnet med Pinde. For hver Död stod
en hoicre Pind, behængt med nogle Laser, sein var den
Afdödes Efterladenskab; ved Foden af Pinden var under
tiden en Öxe, et Spyd eller andet af den Afdödes kjæ
reste Eiendom stukket ned i Jorden. Denne Saoui’s Assislenlskirkegaard var snart beseet, og jeg gik derefter om
bord igjen; Brændingen havde tiltaget i Voldsomhed, det
var kun med Nöd og neppe, at det lykkedes os at komme
ombord, og kun i aldeles vaad Tilstand.
Ikke langt Vest for Landsbyen Saoui er der et lille
Vandlob, hvis Vand var saa godt, at jeg ikke betænkte mig
paa at lade fylde nogle Fade deraf. Vandet i Bröndene,
som fandtes i Nærheden af Husene, var derimod brakt
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og muddret. .Brændsel maa kunne haves i Overflodighcd,
dog maae man vogte sig for at troe, at man kan skove
iflæng, da — saa langt min Erfaring idetmindste gaaer —
al Skov langs Stranden er Eiendom, hvorover de Indfødte
synes temmelig skinsyge.
Et Forsøg paa at fange Fisk med vort Net lob hoist
uheldigt af» Nettet drev af med Strömmen, og vi fandt
Stumperne deraf aldeles iturevne paa Koralrevet noget vest
lig for Vandfyldingsstedet.
Vi laae paa denne Rhed til Fredagen den 9de Januar.
Vor Tid anvendtes til Opmaaling og Oplodning af Far
vandet, astronomiske Observationer, Bestemmelse af Brede,
Længde og Misviisning, samt med Excursioner i Land i alle
Retninger, saa langt Terrainet og Jungle-Krattet vilde til
lade det.
Imidlertid havde god Forslaaelse og gjensidig Tillid
udviklet sig imellem delnfodte ogos. De besögte os jevnlig
og bragte os ikke sjelden Foræringer af Cocus, Bananer og
stundom Höns, ligesom de ogsaa tilbod os at sælge dem
Rupier for Sviin. En Dag kom en ung Fyr ombord
med et Bastbaand om Hovedet og en Strimmel Töi om
Lænderne, hvoraf en lang Hale hang ned imellem Benene.
I örene bar han de sædvanlige Bambusror, og Munden var
stoppet fuld af Betel. Han var modbydelig at see paa,
men en meget lystig Fætter. Han kaldte sig Doctor Mor
gan og udbad sig Medicin. Man forærede ham cn gammel
Mackintosh, som han strax fik paa, tilligemed ct Halsbind og
ct Par Papiirsflipper, hvorpaa han saae sig i Speilet med
synligt Velbehag. En Anden, som var med ham, fik et me
get höit og slivt Halsbind omkring Halsen, forresten var
han aldeles nogen. Uagtet dette Halssmykke kjendelig gna
vede og generede ham, var han dog særdeles tilfreds og
aflagde det ikke, saalænge vi vare ved Car Nicobar, thi
vi havde den Fornöielse at see ham i Land saavel her som
ved vort senere Ophold paa Sydsiden af Öen.
Da jeg Dagen efter altei* vilde i Land, valgte jeg al
roe op i det nordvestlige Hjörnc af Bugten, hvor Brændin
gen var meget mindre voldsom, saa al vi uden Fare kunde
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sætte Fartöiet paa Land. Kysten var her endnu smukkere
end ved Saoui, og Landet hoiner sig umiddelbart indenfor
Kysten. Mangrove findes ikke paa hele denne Deel af Öen,
men den flade Koralstrand afvexler med steile .Skrænter af
blaatLeer og Grotter saavelsom sammenkastede Hobe af sorte
Kalkglomerater. En Fodsti, som her gaaer ind mod Midten
af Öen, förer först gjpnnem et Belte af indtil 50 Alen höie
Cocustræer, af Arekapalmer og Casuariner, dernæst, efterat
disse Træer lidt efter lidt ere forsvundne, gjennem et
uigjennemtrængeligt Net af Rotang (Spanskror) og Pandanusser (Caldeira) omflettede af Orchideer og utallige andre
Snylte- og Slyngplanter.
Vi vare neppe gaaet hundrede Skridt* för vi stödle paa
fire Nicobarer, som kom fra LandsbyenJJioose, beliggende
paa Östsiden. De vare alle nögne med det sædvanlige
Lændebelte af blaat Lærred eller Bomuldstöi og derfra udgaaendc Hale. Kun den Ene, som aabenbart varden For
nemste, havde en gammel Hat paa Hovedet med en uægte
Guldgalon omkring. Han tiltalede os slrax paa radbrækket
Engelsk, og vi vare snart meget gode Venner. Manden med
Hatten kaldte de tre Andre sine Lascarer. De fulgte med
os saa langt vi vilde gaae, derpaa salte vi os ned i det
blöde Græs paa et skyggefuldt Sted med en smuk Udsigt
ud over Vandet. Strax blev en af Lascarerne sendt op i
et Cocustræ for at hente Nodder ned. Jeg maatte alter
beundre den eiendommelige Færdighed, hvormed de udfore
delte i Sandhed ikke lette Arbeide. De tage den lange
skarpe Kniv, som bedst kan lignes ved en Sabelklinge uden
Skaft, imellem begge Hænder, medens de med disse om
favne Cocuspalmens Stamme. Nu samle de Fodderne, som
de gjerne snöre sammen med el Stykke Bast, ved Roden
af Træet og sirække Kniven saa höit op paa Træets Bark,
som Armene kunne naae, og idet de trykke Knivens Æg ind
i Barken, hæve de deres Födder heelt op under sig og
staae nu paa en af Slammens trappetrinsagtige Afsat
ser, medens de atter strække Armene op efter med Kni
ven.
Det Hele udfores med utrolig Hurtighed og Be
vægelsen, der ikke cr ulig cn god Svommcrs Lcgemsboininger,
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cr virkelig endog meget gracious. Nogle og tyve Nødder
kom ned i et Nu, og Maaltidet gik ligesaa hurtigt. Man
loe mig ud, fordi jeg ikke kunde drikke en Cocusnöd ud i
eet Drag. Min fornemme Ven fra Moose drak fire ud i et
öieblik, og rakle naadig Stumperne til de omkringstaaendo
Lascarer. Derpaa spiste vi den geleeagtigc Deel af Nod
dens Kjerne ved Hjælp af den Skee, som ovenfor cr be
skreven, og som er classisk for hele Nicobar-Archipelet.
Nu var Maaltidet forbi, og i störste Hast blev der gjort
Ild ved Hjælp af lo Stykker Træ og noget vissent Löv.
Cigarer bleve lavede af nogle skaarne Tobaksblade, som de
förte med dem i en skiden Klud, og som indsvöbtes i nogle
visne Blade, hvilke de samlede paa Stedet; ogsaa røge vi
vore Cigarer cfler endt Frokost, og da jeg nu ovenikjöbet
Ira c ter ed e min Vært med nogle af disse, steg Glæden og
Fortroligheden til sit höieste Punkt, og havde varme men
ærligt talt hoist ubehagelige Omfavnelser til Folge. Saa
ledes som jeg saae disse Folk ligge her i Græsset, leende
og sladdrende, kunde jeg ikke afvise den Tanke, at de i
Grunden vare hoist lykkelige Væsener. De havde det efter
deres Begreb fortræffeligt; de forlange intet bedre, og der
for skye de ethvert Skridt mod Civilisationen med næsten
inslinetmæssig Frygt, thi de have Forudfölelse af, at Civi
lisationen, indført paa deres Öer, vil aldrig komme hverken
dem selv eller deres Afkom tilgode — den vilde være deres
Slægts Dödsdom.
Derfor saae de paa ethvert af vore
Foretagender med en Ængstelse, der vidnede om, at de
anede, at af alle vore, dem ubekjendle, uforstandige Hand
linger vilde der Intet kunne fremkomme, der kunde baade
dem, og derfor længtes de ogsaa inderlig efter vor Bort
reise. Herpaa lagde Ingen af dem Alle Skjul. Selv disse
mine Perlevenner spurgte mig midt under de varmeste Om
favnelser, om jeg ikke snart vilde drage bort og hvad jeg
vilde hos dem.
Forresten kan jeg ikke noksom rose deres Uegennyt
tighed. Jeg havde hændelscsviis Intet hos mig uden de om
talte Cigarer, men de gjorde ikke Mine lil at önske end sige
begjære noget af mig, og da vi gik tilbage og Skrænten
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var lidt slibrig og steil, tog min Ven med Guldgalonen mig
ved Haanden og hjalp mig ned og slap mig ikke, fôr jeg
var nede paa den flade Strand, Alt med en Omhyggelighed,
som om jeg havde været hans Barn.
Herfra roede jeg hen lil det höie Land, som strækker
sig N. O. ud og danner Bugtens nordre Arm. Naturen har
lier paa Pynten dannet en Brobue, hvor der vel ligger en
deel Steen i Bunden, men som man dog kan passere ind
under med et Partöi, og hvor man med Lethed kan lægge
til for at komme r Land. Böier man til Venstre, befinder
man sig i et lille aldeles stille Bassin, som Klippen hvæl
ver sig over, og igjennem denne naturlige Tunnel passe
rede jeg og fandt mig kort efter paa den anden Side af
Pynten. Inde i selve Grotten var der saa dybt, at vi ikke
kunde naae Bund med vore lange Aarer. Vi skrabede Galathea'sNavn paa den fugtige Væg, afhuggede nogle Klippe
stumper til Erindring om vor Fart igjennem. denne Hvæl
ving, hvor neppe noget europæisk — i alt Fald da intet
dansk — Fartoi havde været for os, og gik saa ombord.
Opmaalingsarbeiderne sluttedes denne Aften, og Natur
forskerne havde gjort saa mange og saa store Excursioner, som Forholdene tillode. Jeg lettede derfor næste Mor
gen den 9de og stod ud fra Landet, for at söge Nord og
Öst om Öen lil Sydsiden, hvor jeg agtede at söge en An
kerplads ifölge den Anviisning, som Busch’s Journal derom
gav. Strömmen salte haardt Vester i, vi krydsede Öst efter,
men kunde ikke komme N. O. Pynten forover för Kl. 1
Efterm., da Strömmen kæntrede. Ved et af de Slag vi
gjorde, da vi havde vendt under Landet og stode Nord efter,
saae vi pludselig Brænding forud og til Luvart. Jeg troede
det var Koralrevet, som strækker sig V.t.S. hen fra Spidsen
af N. O. Pynten, bar derfor af et lille Stykke, kastede bak
og sendte et Farlöi ud, for at lodde paa den formeentlige
Grund. Det viste sig da, at det kun var Strömkobling,
men tillige at Grunden her var overmaade ujevn, idet Lod
det gav afvexlende fra 17 til 35 Fv. Koralgrund. Kl. 3
vare vi endelig passeret Nordostpynten.
Denne er vel omtrent J Qvartmiil bred Öst og Vest
Billes Jordomseiling. I.
18
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og paa denne staaer Landsbyen Arrow ; derpna falder Lan
det af Syd efter, og den hele Kysts Udstrækning fra Nord
lil Syd er vel omtrent 6 Qvartmiil.
Paa denne Kyst
staae Landsbyerne Moose og Lapate, hvilken sidste er den
vigtigste. Der anlöbe her ikke faa Skibe aarlig, som lade
med Cocusnödder. Her findes ifölge Busch’s Angivelse et
Slags Havnecapilain, som holder et Register over de an
kommende Skibe; Busch angiver Antallet afSkibe, som an
löbe Car-Nicobar, til 25 à 30 og mener, at hver Ladning
kan anslaaes til 100,000 Nodder, altsaa en Export af 2J
lil 3 Millioner Nodder. En af de Herrer Naturforskere, som
senere fik fat paa denne Havnebog, fandt deri anfört 20
Skibe siden 1845. Men da mange af de Skibe, som fare
paa disse Öer, ere Kystfarere, hvis Capilaincr ikke kunne
skrive, og Havnebogerne saaledes maae være hoist ufuld
stændige, er Busch’s Beregning neppe for höi, og regnes
hertil alle de .Cocusnödder, de selv forbruge, og Alt, hvad
der fordærves, kastes bort eller bliver siddende paa Træerne,
saa vil det sees, at hér er en ganske overordentlig Pro
duction af dette for Indien i Særdeleshed og for Handelen
i Almindelighed saa vigtige Product, og at et Etablissement,
bygget paa Forædlingen af Cocusnödden, deels lil Olie,
deels til Sæbe, maatte, naar iövrigt alle locale Hindringer
overvandles, love el betydeligt Udbytte.
Vi holdt Cours langs Landet ned paa 1 Miils Afstand,
havde Kjending af Landsbyerne Moose og Lapate samt flere
andre Samlinger af Hytter. Ved Lapale stod et Stillads ude
paa Pynten, der paa ethvert andet Sted vilde blive taget
for en Varde eller Tölegraph eller sligt. Her var det ikke
andet end nogle Stænger, som de Indfödte satte op uden
for deres Huse., for at drive Djævelen bort, hvorom mere i
det Folgende.—Loddet gav os stadigt ingen Bund paa 15 à
20 Favne. Kun eet Kast fik vi 15 Favne, havde da Pynten
af Lapate med Varden paa overeet med N. O. Pynten og
dannende en Vinkel af 83° med S. O. Pynten. Hele Kysten
stod i een Brænding, idet N. O. Monsonen, som staaer lige
paa, drev Oceanets Bolger med utrolig Voldsomhed mod
den flakke Strand. Neppe er Landgang mulig paa denne

275
Kyst, idelmindste med denne Monson. Vi holdt gaaende
med Loddet hele Veien og maalte Vinkler og tog Peilinger,
alt som vi passerede de forskjellige Pynter. Kl. 5 Efterm.
dreiede vi om S. 0. Hukken af Landet. Et Steenrev, som
ragede ud fra Sydspidsen, hvorpaa det bröd meget stærkt,
passerede vi ogsaa temmelig nær, men fik* desuagtet ingen
Bund paa 15 Favne Vand paa hele Sydsiden, för vi vare
passerede dette Rev og befandt os i S. V. Bugten,, som
dannes af delte Rev og Landets S. V. Spidse. Her ankrede
vi op paa 11 Favne Vand i temmelig smult Vande, dog med
svær Dynning fra Östen, og endte saaledes denne for os
Alle temmelig trættende Dags Arbeide.
Vi bleve imidlertid forstyrrede i vor Nattero ved et
stærkt og nærgaaende Tordenveir, som nödte os til at purre
ud overalt og gjöre klar til at modtage Ild.
Næste Morgen den 10de sendte jeg et Fartoi i Land
for at undersöge Landgangen. Det viste sig da, at vi vare
komne lil Ankers paa et meget heldigt Sted, idet der
tværs for os var en Aabning i Koralrevene, som tillod
Fartöierne at roe ind, og de befandt dem da i et Slags Bas
sin, hvor de kunde lobe lige op paa Stranden, og man kunde
springe törskoet i Land. Det varede derfor ikke længe, saa
vare alle Mand til Arbeide, hver i sin Retning: 'feltet blev
opslaaet paa Strandbredden og etDetaschement af Landgangscompagniet deri indqvarteret, Naturforskerne vare paa Excursioner, Maleren tog Prospecter, Fartöierne maalte op og
de övrige Videbegjærlige spadserede omkring og sögte og
fandt mangen Gjenstand for deres Undersøgelser.
Indvaanerne stimlede snart om os i stor Mængde,
ihvorvel ingen egentlig Samling af Huse fandtes, men vel i
den nærmeste Omegn flere enkeltstaaeede Hytter, hvilke
man betegnede os som en Landsby ved Navn Kummios. Vi
fik her Beviis for, at Samfærdselen over Land fra Nordtil Sydsiden af Öen ikke kan være saameget vanskelig, da
vi mödte mange os fra Saoui velbekjendte Ansigter. Her
var ogsaa Folk fra Lapate og flere andre saakaldte Byer
fra Östsiden. Da jeg af Busch’s Journal erfarede, at han
havde givet det danske Flag til Havnecapitainen ved La18*
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pale, som kaldte sig Atlas, gjorde jeg mig Umage for at
faae fat paa denne Mand, men det var forgjæves, han kom
ikke til Syne, hvilket ikke gav mig store Tanker om hans
Agtelse for del ham betroede Flag. Denne Indvaancrnes
Omvanken gjorde det ogsaa vanskeligt at gjöre noget Over
slag over Öens Folkemængde; jeg for min Part antager det
i de specielle Rapporter angivne Antal af Car-Nicobars Indvaanere af 1000 Mennesker for at være for stort, men del
er temmelig sikkert, al den er en af de stærkest befolkede
af alle Öerne. Kun Chovri synes at have en forholdsviis
endnu större Folkemængde.
Den Modtagelse, vi modle blandt de Indfodte, bar samme
Præg som den, der var bleven os til Deel paa Nordsiden,
et Slags paalrængende Forekommenhed og Velvillie, som
dog robede Frygt ogMislroc. De fulgte os i store Skarer,
de vare alle bevæbnede, og de viste cn kjendelig Uvillie lil
at folge os dybere ind i Landet. Ad de labyrinthagtige
Stier, som ledede fra Landingsstedet ind i Skoven, kom vi
meget snart til et Vand, som var dannet deels af et fra det
Indre kommende Riveer, deels af det fra Soen med Floden
indtrængende Vand. Vilde man nu videre, saa maatte man
vade over, eller lade sig bære, hvortil Nicobarerne viste sig
meget villige. Jeg var ikke lidt forundret over denne uven
tede Forekommenhed, men Gaadcn löste sig snart, thi Stien
paa den anden Side af Vandet förte ikkun efter et kort
Stykke Vei til nogle midt i Skoven liggende Hytter, derfra
ned lil Stranden, og langs ad den over Riverets . Munding
tilbage til vort Landingssted.
Landet her er meget lavt, og en stor Deel af Skoven
staaer under Vand med Höivande, hvilket gjör Mangrovekrat
tet dobbelt ufremkommeligt. Alle Naturforskerne, som kom
tilbage fra deres forskjellige Excursioncr, kom med lige
uforrettet Sag i Henseende til at trænge dybere ind paa
Öen; alle havde bevæget sig i den samme Cirkel, som
ovenfor er beskrevet. Da jeg imidlertid havde ladet see
ud fra Toppen ind paa Landet, og man derfra forsikkrede,
at de kunde see en aaben Plaine med en Sö eller stille—
stauende Vand bag ved Skoven, saa bleve vi i et Natur-
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forskermode enige om, Sonjlag Eftermiddag den 12te Ja
nuar at gjöre et forenet Forsög paa at trænge dybere ind.
Til den Ende gik jeg i Land med alle de Herrer og med
et Dclaschement bevæbnede Folk. Vi bleve mödte paa Stran
den som sædvanlig af en stor Mængde Indfodte; det syntes,
som orn en Slags Landstorm var opbuden. Her var vist en
hundrede à hundrede og tyve Mennesker samlede, alle be
væbnede med Knive eller Spyd; ikke et Barn eller Fruen
timmer var tilstede. Deres Modtagelse var som sædvanlig
venlig og forekommende, men tillige temmelig paatræn
gende; de fulgte os alle paa vor Promenade ind i Skoven,
vare utrættelige til at hente Cocusnödder ned fra de höie
Palmer, men ligesaa utrættelige i at spörge os om, hvad vi
vilde, hvorfor vi kom, naar vi gik, om vi vilde kjöbe Co
cusnödder o. s. v. En ung Mand var kommen til, som
kaldte sig James Booth, og udmærkede sig ved at bære cn
hvid Vest paa sit bruneSkind, iövrigt uden Skjorte og aldeles
nögen, kun en Hat paa Hovedet, Strimmelen om Lænden
med den lange Hale mellem Benene og Bambusror i Örene.
Ilan vilde have været ret kjön, dersom Munden ikke havde
været aldeles fordærvet af Beleltygning. James Booth blev
snart min gode Ven. Han bar mig paa sin Ryg over Van
det, han böd mig sine Lascarer til Assistance, han drak
Viin med mig, solgte mig Sviin og Höns o. s. v. Det var
klart, at han var en Matador, som de Andre behandlede med
cn vis Ærefrygt. Jeg forsögte forgjæves at overtale ham
til at fölge med til de andre Öer, hvilket han, da han var
kommen til at begribe, hvad jeg ineenle, afslog med dyb
Aisky. Ligesaalidt vilde han tillade mig at fæste Bolig paa
Öen. Paa sit gebrokne Engelsk forklarede han mig,, at jeg
ikke kunde være noget godt Menneske, naar jeg ikke vilde
blive i mit eget Land.
Da vi saae, at vi forgjæves forsögte paa enten selv at
finde eller bringe Indvaanerne til at vise os nogen anden
Fodsti, som kunde före os dybere ind pça Öen, saa beslut
tede jeg at gaae efter Compasset N. O. ind gjennem
Skoven. Men det varede ikke længe, för vi befandt os i
det tykkeste Vildnis, hvor Nicobarerne erklærede det for
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umuligt ni trænge længere ind, da der var giftige Slanger.
Dette brode vi os kun lidt om, og troede endog, at vi nu
vare komne paa den rette Vei, og at de gode Folk just
derfor vilde holde os tilbage. Vi gik altsaa videre; men
snart befandt vi os paa et Terrain af en hidtil ukjendt Art,
der blev aldeles ufremkommelig!.
Grunden var bedækket
med 1 ù 2 Tommer stinkende Brakvand, var meget blöd,
skjöndt meget ujævn, men Ujævnhederne bestode af tem
melig höie Myretuer, tilhorende de i Ostindien saa fryg
tede og for alle Bygninger saa skadelige hvide Myrer. Her
groede nu Mangrovetræerne i den vildeste og yppigste
Skikkelse, skydende Grenene ned i Jorden og Rödderne op
af den — disse vare da ligesaa mange Knorter ogFodangler, som man maatte dandse omkring imellem. Dertil var
Luften trykkende hed, ikke en Vind trængte ind i. denne
Tykning, og forpestede Dunster fyldte vore Lungen Ef
teråt have fortsat omtrent cn halv Time paa dette Terrain
ined Cours N. O. paa Compassct, fandt vi, at det blev
stedse værre og værre, og jeg besluttede derfoi* at holde op,
medens det var Tid, og vende om, styrende Syd efter Com
passé!, og kom saaledes ogsaa snart tilbage til Fodstierne
og Strandbredden. Hermed endte vore Undersögelser paa
Car-Nicobar.
Mandag den 13de Januar om Morgenen Kl. 4 lettede
vi og stode Cours for Bally Malve, som vi fra vor Anker
plads havde havi i Sigte i S. O. t. S. Kl. 8 vare vi tværs
Öst for denne lille, ubeboede Klippe, som er temmelig höi
og, skjöndt bevoxet hist og hor med Skov, dog mere nogen
end nogen af de omliggende Öer. Vi lob Syd om den og
dreiede til Vest for den Nord efter; vendte saa atter S. O.
hen og passerede klods om Öens S. V. Hjorne, hvor en
Plade löber ud, som vi loddede paa og fandt den jevntafgaaende fra 13 til 20 Fv., derpaa ingen Bund paa 40 Fv.
Strömmen salte os dygtig S. V. hen. Vi styrede Cours for
Chovry. Capt. Lewis har i sit Kort angivet en Koralplade
beliggende Nord for Chovry, 3 Qvmiil fra Land med kun
13 til 8 Fv. Vand. Vi loddede forgjæves efter den. Der
paa stod jeg ned Nord og Öst oin Chovry. Tæt ved Pynten
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kom Tem Cançer fulde af Indfodte, som bod os Cocusnodr
der og andre Frugter til Salg. Vi kastede bak, og de toge
allerede fat agter, men da de saae vore Kanoner, slap de
pludselig med höie Skrig og skyndte sig til Land igjen.
Vi braste da fuldt og fortsatte Coursen langs Landet Syd
efter.
Vi kom herved igjennem en meget stærk Strömrase, bevirket sandsynligviis ved at 'Floden, som sætter fra
fra Vest mod Öst, Syd og Nord om Öen, her træffer sam
men, og danner mellem sig og Landet et Idvande, hvori vi
strax efter befandt os, og fik da ganske smult Vande, uag
tet N. O. Vinden sætter lige ind paa Kysten. Vi saae nu
en usædvanlig stor Landsby, holdt ind for at ankre tværs
for den, men fik i flere Kast ingen Bund paa 20 Fv. Nu
fik vi 18 Fv., bjergede Seil for at ankre, men næste Kast
gav os 9 Fv. Denne steilt afgaaende Grund passede det
mig ikke at ligge paa ; desuden fandt jeg mig i det Hele
for nær ved Land, saameget mere som Barometret faldt og
Veiret saae truende ud. Stolende paa mit Skibs gode Egen
skaber satte jeg derfor Underseilene paa, og vendte for
dem, medens Mersseilene bleve heiste og Bramseil sattes,
paa 7J Fv. Vand og Coralrevet tæt i Læ. Stod saa S. V.
’ hen langs Landet ned og fik 10, 15 og 20 Fv. Vi befandt
os snart i Canalen Syd for Chovry, som er to Miil bred og
som har Terressa til sin sydlige Grændse. Min förste Tanke
var at holde mig til Luvart af Öerne, men da Veiret var
meget tykt, Natten stundede til, og jeg desuden kunde vente,
at Ebben Kl. 8 vilde sætte Vest efter, besluttede jeg at til
bringe Natten under smaa Seil i Læ af Chovry, tog derfor
Reb ind og lob Canalen igjennem og dreiedc til Nord efter
Kl. 8 Aften. Vi havde endeel Byger denne Nat, som dog
gav mere Regn end Vind. Kl. 4 vendte vi S. O. over.
Ved Dagen havde vi Batty Malve i N.t. O. og Chovry S. O.
t. O. Vi forcerede nu Seil og stode alter ind i Canalen
mellem Chovry og Terressa, passerede ved denne Leilig
hed Chovry’s S. V. Pynt paa en Qvmiils Afstand, hvor
vi fandt 13, 14 og 15 Fv. Vand. Ebben gik haardt igjen
nem Canalen Vest elter. Vi krydsede med Force af Seil
og kunde netop stoppe den. Vi havde saaledes Leilighed
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til noie al undersöge denne Canal. Der er ingen andre
Farer end hvad man kan see, og man kan gaae begge Si
der nær paa f Qvmiils Afstand. Chovry’s Sydkyst frembyder
ikkun Braad og Brand. Terressa’s Kyst byder vel intet
stort bedre, dog cr dens höie Banker mere smilende med
afvexlcnde Skov og udstrakte lysegrönnc Höisleller, som
ere frie for Skovbedækning og see ret venlige ud.
Vi
siode i et af vore Slag heelt ind under Terressa’s N. V.
Kyst paa 12 Favne Vand, men saae her intet Tegn paa
Beboelse. Chovry’s hele Kyst er lav og stærkt bcvoxel med
Krat, hvoriblandt en stor Mængde Cocustræer rage i Vciret
som store X ifter, der bevæge sig evindeligt over dc lavere
Trækroner. Paa den hele Sydkyst seer man kun nogle
enkelte Huse. Paa Chovry’s S. 0. Pynt staaer et meget
mærkeligt Bjerg (Ilatrock) aldeles isoleret. Dels Sider
synes at gaae lodrette op, ovenpaa er det aldeles fladt og
stærkt bevoxet med Skov.
Saasnart vi Kl. 3 Efterm. fik Floden under Læ, vare vi
i et Öieblik Canalen igjennem og lagde det omtalte Bjerg
paa S. O. Pynten fra os. Stod saa op langs Landet, men
da Byen, Iværs ud for hvilken jeg vilde ankre, fra denne
Side er skjult af Skoven, löb vi den forbi, maalte derfor e
atter vende om, og kom endelig til Ankers Kl. 5 Eflerin.
Grunden er her saa steilt afgaaende, at vi inden Ankeret
koin i Bund forandrede fra 16 til 23 Fv. Vand, og da vi
sveiede op, efter at have slukket 90 Favne Kjæde, havde vi
kun 13 Favne ved Roret.
Vi peilte herfra N. O. Pynten af Chovry S. 70° Vest.
Öst
„ „
„
S. 20° Ost,
Öst
„ „ Bompoka S. 43° Ost,
Öst
„ „ Terressa S. 38° Ost.
Herfra seer man Hatrock over det lave Land af Öslpynten,
Terressa’s Sydpynt skjult af Hatrock, og Bompoka aldeles
fri af Terressa.
Denne Rhed er altsaa ikke indbydende i N. O. Monsonen,
som staaer lige ind paa den. Imidlertid har den intet far
ligt ved sig, da Strömmen altid löber stærkt den ene eller
anden Vei, og man derfor allid ligger opsveiel imellem
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Vind og Ström. Men Kysten staaer i eet Braad ; med eu
ropæiske Fartöier kan man ikke lande, idetmindste ikke i
denne Monson, og sandsynligviis er det ikke bedre i S. V.
Monsonens Periode, da det som bekjendt er den meest uro
lige, og Havet da rimeligviis sættes i et saadant Opror, at
et saa lille Punkt, som denne Ö frembyder, næppe kan hæmme
dets Bevægelser.
De Hrr. Naturforskere og andre Landgangsfolk, som
næste Morgen tidlig begave sig fra Borde, maalte derfor
lade dem sætte igjennem Brændingen med Landets Canoer,
hvortil de Indfödle viste sig meget beredvillige, og hvilket
de udforte mod en Færdighed og ct Liv, der for et Öieblik
aldeles udslettede det slöve, indolente Præg, som ellers
hvilede over Nicobarernes hele Væsen. De syntes ogsaa
ret venskabelige mod deres Gjæsler, ihvorvel det var lyde
ligt at spore, at de nærede megen Mislroe til os; de havde
i det Hele taget noget mere tilbageholdent, vildt og trod
sigt end Car-Nicobarerne, skjöndt de ikke ligefrem viste
os noget* fjendsk Sindelag. Da jeg senere op paa Dagen
selv vilde gaae i Land tilligemed Lt. Bruun for al observere, vare vi ikke saa heldiget som de Forrige. De Ind
fodte vare ikke at formaae lil at komme ud med deres
Canoer, for at lage os igjennem Brændingen. Klokken blev
12 under denne Parlamentering, og jeg maalte gaae om
bord med uforrettet Sag. De Andre kom ombord ved Sol
nedgang, ledsagede af et Par Canoer fulde af Indfodte. En
Hövding kaldte sig Barba og medbragte Cerlificater for
Ærlighed og god Opförsel fra en portugisisk Capitain de
Castro. Han solgte os to Grise, fire Höns, 100 Cocusnödder og en Mængde Yams og söde Potater for en Öxe, en
Hammer og lo Knive, og löb saa bort i störste Hast; for
modentlig var han bange, at jeg skulde fortryde Kjöbmandskabet.
De Herrer Naturforskere havde fundet Chovry meget
bedre dyrket end Car-Nicobar, ligesom det i det Hele syntes,
som om denne den mindste af alle de beboede Öer i Archipelet
er den fremligste i Cultur, skjöndt dets Indvaanere have
havt mindre Samkvem med Europæerne. Den Landsby, hvor
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Selskabet var landet, lalle 21 Huse, og forskjellige mindre Byer
laac, den ene tæt ved den anden, imellem den og det oven
omtalte Bjerg. De bikubeformige Huse vare solidere byg
gede end paa Car-Nicobar. Gulvet i dem bestod meest af
tykke Planker istedenfor af Bambusstave, og detl neden
for liggende frie Rum var paa sin halve Höide ofte deelt
ved et Gulv endnu, hvor ikke alene Höns, Hunde og ofte
hele Nicobarfamilien toge deres Sæde, men hvor de nys
forfærdigede Leerpotter stilledes lil Törring, Frugterne op
hængtes, Toddy tönderne (lykke Bambusrör, lukkede med en
Cocusskal) henlagdes o. s. v. Der gik smukt udhuggede
Fodstier igjennem hele Skoven, ad hvilke man med Lethed
trængte lil det Indre eller lil Hatrock; i Nærheden af den
sidste viste Skovjordbunden sig fuld af store Stykker Ko
ralkalk, men en frodig Væxt skjod frem imellem disse.
Overalt var der indhegnede Plantninger af Yams, Batalos,
Oranger og Bananer ved Husene, og Cocusskoven var godt
fredet. Inde i Skoven havde de stödt paa en aaben græsbedækket Slette, som havde et venligt, indbydende Udseende.
Professor Behn havde besteget det paa S. O. Pynten lig
gende Bjerg og fandt her liere Familier, især Fruentimmer
og Börn, som sandsynligviis vare sendte derop af Frygt for
os. Han paastod at dette Bjerg maatte med den störste
Lethed kunne gjöres lil en uindtagelig Fæstning. Fruen
timmerne beskrev han os som modbydeligt stygge; de havde
raget eller ganske kort afklippet Haar. De Mandfolk, jeg
saae, forekom mig större og kraftigere end Car-Nicobarerne, men Alle havde den afskyelig stygge Mund, som
Brugen af Betel uundgaaelig förer med sig. Paa Chovry
fabrikeres et Slags meget store Leerkar i Form af halve
Cocusskaller, hvoraf vi ogsaa fandt flere paa Terressa. Vi
have ikke ret kunnet forklare os, hvorledes de forme og
törre dem, thi vi vare her for kort til at gjöre nogen Un
dersøgelse i derfne Retning, men de vare vel dannede og
vidnede allerede ’om en Art Industridrift hos denne Öes Be
boere, som ikke findes hos de andre Nicobarer.
Indvaanerne havde i det Hele viist sig temmelig mistæn
kelige mod vore Landsmænd, og de Herrer kom alle om-
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bord med det Indtryk, al disse Folk nok kunde have bavl
Lyst til at öve Fjendtligheder, og at kun Frygten for Fölgernc holdt dem tilbage.
Chovry’s Længde fra Nord til Syd er lidt over 1 Qvmiil;
fra Öst til Vest maaler den 1J Qvmiil. Bjerget paa S. O.
Pynten, som af Somændene kaldes Hatrock, er vel 400 Fod
höit. Plateauet ovenpaa er af Professor Behn anslaaet lil
1000 Q Alen.
Der synes at være Mangel paa godt
Vand paa Öen. Bröndenes Indhold var ringe og muddret. Man anslog Indvaanerncs Antal lil 500. Disse Be
regninger ere alene stötlcde paa Antallet af Hytter, som
man har seet, og paa et supponeret Antal lndvaanere i
hver Hytte. Nicobarernes store Frygt for at tælles gjör al
anden og selv denne Beregningsmaade meget usikker. Er
Angivelsen rigtig, saa er Chovry den stærkest befolkede Ö
i hele Archipelet. Man havde seet nogle Fruentimmer med
en ganske eiendommelig Dragt, bestaaende af el kort Skjort,
flettet af Bast og udpynlet med Qvaster.
De ved denne Dags Ophold indhentede Erfaringer,
Öens ubetydelige Udstrækning og fremfor Alt dens Utilgæn
gelighed var mig tilstrækkelig Grund til ikke at spilde Tiden
med længere Ophold paa et Sted, som der aldrig vilde
kunne blive Spörgsmaal om at gjöre til Begyndelsespunktet
for et Colonianlæg. Jeg gik derfor under Seil samme Aften
og indhentede under Letningen endnu en Erfaring om Rhodens
Farlighed. Da Holdebunden er god og Dynningen svær,
saa er Indhivningen vanskelig, og naar Ankeret er af
Grund maa man nödvendigviis strax sætte Seil ud fra Land
med den lange Kjæde efter sig til at hive ind, thi man for
sættes haardt af Strömmen Nord eller sTyd hen ind imod
Koralrevene og har ingen Tid at give bort.
Natten imellem den 14de og 15de Januar krydsede jeg
Ost efter ud fra Chovry. Ved Dagen havde vi Sigte af
Öerne Camorta, Tillungshang og Bompoka. Kl. 8 Formid.
styrede vi Cours for al gaae Nord og Ost om Camorta og
den Ost for denne liggende lange, smalle Ö Trincutti.
Fra Trincuttis N. O. Pynt strækker et Koralrev sig ud
omtrent A Qvmiil til Söes, hvor det bryder. Horsburgh om-
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tnier det ikke, men jeg var blevcn opmærksom paa det
af cn Afhandling, hvoraf jeg var i Besiddelse, skreven til
Sölieutenants-Selskabet af afdöde Capitain Fr. Grodtschilling,
som i sin Tid har besögl disse Öer, og jeg saae det ogsaa
ganske rigtigt. Det har jövrigt intet at betyde, da det cr
landfast og for nær under Landet til at man kan falde paa
at tage det for klods. Vi löb nu ned langs Trincutti’s Östkyst, holdende os paa 15 à 13 Fv. Vand. Fra Sydspidsen
af denne Ö strække sig ogsaa endeel Koralrev ud, paa
hvilke det bryder stærkt, men som alle staac i Forbin
delse med Landet.
Da vi vare Trincutti’s Sydpynt vel passerede, fik vi
Nancovry- Havns östlige Indlob aabent; Indseilingen var
udmærket smuk, Landet springer paa begge Sider frem
ligesom i store Coulisser; Mangrovekraltet löber langs med
Bredderne, men læt indenfor ligger den friske uigjennemtrængelige Urskov, og bagved og ovenfor denne hæve
sig store frie Bakker, der give Öerne noget indbydende og
venligt, som kun lidt stemmer med del Indtryk, man brin
ger med sig fra Beskrivelsen af det kummerlige Liv, Alle
de have fristet, som i kortere eller længere Tid have valgt
disse Öer til deres Opholdssted.
Til min store Tilfredsstillelse og Glæde saae jeg Gan
ges ligge til Ankers derinde. Jeg holdt derfor ind igjen
nem Lobet, forbi den östlige Deel af Havnen, som kaldes
Korshavnen, i hvis nordlige Deel Ganges var gaaet til An
kers, signaliserede den at fölge mig og sogie saa en An
kerplads, som jeg i Forveien paa Kortet havde udvalgt mig,
noget vestligere i den store Havn, og med aabent Luftströg
og Strömning fra begge Löbene. Her ankrede vi op paa
9 Favne Vand, og kort efter kom Ganges og ankrede tæt
Vesten for os.
Captl. Aschlunds Beretning gik i det Væsentlige ud
paa Folgende: Han havde været 19 Dage underveis fra
Calcutta til Penang, under hvilke han havde lidt betydeligt
af stormende Veir af 0. og O. S. O. Vind. Hans Kulforraad
var meget nær gaaet med, dog beholdt han saa meget, at
han i det sidste^Etmaal kunde bruge Damp og kom saa-
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ledes den 28de Decbr. til Ankers ved Penang. Del engelske
Compagnies Dampskib Hooghly, just Mage til Ganges, som
var gaaet til Soes 12 Timer efter delte, havde maattetsöge
ind til Rangoon for at foröge sit Brændselforraad, og an
kom först 24 Timer senere end Ganges.
Paa Penang havde Aschlund ifölge den ham tillagle
Ordre engageret 10 chinesiske Kulis paa et Aar.
Disse
chinesiske Arbeidsfolk ere fattige Udvandrere fra deres Fæ
dreland, som komme aarlig med Junkerne, der afgaae fra
China med Begyndelsen af N. O. Monsonen, altsaa i Oclbr.
Maaneds Udgang, og söge da de forskjellige Steder, hvor de
drive Handel, fornemmelig Sincapore, Batavia, Manila og
Penang. I Almindelighed have de Intet at betale deres
Passage med. Visse chinesiske Agenter paa disse Pladser
tage da imod dem, betale deres Overfart, huse og klæde
dem, og sælge dem saa paa en vis Tid til Plantere, Fabri
kanter og andre Næringsdriveude, deels Europæere, deels
Chinesere. Derfor accorderes altid, at et vist Antal Maaneder betales forud, som da leveres lil Agenterne. Prisen er
i Almindelighed fra 2 til 4 Pjastre maanedlig, nogle Klæder,
som gives dem strax, og fri Kost. Da deter vedkommende
Plantere af megen Vigtighed at faae Arbeidere, som ere
sunde og stærke, og som navnlig ikke ere forfaldne til Opiums
rygning, saa indfinde de sig altid paa Markederne, saasnart de förste Junker ankomme, for at kunne vælge. Det
var ogsaa derfor, at det havde været mig saa maglpaaliggende, at faae Ganges bort fra Calcutta saa tidligt, at han
kunde indtræffe i Penang i Lobet af Decbr. Maaned, som er
den rette Tid da Junkerne ankomme fra China til Sinca
pore, hvorfra da alter endeel Kulis forsendes videre til
Penang. Det kan jo ikke negtes, at delle Væsen ikke er meget
langt fra at være Menneskehandel, imidlertid har det da den
væsentlige Forskjel fra Slavehandelen, at de ere frivillige
Udvandrere, at naar deres Contract er udlöben, og deres
Gjeld saaledes betalt, ere de aldeles frie Folk, og at de i
Almindelighed, naar de iövrigt före dem godt op og for
slaae at arbeide, have cn vid Mark for dem til at forbedre
deres Stilling, ja lil al' opnaae Velsland, hvorfor det heller
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ikke er noget ualmindeligt, at de vende tilbage til deres
Fædreland med en klækkelig Capital. Men Maaden de blive
bragte i Tjenesten paa, er absolut ikke frivillig fra deres
Side; de maae gaae derhen, hvor Agenterne ville sende dem.
Saaledes havde Ingen spurgt de 40 Kulis, som nu laac ved
Siden af os ombord i Ganges, om de vilde gaae til Nico
barerne eller ei, og da Capll. Aschlund med skjællig Grund
nærede Tvivl om deres Lyst hertil, var lian gaaet under
Seil, saasnarl han havde faaet dem ombord.
Efter 3 Dages Seilads var Ganges den 9de Januar an
kommen lil Lille-Nicobars N* V. Havn, som senere fik Navnet
Pnlo Milu-Ilavn. Her havde han truffetTransportskibet Chri
stine med Doctor Rinck ombord. Ogsaa Christine havde
lidt endeel ved den haarde sydosllige Storm d. 16de, 17de
ogl8deDecbr. — Man havde strax paabegyndt Opmaalingen
af denne fortræffelige Havn, og de Herrer Naturforskere
havde arbeidet paa Undersogelsen af Öerne Lille-Nicobar
og Pulo Milu. Den 14de om Aftenen vare de færdige med
Opmaalingen af Havnen. Capll. Aschlund gik derfor til
Soes samme Dags Aften og ankom til Nancovry den 15de
om Morgenen.
1 Pulo Milu havde de fundet det danske Flag heist ved
cn Indfödts Huus ved Navn Sadulla, lil hvem det var ble
vet betroet af Hr. Busch (see Busch’s Journal Pag. 49J.
Denne Sadulla var en gammel, som det syntes meget skikkelig
Mand. Af Födsel var han en Malai, men allerede som Dreng
kom han til Lille-Nicobar med et af do mange Skibe, der
aarlig anlöbe denne Ö, for at indsamle Trepang, Salanganreder og Skildpaddeskaller. Han blev agterudseilet af
sine Kammerater, blev saa paa Öen og var nu fuldkommen
naturaliseret. Han var gaaet med Ganges herop til Nan
covry, men led nu af Sosyge og Hjemvee.
Samme Eftermiddag, som vi vare komne lil Ankers,
viste Christine sig for det vestlige Indlob og gik til Ankers
udenfor. Næste Dag forsögte den at krydse sig ind med
Floden, men Strömmen löber saa uregelmæssig, og Kulingen
er saa afvexlende paa Grund af det höie Land paa begge
Sider, at delle neppe kan lykkes noget Skib. Christine kom
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paa Grund paa Sydvallen, men kom slrax af igjcn og
ankrede op udenfor, lidt Nord forlndlobet. Næste Morgen
lod jeg Ganges slæbe den *ind, og Kl. 8 Form, havde jeg
den Glæde at see alle tre Skibe under dansk Flag ligge lil
Ankers i Havnen. Jeg lod slrax Chineserne indqvartere om
bord i Christine. Og nu gik Arbeidet for sig med al Kraft.
Naturforskerne vare i Land hver Dag fra Morgen lil Aften.
Et Telt blev opslaaet paa det Punkt af Havnen, som de
den Dag önskede at explorere, og heri indqvarteredes et
Detaschement af Landgangscompagniet til de Herrers Be
skyttelse. Desuden erholdt enhver af dem 1 à. 2 Chinesere
til Hjelp. Det var morsomt at see, hvorledes disse intelli
gente Folk hurtigt salte sig ind i Forholdene og snart vidste
at gjöre sig uundværlige for deres nye Herrer. Resien af
Chineserne blev sat i Værk med at skove Brænde, som blev
opsat i Stabler til Ganges’s Forsyning.
Et af de vigtigste Arbeider var Opmaalingen af Hav
nen og det omliggende Farvand, samt nöiagtig Bestemmelse
af Brede og Længde. Prit. ‘Rothe blev slrax fra den förste
Dag sat i Gang hermed. Det viste sig imidlertid snart, at
det af Capilain Alexander Kyd i 1790 optagne Kort over
Nancovry’s Havn var i enhver Henseende særdeles paalidcligt. Herom havde jeg allerede ved Indseilingen faaet et
meget praktisk Beviis, idet jeg seilede ind paa det, nöiaglig rettende min Cours efter de Mærker og Peilinger, som
jeg i Forveien havde bestemt at ville bruge, og fandt dem
i Eet og Alt at svare med Virkeligheden. Kun fandt vi som
almindelig Berigtigelse, at alle Koralrevene ere voxede og
skyde noget længere ud fra Pyntene, end Kortet angiver.
Endvidere, specielt at bemærke, at Landgrunden ved den
östlige Indsejlings sydlige Kyst, især ud for Landsbyen Ma
lacca Cpaa Kortet kaldet Maia) strækker sig noget mere
nordlig end Kortet angiver; at der paa Sydsiden, noget
indenfor det vestlige Indlöb, staaer cn Steen, tor med Lav
vande, omtr.ent en Kabellængde fra Land; at der paa den
Koralbanke, som i Kortet er antydet i den nordvestlige Bugt
af Vesthavnen, kun er 2J Fv. Vand med Lavvande. Det
er navnlig Revet fra den fra Nordsiden udlöbende Pynt,
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som skiller Vesthavnen fra Kors- eller Osthavnen, der
strækker sig noget mere Syd i, og det grunder pludseligt
op paa den, saa at man bör vogte sig for at komme Nord
vallen for nær. Havneliden er meget rigtigt angivet til Kl.
8J.
Strömmen löber temmelig umærkelig gjennem hele
Havnen, stærkere i selve Lobene, og i det vestlige meget
uregelmæssig. Den Aften, Christine forgjæves prövede paa
at krydse ind, satte Strömmen stærkt ind midt i Lobet og
stærkt ud oppe under Nordvallen.
Vore Observationer for Bestemmmelse af Brede og
Længde bleye tagne paa Stakadelipien ved Pastor Rosens
andet Etablissement. Deres Resultat vil findes i den vedfoiede Positionstabcl, ligesom alle de andre Punkter, bestemte
af os mellem disse Öer. Misviisningen fandtes at være 2°
20' N. O.
Ogsaa Lobet imellem Camorta ogTrinculti blev under
søgt og opmaalt af Prit. Rothe. Langs Camorta’s Oslval
strækker et svært Koralrev sig Nord efter fra Havnemun
dingen omtrent 2 Qvmiil, paa hvilket det bryder stærkt. Ud
fra Trincutti’s vestlige Val strækker sig et Flak ined kun
2 à 2lw Fv. Vand. Omtrent fra Midten af Trincutti og Syd
efter er Farvandet reenl mellem de to ovennævnte Rev og
danner en god Rhed med god Iloldebund paa 7 à 8 Fv.
Vand. Den er imidlertid aaben for S. O.; tog det paa at
blæse op af denne Vind, medens man laac her, maatte man
ride Stormen af, da man neppe kan komme bort, undtagen
man lagde sig saa sydlig, at man kunde flygte ind igjen
nem det östre Löb og tage Tilflugt i selve Nancovry’s
Havn.
Nordligere bliver Lobet smallere og uregelmæssigere i
Cours som i Dybde, saa at Loddet ingen Veiledning giver.
Der cr imidlertid Vand nok for svære Skibe, men det vil
aldrig være tilraadeligt al gaae herigjennem, för det bliver
nöie afmærket med Vagere eller Böier, eller idelmindste
meget nöiagtige Mærker angivne.
Den Dag, Lt. Rothe foretog denne Opmnaling, var jeg
med derude. Medens vi lagde Planen for Arbeidet, gik de
Herrer Rinck og Mallhiessen over paa Trincutti for at under-

289
söge den. Denne Ö er 5 Qviniil lang, 1J Qvmiil bred;
den er lav og stærkt bevoxet med Krat. Endeel CocusPlantninger fandtes, • tilhørende Indvaanerne paa Camorla og
Nancovry, thi Öen selv er aldeles ubeboet. Dens betyde
lige Koralrev ere rige paa Holothurier. Paa N. Y. Pynten
staae et Par Hytter; her er den bedste Landingsplads, fri
for Koraller, med 7 Favne Vand 25 Alen fra Land. Misviisningen observeredes paa denne Pynt at være 2° 13£'
N. O.
Pastor Hansen og jeg gik imidlertid i Land paa Camorta ved Landsbyen lkena eller Inaka. Vi bleve særde
les vel modtagne af Indvaanerne, der omringede os og for
ærede os Höns og Cocusnödder.
Det var blevet mig forebragt, at denne Kysts Beboere
skulde have begaaet de værste Söröverier, og det var tildeels
derfor, at jeg gik herind, for om muligt at opdage noget
Plyndringsgods i deres Hytter. Men at dömme efter den
frimodige Maade, de kom os imöde paa, skulde man troc,
at de vare meget uskyldige, og jeg maa tilföie, at jeg intet
somhelst opdagede, der kunde bekræfte det onde Rygte, som
var udbredt om dem. En af dem bar en röd Tröie med
sort Krave, hvorpaa F. R. var indsyet i hvidt, ligesom samme
kongelige Chiffer stod i Knapperne. Den havde han faaet
af Pastor Rosen, forklarede han, og nævnede denne Mands
Navn med synlig Ærbødighed og Kjærlighed. Tröien var
vel conserveret — det var klart, at han kun havde taget
den paa i Anledning af vor Ankomst. Det var overalt
cliarakleristisk hos disse Naturmennesker, at de gjemme om
hyggeligt Alt, hvad de faae, og tage det kun frem for at
vise det til Stads, naar det ikke netop er Klæder., som
ikke ere for varme, thi saa bære de dem Nat og Dag og
synes uadskillelige fra dem.
Fra Inaka fik jeg en Förer med mig, som bragte mig
op paaHöiderné, hvor jeg sögte Udsigter, men fik dem dog*
ikke i nogen udstrakt Grad paa Grund af de omliggende
Skove.
Landet heromkring var temmelig frit for Krat,
men stærkt bevoxet med det lange frodige og hoist skade
lige Lalanggræs, som qvæler al frisk Plantning, og som
Billes Jorilomscilng.
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havde været Pastor Rosens Plantagers værste Fjende. Jeg
fik dog Udsigt ned i Havnen paa to Steder, ligesom hele
Lobet imellem Camorta og Trincutti laae aabent for mig.
Fra Inaka roede vi ind i Havnen igjen og besögte
Indvaanerne paa Nancovry, eller, som de Indfodte kalde den,
Laoi. De fleste beboe Korshavnens Sydbugt og Kysten
udenfor Havnen ligeoverfor Trincutti. Her ligge Lands
byerne Injoang og Eldegoang, paa Pynten selv Malacca,
inde i Korshavnen Inuang, og inde i Vesthavnen ligger Iloc
paa Stranden indenfor Pynten og endelig Bajuha paa Camorta
nær det vestlige Indlob. Denne By ligger i det allertykkeste
Junglekrat; den uigjennemtrængeligste Urskov hvælver sig
omkring den. Et Vandlob kom ud tætved, som gav os det
bedste Vand under vort Ophold her, ligesom Lobet ogsaa var
det rigeste; de flere andre Vandlob, som fandtes i Havnen,
vare for det meste udtörrede. Overalt er Mangel paa Vand
et af Nancovry - Havns svage Punkter; en der anlagt Coloni maatte være betænkt paa Cisterner lil at sanke Regn
vand.
Udenfor enhver af disse Byer seer man de för omtalte
lange Stænger, behængte med Cocusskaller, Svinekjæber,
Laser, Blade o. m. a., Alt til at mane Djæveleq med eller
jage ham bort fra Husene. Disse Slænger staae sædvanlig
opplantcde i en Række ude i Vandet langs Stranden foran
Landsbyen.
Det var ved Malacca, vi gik i Land og gjorde endeel
Besög i Hytterne, blandt andet til cn gammel Neger ved
Navn Joao, som Rosen omtaler *). Jeg har den gamle
Fyr temmelig mistænkt for, at han siden Rosens Tid havde
forspildt sit ærlige Navn ved at tage Deel i Söröveri og
Plyndring — idetmindste robede hans Opförsel megen Frygt
og ingen god Samvittighed. Strax ved vor Ankomst kom
han ombord lil os og havde erholdt Klæder og Foræ
ringer og tilsyneladende viist sig som os særdeles hen
given. Men senere, da han mærkede, at jeg foretog Un-

9 Erindringer om mit Ophold paa de nicobariske Öer Pag 15.
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dersögelser, forsvandt han aldeles og var ikke til at faae
fat paa. Den samme Manoeuvre brugte flere Andre, som
jeg sögte at faae Oplysning om, saaledes en gammel Mand
fra Itoé, som kom ombord og præsenterede sig med en
sølvknappet Stok med Fr.R. og et Certificat fra Rosen,
hvorfor han blev særdeles udmærket behandlet. Men da
han mærkede mit Önske at erfare noget om Plyndringerne,
forsvandt han og blev borte. De lob ind ined deres hele
Familie i Mangrovekrattet, og her vidste de sig sikkre nok
for vor Forfölgelse.
Imellem Malacca og Enouang paa den derfra udgaaende
Pynt ligge Levningerne af de mæhriske Brödres Etablis
sement*). En lav fiirkantet Muurindhegning med et Par
Steen, som danne nogle Trappetrin, og lidt derfra en mu
ret Brönd er Alt, hvad der vidner om, at her engang have

*) Efter „William Brown: History of the propagation of Christianity
amongst the Heathens since the reformation“ kom do förste mrcliririske Brödre, sex i Tallet, til Nancovry 1768; da 1773 næsten hele
Colonien var uddöd, og ct Skib fra Trankebar derfor blev sendt efter
de endnu levende Mennesker og Gods, tog dette ogsaa de fire Brödre
med, som endnu vare i Live. 1779 gik Hänsel — den mærkeligste
af alle Brödrene — til Öen tilligemed VYangcinann ; den Sidste döde
snart. I de folgende Aar kom flere andre Brödre derover, tildecis
efter forinden af Ström og Uveir at være forsatte til Junkseilan, Quodda,
og andre Steder. I 1784 sendte det trankebarske Gouvernement ct
Skib over til Nancovry ikke blot med Provisioner men ogsaa med
et Træhuus, hvilket skulde være efterladt paa Naboöen Sombrero
(Bompoka) af nogle europæiske Colonistcr (?). Elleve Missionairer
vare dengang döde i Nancovry, og tretten blevc el Offer for det nicobariske Clima kort efter deres Hjemkomst til Trankebar. I Septem
ber 1787 gik Hänsel over for at hente den eneste endnu tilbage
blevne Missionair.— Flagcapitainen paa Transportskibet Christine, en
Dansk ved Navn Marolli, fortalte os desuden, at han selv i 1804 havde
været paa Öerne med en dansk Paket kaldet „Twe Gispet“, Capt. Holdermann, 1steLieutenant O. Fr. Rask, og at denne Paket endnu havde
fört en vis Palm og hans Kone af den mæhriske Menighed over til Nancovry-Havn. Deres senere Skjæbnc vidste han Intet om. Vist er det,
at hverken Indvaanerncs religiöse Begreber eller industrielle Virk
somhed bære mindste Spor af Brödrcnes lange og gjentagne Ophold
paa disse Steder.
19*
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boet Europæere i et steenmuret Huus. Det tykkeste Vildnis
omgiver det. Ved en af disse Ruiner siger Rosen (Pag.
17), at det, syntes ham som om en Röst fra den tykke
Skov, der omgav dem, raablc lil dem: „der see I hvad der
venter Edera, og i Sandhed — Spaadommen er gaaet i
Opfyldelse; derom vidnede noksom hans eget Etablissement
paa Monkala-Höien, kun forladt for 10 Åar siden. Men
hvad de mæhriske Brödres Huus angaacr, da synes det og
saa, som om det med Flid var beregnet paa at skulle qvæles af Skoven, som omgiver det.
Tæt ved Bakken ligger det, snævert indgrændset af Soen
paa den anden Side, uden Luft og uden Solslraale. Muligt
har det i hiin Tid været noget luftigere omkring det, men
tilstrækkelig Luft og Lys har dog aldrig kunnet trænge
herind. Vel synes det, som Nicobarcrncs Exempel lyder
paa at söge Skovens Skygge og Strandens umiddelbare
Nærhed, men delte hidrörer aabenbart fra, r at det kun er
ved Stranden, at Cocustræerne kunne voxe, og det kun er
paa Vandet, at de kunne komme frem ved Hjælp af deres
Canoer. Hensyn paa Helbred har vist aldrig bragt deres
Tankegang i Bevægelse, dertil ere de meget for indolente,
ligesom deres Begreber om usynlige — altid onde — Væseners Indflydelse paa deres daglige nuværende og til
kommende Liv gjör, at de antage sig selv uformaaende og
afmægtige mod deres Skjæbncs Uforanderlighed.
Jeg fandt ogsaa her Spor af den i Busch’s Journal
omtalte engelske Dreng Goldsmith, som efter Sigende var
död. Man viste mig hans Kiste: en gammel Skibskiste fuld
af brugte Klædningsstykker og andre ubetydelige Sager,
nogle Böger &c, som vare sammenskrabede fra forskjellige
Steder — der var deriblandt en gammel trekantet Hat med
Solvcordons og en russisk Cocarde. — Paa en Nicobars Ho
ved fandt jeg en gammel blank Hat med et Messingskilt,
hvori den russiske Örn med St. Georg i Hjerleskjoldet.
I den ene Klo har Örnen en Lynstraale og Fakler, i den
anden en Laurbærkrands istedenfor Scepter og Rigsæble.
Da denne Forandring först fandt Sted ved Keiser Nico
laus’s Thronbestigelse og af denne Fyrste blev befalet som

293
cl Milido om Moskaifs frivillige Brand, tor det med Vished
antages, at dette Skilt og den ovenanførte Hat er fra en
sildigere Dato end 1826. Men hvorledes disse Sager ere
komne til Nicobarerne, er mig en Gaade, som jeg forgjæves
har bestræbt mig for at löse, da de russiske Orlogsmænd,
som gaae Jorden rundt, saavidt mig bekjendt, ingensinde
besöge bengalske Bugt.
Jeg roede fra Malacca og Enouang, hvilke to Lands
byer ere meget nær hinanden og staac i Forbindelse ved
en Fodsti gjennem Skoven over til Camorta-Siden, og lan
dede i Bugten ved Moncata-Höien. Her var alting i Bevæ
gelse, Chineserne skovede Brænde, Naturforskerne svær
mede omkring i Krattet og gjorde Samlinger af Planter,
Insccter og Fugle, kort det hele Terrain var i Liv og Virk
somhed, og jeg kunde ikke lade være at tænke paa den
stakkels Rosen, som her havde levet i flere Aar og i Sand
hed gaaet saa meget igjennem., og da tilfoie det Önske, at
han havde havt de Kræfter, saavel intellectuelle som physiske, til sin Raadighed, som her vare satte i Bevægelse.
Muligviis havde da hans Anstrængelser havt et heldigere
Resultat.
Det blev den almindelige Mening blandt de Herrer Na
turforskere, at Rosen ikke havde været heldig i Valget af
sin Anlægsplads. Ligesom vore senere Undersögelser godt
gjorde, at de sydlige Öer i det Hele vare langt frugtbarere
og havde en langt taknemmeligere Jordbund til Dyrkning
end de nordligere ; saaledes fandt man, at Camorta især
udmærkede sig ved mindre Frugtbarhed, som da ogsaa viste
sig ved de mange aabne Höie og Dale, hvor al anden Ve
getation havde maaltet vige for det ligesaa farlige som fro
dige Ukrudt Lalanggræsset, der dræber enhver anden Opvæxt. Og just om Monkata-Höien og den bag samme lig
gende Dal var dette især gjældende. Det var fast forgjæves,
at vi sögte endog blot Spor af Rosens Plantninger, skjöndt
det kun var 10 Aar siden de vare forladte. Nogle unge
Cocustræer og enkelte Bananer var det Eneste, der havde
holdt sig. Det tykke, indviklede, höie Græs gjorde det,
da her ikke var saameget som en Fodsti tilbage, meget
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vanskeligt at vade igjennem, og ved hvert Skridt i dette
Græs opsteg en höist ubehagelig, varm, fugtig Dunst, som
ufeilbarligt maa virke skadeligt paa Helbreden. Melastomaen, en Busk, der minder om vort vilde Rosentræ, var
næsten det Eneste, der syntes at kunne trives mellem dette
frygtelige Ukrudt. Midt i dette Vildnis stode oppe paa Bak
ken Levningerne af det Steenhuus, som Rosen med saa
megen Möie havde faact opmuret, og som nu var opfyldt
med det tykkeste Græs og omgivet af allchaande Slyng
planter. Et stort Træ var voxet op, hvor Rosen endnu
faa Aar tilbage havde havt sin Beboelsesleilighed, og ragede
ined sin Stamme allerede höit op over Muren, som omgav
det. Flere Gangstier, der, efter den övrige Overgrocning at
domme, vistnok ikke mere stamme fra Rosens Tid, men
endnu jevnlig benyttes af de Indfödte, förte langs Höiene forbi
Levningerne af en Brönd, ned i Dalen, ind mod Skoven, og
frembod ret smukke Spadserctoure, ligesom man fra Höiene
havde venlige Udsigter over Havnen og den omliggende Egn.
Da jeg frygtede for, at Briggen Patriot med Etatsraad
Hansen ombord skulde ankommo til Terressa, medens vi
laae her, og da ikke vide, hvor han skulde söge os, sendte
jeg Mandag den 19de om Morgenen tidlig Ganges ud af
det vestre Löb, med Ordre at oplodde i Farvandet Nord
ud om Catschull, og derpaa at söge Terressa, for der at
efterlade mundtlig eller skriftlig Besked til Etatsraad Han
sen, ifald han ikke alt var ankommen. Allerede Tirs
dag Aften kom Ganges tilbage. Capilainliculenant Aschlund havde været omme paa Vestsiden af Terressa, Syd om
Landet, og havde været til Ankers ved en lille Landsby,
hvor han havde fundet e? temmelig let Communication
gjennem Brændingen. Indvaanerne havde modtaget ham
meget venligt og havde lovet at afgive hans Brev, som han
efterlod til Capitain Lewis, hvem de kjendte meget godt
fra hans Ophold der med Espiègle. Ganges var kommen
over fra Sydvestsiden af Terressa paa sex Timer.
Endnu havde jeg ikke seet et nicobarisk Fruentimmer.
Jeg gik en Aften i Land til Malacca, i Selskab med Mrs.
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Major, Kone lil den engelske Förer af Christine og vel don
förste og enesle europæiske Dame, der har bqsögt disse
Öer, og gjorde Visit hos den gamle Joäo i Malacca. Han
tog imod os med blank Hat paa Hovedet: en Levning fra
hans Sipoitjeneste under Rosen; paa Hatten saaes malet lo
korslagte danske Flag og Navnet Danmark i Guult underne
den. Da jeg forklarede ham, al vi kom for atbesögehans
Kone, blev han synligen forlegen og vægrede sig stærkt;
imidlertid da jeg trængte mere ind paa ham, lykkedes det
mig dog at bringe ham til at slæbe En ud af Hytten for
Dagens Lys, som han kaldte sin Kone. Gud veed hun var
ikke smuk. Hun saae ud til al være en 30 til 40 Aar
gammel, og var derfor sandsynligviis ikke den Gamles Kone,
men en Andens. Hun havde et Stykke morkeblaat Lærred
eller Bomuldstoi svobl om Lænderne og var iövrigt nogen.
Venlig og forekommende var saavel hun som alle Mændene.
De bragte os Höns, Mainafugle, Cocus, Yams o. s. v. Et
ret smukt Træk i deres Characteer fandt jeg den Aften
förste Gang Spor af, men har gjenkjendt det oflere siden:
det nemlig, at de yttre Utilfredshed, naar man vil gjengjelde
deres Foræring slrax med en Gjenforæring; de trække sig
da tilbage, og erklære med mange Gebærder, at hvad de
bringe ikke er tilsalgs, men en „present” (udtalt paa En
gelsk).
Den samme Aften var Entomologen, Hr. Kjellerup gaaet
i Land ved Nancovry paa den Pynt, som skiller Korshavnen
fra Vesthavnen, og paa hvis Vestside Itoé er beliggende.
Han havde trængt sig saa dybt ind i Krattet, at han for
vildede sig, kunde ikke komme tilbage, men vedblev al ar
beide sig frem, til han naaede Stranden paa den östre Side.
Men da her ingen Huse findes, saae han sig atter forladt,
og Natten stundede til. Endelig lykkedes det ham at gjöre
sig bemærket af en Nicobar, som kom roende forbi i sin
Can o, og som tog ham ombord og bragte ham ud til Ski
bet seent paa Aftenen. Denne Nicobar, som naturligviis
blev godt behandlet og fik en Deel Foræringer, blev her
over saa glad, at han kom igjen Dagen efter og tilbragte
flere Timer ombord, hvilket han gjentog hver Dag under
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vori Ophold i Havnen. Det var vor Ven „London”, saa
ledes kaldle han sig og paaslod at have faaet dette Navn
af Pastor Rosen. Han var cn ung, stærk Knegt, mere op
vakt og livlig, end de fleste andre Nicobarer, jeg har seet.
Jeg behövede meget lidt Overtalelse til at bevæge ham lil
at gaae til Soes med os paa vore forestaaende Togler lil
de andre Öer, efteråt jeg höilideligt havde lovet ham, at
han skulde blive sat i Land igjen i Nancovry. Han blev
derfor indskreven paa Rullen som bekjendt Mand, blev
klædt paa i en blaa ulden Skjorte, hvide Buxer og ct rödt
Torklæde om Halsen, og var fra dette Öieblik at betragte
som Skibet tilhorende. Han var os ved flere Ledigheder
lil Nyltc og tjente under sit hele Ophold til megen Mor
skab. Da man havde lagt Mærke lil, at han betragtede Mrs.
Major med et vist Velbehag, sagde man ham, at dersom
han vilde behage denne Dame, maalle han nodvendigviis
börste sine Tænder hvide; — han havde dem nemlig som
alle hans Landsmænd, og som alle de, der tygge Betel,
kulsorte*}. Man fik ham da til at skure sine Fortænder
med Kul, og han opnaaede virkelig at faae dem ganske
hvide, hvilket klædte ham endeel bedre, og var ham selv
til stor Fornöielse.
Tirsdagen den 20de viste sig en Brig for det öslre
Indlob, som jeg först antog for al være „the patriot”; men
det viste sig snart, at det var en arabisk Brig, kommende
fra Penang, bestemt lilAracan, men som nu paa Veicn onskede at tiltuske sig Cocusnöddcr for endeel af sin Lad
ning. Hans Papirer vare kun i en maadelig Orden; Ge
værer, Krudt og Kugler havde han ombord i temmelig
Mængde. Jeg fandt mig imidlertid ikke foranlediget til al lægge
nogen Hindring i Veien for den frie Handel; kun forbod
jeg Salg af Armatur ^>g gav Skipperen en alvorlig Advar-

*) Malaierno nnscc sorte Tænder Tor cn Skjönhed og tale om „deilige
sorte Tænder” ligesom vi Europæere om „hvide Perlerader’’ — „Kun
Hundene have hvide Tænder” sige de, „Menneskene maae have
sorte”.
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sel. Tillige paalagdo jeg ham at bekjendtgjöre blandt
Kyslfarerno, at han havde truffet Orlogsmænd her, som
agtede at vaage over Sikkerhed i Farvandet, saa at man
trygt kunde anlöbe disse Öer.
Torsdagen den 22de gik jeg ombord i Ganges, ledsaget
af alle DHrr. Naturforskere.
Excursionen gjaldt Ulalabugten og en Undersögelse af Catschullskysten. Vi gik ud
af det vestre Löb og Nord efter langs Kysten, indtil vi vare
tværs for Indlobek til Ulalabugten eller den saakaldte „canale
falso“, hvor vi ankrede paa 16 Favne Vand VSV. for Lo
bet, omtrent J Qvml. fra Land. Dette Indlob fortjener fuld
kommen sit Navn, thi det fortoner sig aldeles som Indlobct
lil Nancovry-Havn, især for Skibe, kommende Nord fra.
Det har ligesaadanne to steile Pynter, som i Dannelse og
Afstand aldeles ligne det rette Indlob.
Vi gik nu i Fartoierne og roede ind i Bugten. En
hver blev sat i Land, hvor han önskede det. Jeg beslut
tede at undersoge Bugtens Farvand i sin hele Dybde. Det
förste Bassin, vi befandt os i, har Vand nok for Linieskibe,
men er dog snævert begrændset af Koralrev, som ligge saa
at sige i Vandspeilet. Navnligen er der eet, som saa at
sige spærrer hele Bugten Nord efter, og hvorover jeg kun
slap med Vanskelighed i min fladgaaende Gig. Indenfor
dette Rev passerede jeg ind i et temmelig bredt og jevnt
dybt Löb Nord efter og kom atter ind i ct meget stort, rumme
ligt Bassin. Her aabnede sig for os en temmelig betydelig
Landstrækning, fri for Skovbevoxning. Vi ilede i Land,
begjærlige efter at kunne engang gaae ct Stykke Vei paa
frit Land; men Glæden var kun kort, Lalanggræsset gik os
lil Beltestedet, og Marschen var i höi Grad besværlig. Op
paa nogle Höider kom vi imidlertid og havde herfra cn
vid Udsigt over Landet omkring os. Over Bugten, som
lignede et blankt Speil, saa glat og stille var den, og over
Skoven Öster efter, saae vi det höieste Trincutti, men ikke
Canalen mellem denne Ö og Camorta» Vegetationen er her
meget mindre frodig, men langs Bassinets Öst- og Sydkyst
saae vi Mangrovekrattet i fuld Kraft lige ned til og ud over
Vandet. Paa denne hele Strækning saae vi meget faa Tegn
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ßaa Beboelse. Kun i det forreste Bassin var der paa Sydog Oslkysten nogle Hytter, men da vi kom derover, fandt
vi dem forladte af deres Beboere. Sviin, Höns og Hunde
gik deromkring, og Canocr laae der, hvoraf een var ladet
med Cocusnödder, saa al det ikke var længe siden at man
havde været her, men nu vare de Godtfolk borte. Vi tog
nogle Cocusnödder, lagde Cigarer istedet, skjöd nogle Duer
og gik saa ombord i Dampskibet, som slrax efter lettede
og salte Cours over mod Catschull. Vi oploddede nu delte
Farvand, lob langs Öslkysten Syd efter, men fandt overalt
Koralrev paa hele Kysten, navnlig var den dybe Bugt, som
Östkysten danner, ganske tilgroet, hvilket undrede mig, da
Rosen omtaler den som fortrinlig og taler om de derliggende Landsbyer. Vi saae kun Skov, men da Byerne ligge
inde under Træerne, kan det gjerne være, at vi have overseet dem — thi Rosen forekommer mig i det Hele saa paalidelig, al jeg ikke gjerne tvivler om hans Udsagn. Ko
ralrevene kan jeg derimod ikke tvivle om, saa at der ikke
kan være Tale om, at större Skibe kunne söge derind, men
muligt er den desuagtet tilgængelig for Baade og Canoer,
som kunne komme ind mellem Grundene. Hele Sydsiden
saae vi staae i en vedholdende Brænding, uden en eneste
Bolig. Da det lakkede ad Aflen, og her ikke var Anker
plads, lob jeg tilbage med Dampskibet og ankrede i Vest
havnen tværs for Itoé. Næste Morgen gik Ganges ud igjen
og fortsatte Undersøgelsen af Catschull’s Kyster. De fandt
da^paa Sydvestsiden en dyb Bugt, hvis sydlige Deel var
opfyldt med Koralrev; den nordlige Deel var derimod
reen. Her ankrede de op og sendte Fartöier i Land til tre
smaa Landsbyer, som laae paa Stranden, omgivne af Cocusskov. I det dybeste af Bugten fandtes Indlobet til et
Bassin, som gik dybt ind i Landet, men paa Barren var
saa lavt, at man kun med Vanskelighed kunde passere
med Canoer. Indvaanerne fra disse Landsbyer viste sig
meget forekommende og bragte en stor Mængde Sviin,
Höns og Cocus samt andre Frugter ombord til Salg.
Catschull ligger SO £ S, 16 Qvmls. Afstand fra Terressa.
Af den ovenanførte Beskrivelse sees, at den; ligesom Ca-
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morta er udhulet af flere dybe Bugter. Det er derfor langt
fra, at dens Areal er saa stort, som dens Udstrækning lader
formode; dens Længde Nord og Syd kan anslaaes til 7
Qvml., dens Brede Öst og Vest til 10 Qvml.
Under hele mit Ophold i Nancovry og paa de for
skjellige Excursioner, som herfra foretoges, havde jeg sta
digt for Öie, at erholde Oplysninger om de her begaaede
Söröverier, og .jeg var fast besluttet paa, dersom jeg kunde
faae fat paa nogle af Hovedmændene, da at statuere et ad
varende Exempel. Men det lykkedes mig aldeles ikke.
Indvaanerne paa Malacca og Enouang, med hvem vi havde
det meste Samqvem, og som viste sig mere fortrolige,
mindre frygtsomme end de Andre, syntes vel stedse at ud
pege os dem fra ltoé og Bajuha som de værste, og det
viste sig ogsaa virkelig, at disse Byers Befolkning flygtede
bort, saasnart vi nærmede os. Imidlertid er det min Overbeviisning, at de omtrent vare lige gode allesammen. Det
var f. Ex. Tilfældet, at naar jeg havde været saa heldig at
indgyde En eller Anden af de tilsyneladende meest Anseele
lidt Tillid, og faaet dem til at love mig Oplysninger, vise
os paa Spor eller a. desl., saa bortfjernede de sig ved
forste Leilighed og kom aldrig mere til Syne. Der vilde
hört en heel Deel mere Tid, Kundskab til Sproget og Localbekjendtskab til at opdage noget Bestemt i denne Sag.
Men just paa Grund af den mistænkelige Opförsel af
denne Havns Beboere, turde jeg ikke forlade den, uden at
efterlade mig Spor af det danske Overherredotnme. Det
var mig indlysende, at dersom jeg nu forlod Nancovry
efter de frugteslöse Undersögelser, jeg havde anslillet, ,for
at opdage de Skyldige, og uden at tage Havnen i Besid
delse, vilde de Indfodtes Raisonnement være, at vi altsaa
ikke bröde os om dem og deres Ugjerninger, og de vilde
da sandsynligviis ved given Leilighed tage fat paa nye.
Men skete Sligt, vilde det i höi Grad compromitlere den
danske Regjering og nærmest mig og den mig underlagte
Styrke. For at forslaae, hvad jeg i det Folgende skal ud
vikle, seer jeg mig nödsaget til at gaae nogle Uger til
bage i min Beretning. Strax ved min Ankomst til Calcutta
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var jeg blevcn underrcjllcl om, at der havde været paa
tænkt en Expedition fra Moulmain til Nicobarerne, for at
tage Nancovry i midlertidig Besiddelse og holde Indvaanerne
i Ave. Om den skulde have havt vedvarende Besiddelse til Fölge,
vilde vel have været afhængigt afForholdene. Den blev kun fra
falden, fordi man erfarede Galalhea’s Expedition. Under mit
hele Ophold i Calcutta var der jevnligt Artikler i Aviserne
angaaende Nicobarerne, det Urigtige i at tillade de Danskes
Expedition dertil, disse Öers Vigtighed for den engelske
Handel o. s. v.*). I de forskjellige Discussioner, jeg jevn
lig havde desangaaende med den engelsk-ostindiske Regje
rings Autoriteter, vedligeholdt jeg stedse, ifölge de mig
tillagte allerhoicstc Ordrer, Principet om Danmarks Höihedsret over de nicobariske Öer, og stedse erholdt jeg
Svar, som gik ud paa, at denne Höihedsret i det Hele var
meget tvivlsom og paa ingen Maade constatcret, men at i
alle Tilfælde kunde den kun anerkjendes, saafremt den blev
hævdet ved en factisk Besiddelse, og at den uundgaaelige
Folge maatte være, at man holdt sig til den danske Regje
ring og dens Underordnede for hvad Sörövericr, der bleve
begaaede der i Farvandet. Jeg argumenterede aldeles conseqvent fra disse Svar, at i saa Fald vare Åndemanerne
heller ikke engelsk Eiendom, og at det da maatte staae
mig frit for at colonisere der — men Svaret var da, at
jeg vel havde Ret heri, men at det var tidsnok at tale
derom, naar Nogen vilde prove paa at nedsætte sig der, og
i saa Fald vilde de vist være de Förste, eftersom disse Öer
aldrig maatte tilhore*Andre.
Alle disse Forhandlinger havde fundet Sted mundtlig
og confidentielt. For at den engelske Regjering imidlertid
ikke, ifald det passede den ved given Leilighed, skulde
kunne ignorere vor Occupation af Nicobarerne, indgav
jeg kort för min Afreise fra Calcutta en Note til Gouvernementet i denne Anledning, af folgende Indhold :
*) Navnlig var en vis Cnpilnin Crisp cn meget ivrig Antagonist af vor
Expedition. Ban havde Tåret endeel paa disse Öer og lod sig forstaae med, at han ved Contract egentlig var Eier af ct stort Stykke
Land paa Terressa.
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“20de December 1845.
„Til den höie briltisk-ostindiske Regjering
fra Capitain Steen Bille. Chef for Hans
Danske Majestæts Corvet Galathea.
Jeg kan ikke forlade Calcutta, för jeg har aflagt min
oprigtigste Taksigelse for den velvillige Opmærksomhed,
hvormed det ærede ostindiske Compagnies Regjering er
imödekommet mine mangehaande Andragender for de under
min Commando værende danske Orlogsmænds Tjeneste.
Jeg har troet det min Pligt, i mine Rapporter til min
Regjering at fremhæve de særdeles Beviser paa Velvillie,
som jeg har modtaget, saavel for mine Skibe sorn for mig
selv og mine underhavende Officerer, og jeg er overbeviist
om, at den os udviste Artighed vil blive tilbörlig paaskjönnet af den kongelige danske Regjering.
Denne det ærede ostindiske Compagnies Regjerings
Opmærksomhed, der i enhver Henseende har været mig saa
behagelig, har i Særdeleshed glædet mig, idet jeg deri har
seet et Beviis paa den venskabelige Aand, hvormed den
ærede Regjering betragter vore fremtidige Planer paa de
nicobariske Oer.
Det vil afhænge af Udfaldet af vore forskjellige Under
søgelser, om dansk Colonisation vil blive fornyet paa disse
den danske Krones gamle Besiddelser, men indtil delte
Sporgsmaal bliver afgjort, vil en dansk Styrke blive efter
ladt paa Station imellem Öerne, for at vedligeholde Sikker
hed mod Söröveri.
Chefen for dette Skib vil blive beordret til, i Tilfælde
af, at uventede Omstændigheder skulde gjöre det fornôdent,
at henvende sig til det ærede ostindiske Compagnies Re
gjering med Begjæring om Hjælp og Bistand. Jeg cr imid
lertid fuldkommen sikker paa, at slige Omstændigheder ikke
ville indtræffe, men jeg föler mig overbeviist om, at der
som saadan Bistand skulde gjöres nödig, vilde det ærede
ostindiske Compagnies Regjering yde den med al den Hur
tighed og med den ædle Fölelse af Velvillie, som har led
saget ethvert af dens Skridt mod mig under mit Ophold i
Calcutta.“
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Jeg indgav Skrivelsen med Flid saa sildig, aljeghaabedc
at undgaae andet Svar derpaa end Underretning om Modta
gelsen. Men jeg fik her et nyt Beviis paa, at denne Sag
ingenlunde var den ostindiske Regjering ligegyldig, idel
Gouverneur Sir Herbert Maddock strax samme Dag lod mig
svare gjennem Hr. Bushby, og man vil af dette Svars Ind hold see, at her er aldeles ingen Anerkjendelse afvorHöihedsret, men at man tvertimod undviger ethvert Ord, som
kunde udtydes dertil.
Svaret lyder saaledes:
„Bushby Esq.
i den ostindiske Regjerings Secretariat
for fremmede Anliggender
til
Herr Capitain Steen Bille,
Chef for H. D. M. Corvet Galathea.
Fort William d. 22de Decbr. 1845.
Min Herre 1
Jeg er beordret at det ærede Præsidium af Raadet at
melde Dem Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse af Gaars
Dato.
Det har været en særdeles Tilfredsstillelse for det hoic
Præsidium at have havt Leilighed til at see en kongelig
dansk Orlogsmand lil Ankers i denne Havn, og at vise den
Opmærksomhed ved Opfyldesen af Deres Önsker, naarsomhelst De har fundet Dem foranlediget til at yttre dem, og
det har staaet i vor Regjerings Magt al opfylde dem.
Ingen Tid skal blive spildt for at underrette de rette
Autoriteter i England saavelsom II. Ex. Generalgouverneu
ren af Indien om denne Correspondances Indhold, og jeg
har Ordre paa at forsikkre Dem om, at de danske Office
rer, som ere beskjæfligede med at opmaale og undersöge
den nicobariske Ögruppe i den bengalske Bugt, ville möde
al den mulige gjæslfrie Opmærksomhed fra de brittiske Au
toriteters Side, som det staaer i deres Magt at yde dem.
Det ærede Præsidium paalægger mig at tilfoie, i det
Haab, at det maa være til Deres egen og den danske Re
gjerings Tilfredshed, at Galalhea's Mandskabs exemplariske
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Opförsel og Disciplin under dens Ophold i denne Havn, har
givet grundet Anledning til i höi Grad at beklage Deres
nærforhaandenværendc Afreise.
Jeg har den Ære &c.
Bushby.*
Hermed forlod jeg Calcutta. Under det Indtryk, som
alle disse Forhandlinger gjorde paa mig, var det jeg skulde
tage en Beslutning angaaende Occupationcn af NancovryHavn. De fleste Söröverier havde fundet Sted her. Sei
lede jeg herfra, uden at tage Havnen i Besiddelse, og der
derpaa blev begaaet et Söröveri, kunde jeg være vis paa,
at den engelsk-ostindiske Regjering vilde sende Skibe,
maaskee en Expedition hertil, tage Station, maaskee Besid
delse, og da var den danske Höihedsret compromilteret.
At efterlade et af Skibene her kunde heller ikke lade
sig gjöre. De sydlige Öers Undersögelse var vel paa
begyndt, men ikke fuldfort; til disses Undersögelse kunde
jeg hverken undvære Dampskibet eller Transportskibet. Af
de forelöbige Rapporter, jeg havde modtaget, havde jeg
Grund til at antage, at Pulo Milu's Havn ved Lille-Nicobar
maatte blive det Sted, der fortrinlig egnede sig til det
förste Colonianlæg, hvis et saadant skulde paabegyndes.
Derimod stemmede alle Naturforskernes Udsagn overeens i,
at Nancovry og Camorta lil Trods for den ypperlige Havn
vare mindre heldige Punkter til Colonianlæg, hvorom mere
i det Folgende.
Men paa den anden Side var det mig klart, at det
vilde være saavel en militair som en politisk Feil for en
Nation, som paastod Höihedsretten af dc nicobariske Öer
ikke at være i Besiddelse af Nancovry-Havn, delte Cen
trum af det hele Archipel, og noget nær den bedste Havn
i den bengalske Bugt.
Eet Middel stod der mig tilbage, det var at udnævne
nogle Hovedsmænd blandt de Indfödte, at reise en Flag
stang og heise det danske Flag, og betroe dets Vogtning til
disse Hovedsmænd, kort at fölge Pastor Rosen’s og Hr.
Busch's Exempel. Det var imidlertid ikke uden megen Be-
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tænkning, at jeg greb lil delte Middel, og kun fordi inlet
andet stod mig tilbage. I en Skrivelse af 19de Novbr. f.
A. lil Regjeringen havde jeg desangaaende udtrykt mig saa
ledes :
„At give Flaget lil enkelte anscele Indvaanere, for at
vogle det og heise det ved given Leilighed, har lidligere
været Brug, for paa denne Maade at betegne Danmarks
Hoihedsret over Öerne. Men i Aaret 1837 bleve samtlige
Flage dem fratagne ifölgc kongelig Resolution af 28de
Febr. s. A. om en total Ophævelse af Etablissementet, og
udfortes ved Ordre fra Tranquebar Gouvernement af 22de
August s. A. Hr. Busch har alter ifölge hans Journal givet
Flaget lil Indvaanere paa Car-Nicobar, Lille-Nicobar og Pulo
Condul, hvilken sidste O han derfor har toget i Besiddelse i
Kongen af Danmarks Navn. Jeg Iroer det Pligt, uforbe
holdent at udlale mig mod cn saadan Forholdsregel, der
lider af to væsentlige Feil: 1) at Kongens Hoihedsret der
ved aldeles ikke vil blive respecterez 2) at del danske Flag
sandsynligviis vil kunne blive brugt lil Skjold og Skjul for
Sörövcri af Indvaanerne.“
Disse to her udpegede Mangler vare imidlertid tildeels
hævede ved at her blev en Orlogsmand paa Stationen. Del
turde med Sikkerhed antages, at lndvaanerne i NancovryHavnen vilde forholde sig rolige og vogte sig for alle
Uordener, saalænge de vidste, al Ganges var i Nærheden og
kunde ventes hvert Öieblik.
Jeg bestemte mig derfor til formelig al tage NancovryHavnen og omliggende Öer i Besiddelse i Kongen af Dan
marks Navn, og bestemte Söndagen den 25de Januar til at
at udfore denne Act saa boilideligt, som Omstændighederne
tillode det. En Flagstang var bleven forfærdiget af vore
Tômmermænd, og Terrainei paa Höien ovenfor de mæhriske
Brödres Etablissement, paa Pynten imellem Malacca og
Enouang, var blevet ryddet af Chineserne og Flagstangen
der opreist.
De forskjellige Stokke med höisalig Kong
Christian den 7des og Frederik den 6tes Navnechiflre, som
Tid efter anden af Indfodte vare bievne mig bragte, og som
havde været betroede af Rosen eller de mæhriske Brödre
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enlen lil disse Folk selv eller til deres Forfædre: — disse
Stokke havde jeg stedse tilbageholdt imod Foræringer. Nu
udnævnte jeg tvende Hovedsmænd ved Navn Luha og Angre,
Fader og Sön, den Förste i Malacca, den Anden i Enouang.
Jeg log dem ombord til mig, fik dem anstændigt paaklædle,
gav dem hver en Stok med Kong Christian den 8des Chiffre
og meddeelte dem hver et Certificat, som bekræftede dem
i deres Værdighed, men tillige indeholdt deres Forpligtelser.
Disse vare:
1) at være Hans danske Majestæt, og hvem der i hans
Navn har at befale paa de nicobariske Öer, hörig og
lydig;
2) at vaage over, at det danske Flag, som blev dem over
leveret, heises paa Flagstangen paa Pynten imellem de
res Byer, hvergang Skibe anlöbe Havnen;
3) at vabge over, at ingen Söröveri, Plyndring eller
andre Uordener foretages mod fredelige, fremmede
Skibe, men at anvende al deres Indflydelse for at hemme
og, om fornødent gjöres, med Magt at modsætte sig
Sligt, og i enhver Henseende at omgaaes fredeligt og
venskabeligt med Fremmede;
4) at bringe til den paa Stationen coinmanderende danske
Orlogsmands Kundskab Alt, hvad der er foregaaet paa
Stationen.
De modtoge endvidere en af mig autoriseret Skipper- eller
Havnebog, som skulde holdes til Dato og forevises den
commanderende Officeer, naar han indiandt sig i Havnen.
Alt dette blev gjort dem tydeligt ved Hjælp af Tolken Jambov, der gjorde sig forstaaelig for dem i det malaiiske
Sprog. Documenterne bleve udfærdigede i det danske og
engelske Sprog.
Prolocollen over de nicobariske Anliggender indeholder
for den Dag endvidere Folgende, som jeg her vil anföre,
da jeg troer det ikke er uden Interesse: „En vis „Jack“
i Landsbyen Malacca havde leveret mig endeel Papirer,
som tildeels indeholdt Anbefalinger og Certificater fra for
skjellige Skibscapilainer og franske Missionairer lil adskil
lige Indvaanere der i Landsbyen. Erfaringen har lært mig,
Billes.

Jordomseiling I.
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al dc Indfödte sælte slor Priis paa at have saadanne Bevi
ser, men ogsaa har jeg Grund lil al Iroc, at dc misbruge
dem ved at laanc dem Ira den Ene til den Anden. Jeg
.paatog mig derfor cn Revision af disse Papirer og fandt
deriblandt: 1) et meget forslidt og fast ulæseligt Beviis,
skrevet af Pastor Røsen til „Kaja“ (efter Sigende Jack’s
Fader) for at have været ansat som Hovedsmand i Malacca.
Men da Kaja ikke boer mere paa Malacca, men skal være
Hyllet bort, og da Jack selv aldeles ikke har været al
overtale lil at komme ombord, idet han stedse erklærede,
han var bange, saa liar jeg afsat ham fra den Bestilling,
han mener at have arvet efter sin Fader, og har taget det
Rosenske Certificat fra ham. — 2. Nogle Certificalcr, ud
stedte til en vis Goldsmith af engelske Skibscapitaincr.
Men da denne Mand, som af Busch omtales, skal være död
for nogle Maaneder siden, saa har jeg tilbageholdt dem.“
Disse forskjellige Papirer ere ved Galalhea’s Hjemkomst
afleverede til vedkommende Autoriteter.
*
Dc to Embedsmænd vare meget tilfredse i deres nye
Stilling, men især med de nye Klæder, som bestode i en
hvid Skjorte, et Par hvide Buxer, samt en Hat med Gala
lhea’s Navn. Men især blcve de meget lykkelige, da jeg
pyntede dem hver med et höirödt Axelskjærf. Saaledes
udstyrede, hver med sin Stok i Haanden, drak de derpaa
Kongens Skaal, spiste med ypperlig Appetit den opdækkede
Frokost og gik saa fra Borde til deres Undcrsaaller.
Söndag Morgen efter endt Gudstjeneste gik vi i Land,
saamange som Skibenes Tjeneste kunde undvære. Forrest
roede Barkas og Travaille med Folkene, derefter de to
Joller med Soldatesquen, Musik og Officerer, tilsidst kom
jeg i min Gig. Vi gik i Land ved Enouang, hvor vi blcve
modtagne af vore lo nye Embedsmænd; de blcve stillede r
Spidsen af Toget, og derpaa marscherede vi op ad Höicn
under klingende Spil og flyvende Faner. Oppe paa Höien
siod Flagstangen, og her var en ypperlig Udsigt ovér Indlöbet og Havnen. Efter nogle indledende Ord af Pastor
Hansen blev Flaget heiset, som saluteredes fra Galathea
med 9 Skud. Derpaa erklærede jeg Öerne for Kongen af
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Danmarks lovlige Eiendom, og lod Tolken Jambov forklare
de omkringstaaende Indfodte Handlingens Betydning, hvor
imod Ingen havde noget at indvende, men som, for at blive
Sandheden tro, da ogsaa blev optagen med temmelig Lige
gyldighed. Jeg lod derpaa uddele endeel danske Rigs
bankdalere og Species mellem dem, og dermed var Acten
forbi, og vi gik ombord. Det övrige af Dagen blev höilideligholdt ved Middagsgilde, Dands, Punsch, Sang og an
den Lystighed, indtil Mörket og dets medfölgende Fugtig
hed gjorde Ende paa Alt, og tvang Enhver til at erindre,
i hvilket Klimat han levede, og til at tage sine Forholds
regler derimod,
Mandagen den 26de Januar lettede jeg om Morgenen
tidlig fra Nancovry-Havn og stod ud igjennem det vestlige
Löb. Den sydlige Deel af Vesthavnen er betydelig dybere
end dens nordlige Deel og Öst- eller Korshavnen, og i selve
Lobet er der 30 til 40 Fv. Vand. Der lober Koralrev ud
fra Landet paa Camorta, som man undgaaer ved al bringe
Pynten Nord for Landsbyen Itoé netop ind paa det lysegrönne Land ved Rosen’s forste Etablissement; da kan man,
holdende dette Mærke, styre ud midt igjennem det snævre
vestlige Löb. Strömmen sætter haardt og uregelmæssigt
herigjennem.
Jeg efterlod Ganges og Christine paa Ankerpladsen. Den
Förste skulde fylde Kul Dagen efter, og derefter stöde til
mig ved Terressa. Den Anden blev beordret til at blive i
Havnen med Chineserne ombord og besorge Höien, hvorpaa
Flagstangen stod, bedre ryddet især mod Sydsiden. Da der
ved minAfreise fra Calcutta var skeet Aftale mellem Consul
Mackey og mig, at han vilde sende en af sine „Clippers“
ved Navn „Mischief“ paa dens Vei til China ned imellem
Öerne for at hore, om jeg havde Breve at afsende eller
iövrigt kunde önske noget Budskab til Penang, saa gav jeg
forseglede Depecher ombord i Christine til Afsendelse, ifald
denne Skonnert skulde vise sig. Iövrigt havde Christine
Ordre paa at forlade Nancovry-Havn mod Slutuingen af Ugen
og begive sig til Lille Nicobar’s Havn.
Vi gik Nord efter langs Vestkysten af Camorta og stod
20*
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derefter over mod Terressa. Vestkysten af Camorta Nord
Tor Ulalabugten har samme Udseende, som de andre Kyster
paa disse Öer, ikke meget höi, stærkt bevoxet med Skov,
hvorimellem af og til secs aabne lysegrønne Pletter.
Kl.
12 om Middagen stod vi N. O. for Bompoka. Dét var en
smuk lille Ö, dannende en eneste, fra alle Sider jevnt opgaaende Höideryg med lysegrönne Sletter og ringe Skov
vegetation Af Portugiserne har Öen allerede for Aarliun*»
dreder siden, paa Grund af sin Form, faaet Navnet Som
brero o : Halten. I Dr. Rinck’s Beskrivelse over de nicobari
ske Öer findes en meget lignende lille Tegning af denne Ö.
Jeg lod nu styre ind mod Terressa’s nordlige Kyst.
Terressa danner cn Halvmaane, hvis concave Side vender
mod Öst og fortoner sig smukt, idet den jevnt hæver sig i
to Höider med ct mellemliggende fladt Land. £ Miil N. O.
for Sydspidsen af Terressa ligger Bompoka. Canalen her
imellem er aldeles reen og meget dyb, men der löber en
rivende og uregelmæssig Ström igjennem den.
Vi stævnede ned mod endeel Huse paa Strandbredden,
men sogtc forgjæves Ankerplads. 1 Qvmiil fra Land havde
vi forsle Gang Bund paa 70 Fv. og en lille halv Qvmiil fra
Brændingen 35 Fv. Her vilde jeg nalurligviis ikke ligge
til Ankers med stadig Paalandsvind, stod derfor lidt ud
igjen og sendte saa et Farlöi i Land med de Hrr. Na
turforskere , som skulde forsøge deres Lykke, medens
jeg holdt krydsende for smaa Seil. Dc korn tilbage ved
Solens Nedgang og havde intet Sted været istand lil at lande
for Brændingen; först da en Cano med Indfodle kom ud til
dem fra Landsbyen Eoie, kom de ved Hjælp af den i Land.
Ved denne Leilighed havde vor Ven London været meget
flink, idet han svommede igjennem Brændingen og overtalte
de Indfodte til at komme ud til vort Fartöi. De Herrer
havde været for kort i Land til at have seet noget synder
ligt, dog vare de Alle enige om, at Ocn syntes frugtbar, og
al Indbyggernes Huse vidnede om Velstand, vare bedre
byggede og bedre forsynede end paa Nancovry. Land
gang paa hele denne Strækning antoge de for umulig. —
En Cano fuld af Indfodte kom ud til os; dc havde et sundt,
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Flere af dem endog el meget kraftigt Udseende, vare mindre
braknæsede end de övrige Nicobarer, men syntes mig at
udmærke sig ved deres lumske Öine og stygge Physiogno
mien De havde til Stads for denne höitidelige Dag bema
let den forreste Deel af Kinden lige til op under Öiet med
en salfranguul eller stærkt tcglsteensrod Farve; en fra Birmanerne optaget Skik, som Rosen ogsaa omtaler at have
fundet indfort i Nancovry-Havnen, medens jeg under vort
Ophold der ikke havde truffet den undtagen paa to Kranier
af afdöde Slægtninge, som jeg i en Hytte havde seet op
stillede paa et Stillads, og som, foruden at være udpyntede
med Græshalsbaand og gamle Filtehalte, tillige vare rodma
lede paa Kinderne.
En af de lil os ombordkomne Terressaboere, en lille,
ung Fyr, der kaldte sig Capitain Francisco og var ifört en
rudret Frakke og en Kaskjet, havde et bestemt, dristigt An
sigt og talte godt Engelsk. Han havde Lommerne fulde af
Cerlificater om god Opförsel, men et af disse löd imidler
tid paa, al man ikke skulde troe ham alt for vel, da han
var Mand for at lobe bort uden at betale, naar han havde
faaet hvad han vilde. Det var paa denne Kyst, at Capitain
Ventura var bleven myrdet og hans Skonnert Mary plyndret i
1844 (see Busch’s Journal). Saasnart Canoen var fra Borde,
stod jeg til Soes, for at tilbringe Kallen for smaa Seil.
Næste Morgen ved Daggry befandt vi os 3 Miil N. O.
for Terressa, i Sigte af denne Ö, samt Bompoka, Chovry, Til—
langshong, Camorla, med særdeles klart og smukt Veir. Jeg
stod nu ind mod Terressa igjen, bestemt paa at undersöge
Ostkysten meget nöie. Var tæt inde under Land paa %
Qvmiils Afstand, stedse med 30 à 40 Fv. Vand og stærk Bræn
ding hele Kyslen ned. Ganges kom nu Syd fra op i Cana
len mellem Bompoka og Terressa. Han begjærede Tilla
delse til at söge Ankerplads, men da jeg alt havde forvis
set mig om dens Usikkerhéd med denne Monson, svarede
jeg Nei, og efter at han var lobet os agten om, lod jeg
ham gaae foran os igjennem Canalen Vest om Bompoka.
Delle Löb er fuldkomment reent og frit for Fare. Slrömmen er haard, Floden lober Nord efter, kommende Vester
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fra, Ebben Syd efter og sættende Vest hen omkring Ter
ressa’s Sydpynt. Paa Sydvestsiden af Bompoka J Qvmiil
fra Land gav Loddet os 30 Fv,; ellers ingen Bund paa 50
Fv. Vi gik nu Syd om Terressa, stedse loddende og for
smaa Seil. Ret Syd for Terressa ligger en stor Steen om
trent 2000 Alen fra Land, som er 4 Fod tor ved Lav
vande ; imellem den og Landet er eb Rev, som er fuldt af
Steen. Dette er et af de faa langt udgaaende Rev, jeg har
seet ved Nicobarerne, hvor i Almindelighed Kysterne kunne
siges at være rene lige ind til Land. Den stærke Ström,
som löber omkring denne Pynt, maa gjörc delle Rev meget
farligt for Skibe, som passere her om Natten.
Ganges ledede nu Vcien langs Vestkysten af Terressa
op lil den Ankerplads, den havde havt, da den var her
ovre for nogle Dage siden. Det var tværs for Landsbyen
Henam, hvor en lille Aabning i Brændingen tillod Landgang
bag Koralrevet, som omgiver Öen. Vi ankrede her op paa
28 Fv. Vand. Ganges laae noget indenfor os paa 14 Fv.
Grunden er altsaa ogsaa her meget steilt afgaaende. Her
ligger man, idetmindsle med N. O. Monsonen, meget godt.
Strömmen, som regelmæssig lober Nord eller Syd efter,
eftersom det er Ebbe eller Flod, bringer Skibet til al ligge
imellem Vind og Ström, og Rheden kan derfor betragtes
som meget sikker. Men med S. V. Monsoncn troer jeg
neppe man hör söge denne Side af Öen; hvorimod Oslvallen da maa afgive cn temmelig sikker Ankerplads.
Ved at passere cn temmelig stor Landsby ved Navn
Laksee, som ligger paa Sydvestsiden af Terressa, fik vi cn
stor Cano paa Siden, og to Indfødte sprang ombord uden
mindste Tegn paa Frygt eller Forundring. Den ene af dem,
cn umaadelig feed og lasket Mand paa henved 40 Aar, siod
i en uafladelig Latter over All, hvad der foregik omkring
ham; den rôde Maling löb med Sveden ned ad hans giind
sende Kinder; han kunde hverken lale eller forslaac En
gelsk, men svarede et ligesaa ufortrødent som meningslöst
„all the same you“ paa Alt, hvad vi spurgte ham om. Den
Anden, cn alvorlig, vindlör Person, saae ligesaa suur og
phlegmatisk ud, som den Forste var .glad og fornöiel.
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Begge vare inaaskee nærmest komne for at udspionere
Skibets Störreise, Styrke o. s. v. ; da vor Ven London den
næste Dag kom i Land, undlod de ikke at advare barn for
at gaae ombord igjen, da vort Skib „var et slemt Skib, som
gjorde Bum-bum“.
Begge disse Folk vare fra Laksce, og den Fede
var ingen anden end den os af Busch’s Beskrivelse bckjendte Gold-Mohur, under hvilket Navn ban ogsaa præ
senterede sig for mig. Han syntes at være en Matador
blandt sine Landsmænd. Han bragte mig et gammelt dansk
Flag, som han sagde, at hans Fader havde faaet af Pastor Rosen.
Han var ligeledes forsynet med en Stok med Frederik den
6tes NavnechifTre samt Certificater fra Rosen. Flaget var
opbevaret i en Bambuskurv og saa falmet og muggent, at
det var tydeligt, at det aldrig havde været udfoldet i Luf
ten. Flaget tog jeg fra ham, da det var mig klart, at her
ikke vilde være Stedet for at colonisere. Stokken ombyt
tede jeg med en anden med Christian den 8des Chiffer og
gav ham dertil et Certificat som Hovedsmand, hvorover han
var meget glad, især da der fulgte nogle Klæder og andre
Foræringer med. Han fortalte mig, at de franske „Padres“
havde boet i hans Huus, og hans Staldbroder, en anden hæslig,
rodmalet Nicobar, bar et Slags kort Kappe, der sandsynligviis
var en Deel af en calholsk Geistligs Ornat. Da jeg spurgte
dem, hvorfor de ikke havde villet tillade de gode „Padres“
at bygge sig et ordentligt Huus imellem dem*), svarede de
mig, at saa vilde alle Cocusnödderne falde af Træerne.
Mod delte Argument var intet at indvende. Gold-Mohur og
hans Ven bleve ombord om Natten.
Om Aftenen kom en Cano ud til os, hvori der var an
tændt et stort Blus. Hvad deres Hensigt var, veed jeg
ikke — jeg tvivler ikke paa, at don var fredelig, men da
jeg ikke skjoltede om at have denne Illumination saa nær
ved, og önskede, at mine Folk skulde have Nattero, lod jeg

*) Sec Busch's Journal. Tag. 15.
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dem afvise fra Skibet, og do roede ogsaa oieblikkeligt
bort igjen. •
Næste Morgen Kl. 3 lettede Ganges paa et Opmaalingstogt Nord efter omkring Chovry og Balty Malve. Lieute
nant Rothe blev sendt med for at opmaale og især ved
Observationer nöiere bestemme disse lo Öers Plads. Gan
ges kom tilbage samme Aften Kl. 9, men lettede næste
Morgen, Torsdag den 29de, med Ordre at gaae til Nan
covry, for at forsyne sig ined Kul, og derefter söge Hav
nen ved Lille Nicobar. Jeg blev liggende med Galathea lil
Torsdag den 29de, Middag Kl. 2. I disse Dage vareDHrr.
Naturforskere beskjæftigede med Excursioner i Land, hvis
Resultater skulle finde deres Plads i del Folgende.
Det var som sagt ved en By, kaldet Ilenam, ut vi vare*
komme til Ankers, og hvor vi gjennem cn lille Aabning i
Koralrevet kunde komme i Land med Hoivandc. Vi fandt
hele Byens mandlige Befolkning tilstede, Fruentimmerne vare
forsvundne. Jeg fandt Husene mindre og sletlere byggede
end paa Car-Nicobar, derimod var der flere indhegnede og
ret vel vedligeholdle Havçr i Nærheden. Imellem nogle
Træer læt ved Husene fandt vi hængende el Par Kasser,
som ved nöiere Undersögelse fandtes at være overskaarne
Canoer, der indeholdt Liig af deres Afdöde. De bruge
nemlig igjen at opgrave deres Liig af Kirkegaarden efter
nogen Tids Forlob, og hænge dem derpaa saaledes op.
Gold-Mohur var meget viglig; han gjorde sig stor Umage
for at bevise mig, at han og hans Landsmænd paa denne
Side af Öen vare skikkelige Folk, hvorimod de paa Öst
siden vare Rovere og Kjeltringer, som havde myrdet Capi
tain Ventura, for hvem han syntes at bære et stort
Venskab.
Jeg foretog mig i Gold-Mohurs Selskab en Spadserctour op i Landet igjennem cn Skov, men da jeg var kom
men ud paa cn aaben Plaine, sagde han mig, at nu maatte
jeg ikke gaae længere, naar jeg ikke havde Vagt med.
„De Folk ere ikke at stole paa“, forklarede hfn med mange
Gebærder, og viste mig, hvorledes de skjule sig bag
Træerne? stikke Folk med Landsen og lobe ind i Junglen.
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Alt delle udförte han ined Pantominc og var derhos saa
indstændig i sin Bön, at jeg vendte om, da jeg var alene
og ubevæbnel.
Denne Ö horer til de större i Archipelen og er sik
kert mellem de frugtbarcste, den strækker sig NV og SO,
10 Qvml. lang; den er 3 Qvml. bred iGjennemsnit paa det
nordligste, men vel kun 2 paa det sydligste. Nordendener
meget höit Land og er mindre bcvoxet med Skov end de
andre Öer. Indvaanernes Antal anslogcs lil circa 800 à
1000. De beboe Landsbyer, hvoraf Navnene ere os op
givne saaledes: Paa Östsiden nordligst Bengala, derefter
midt i Bugten Eoie, Menaine eller Laome eller Terressa samt
Bahiale, og sydlig i Bugten Maniong; paa Vestsiden syd
ligst i Bugten Laksee, derefter Henam og Tameika, ende
lig nordligst Jalumle. Ligesom disse Byer i det Hele ere
meget smaa, kun bestaaende af höiest 10 -12 Huse, lör
jeg heller ikke svare for Navnenes absolute Rigtighed. Dc
ere nedskrevnc saaledes, som Benævnelsen klang for os
efter Nicobarernes Udtale. Terressa er rigt paa Cocus- og
Arckanodder, Yams findes i Ovcrflödighed, Sviin og Höns
synes ogsaa at haves i större Mængde end paa Camorta og
Nancovry. Det syntes i det Hele, som om Terressa’s Jord
bund er mere frugtbar end hine to Öers, og at den egner
sig bedre til Opdyrkning; dens temmelig store skovfrie Bak
ker ere ingenlunde bevoxede med Lalanggræs eller andet
Ukrudt, der qvæler Vegetationen. Tværtimod ere de be
dækkede med saadanne Væxter, der tyde paa en ypperlig
Jordbund, og det er derfor beklageligt, at her aldeles ingen
Havn eller blot nogenlunde sikker Rhed og Landingssted
findes.
Vi fandt her adskillige Indvaanere fra Chovry, som
komme herover og tjene de Indfödte. Busch omtaler dot
Samme.
Ogsaa fandt vi her Leerkarrene fra Chovry,
som i Sandhed ere colossale. Et Slags Oliepresse og en
deel udpressel Cocusolie blev fundet under et Skuur. For
resten mödte vi her den samme Simpelhed, Fattigdom og
Ligegyldighed og den samme barnagtige Lyst til at lave No
get, som skal være Stads eller Legeloi. Det Sidste ligner nær-
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mest vore Borns Faslclavnsriis eller Paaskelræcr og har
vel cn eller anden Hensigt, ihvorvel denne ikke kan
være dyb. Man kan tage det fra dem. rive det itu, lade
del ligge, hænge det op — intet anfægter dem, alt cr dem
ligegyldigt. I Almindelighed cr Sligt lavet af Træ eller
Slraa, udskaaret i Figurer og bemalet med grelle Farver.
Spörger man dem, hvad de mene dermed, svare de : „Ingen
ting*. Adskillige Exemplarer af slige Sager cre hjembragte
til det ethnographiske Museum.
Torsdag den 29de Kl. 2 Eftermiddag lettede vi fra
Terressa, stod op langs Vestkysten af Öen, krydsede os
med Strömmen under Læ ud igjennem Canalen mellem
Chovry og Terressa og befandt os næste Morgen ved Dag
gry under Nordspidsen af Camorta, hvor jeg ankrede op
3 Qvml fra Land paa 11 Favne Vand. Denne Deel af Camorla kaldes Kakæna, og skal være Opholdsstedet for de
vilde Boller, som Rosen omtaler skulle opholde sig paa
Öen. At faae disse at see var Maalct for denne Station,
saavclsom nöiagtigt at bestemme denne Pynts Beliggenhed.
Som sædvanlig gik Naturforskerne i Land under Be
dækning af ct Detachement af Landgangscompagniet, Telt
blev opslaaet, og Hver gik paa sine Excursioncr; kun
havde de ikke her deres Venner Chinesernc lil Medhjælpere,
da disse vare bievne i Nancovry ombord i Christine.
De kom alle tilbage mod Mörkningen undtagen Profes
sor Beim, som var udebleven, da Farloiel kom ind for at
hente dem. De Herrer havde intet Mærkeligt mödt, og ikke
seet Spor af de vilde Böller.
Professor Behn's Udeblivelse foruroligede mig. Han
havde med sig, foruden sin Præparatcur Gotisch, Sergean
ten Wilhelmi og en Mand af Landgangscompagniet. Disse
fireMænd skulde altsaa sove i Land, Noget jeg havde gjort
til fast Regel, ikke maatte finde Sted, naar ikke Omstændig
hederne gjorde det uundgaacligt. Men desforuden: hvor
vare de henne? — vare de vildfarne i Skoven? — havde
de Indfodle angrebet dem? — hvorledes faae fat paa dem
igjen? — Natten stundede til, Landgangen var meget besvær
lig om Dagen, allsaa endnu mere om Natten — skulde jeg
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sende Fartöi ind paa det Uvisse, udsætte flere Menneskers
Liv ? — Alle disse Tanker trængte ind paa mig, og gjorde mig
urolig. Vi brændte Blinkfyr og andre Ildsignaler i Haab
om at see noget Svar Ira Land. Endelig Kl. 9 saae vi
Glimtet af el Par Geværskud — det var altsaa dem. Fartöi
blev afsendt, og et Par Timer efter havde jeg dem ombord.
Behn var med sine Ledsagere gaaet rundt om den östlige
Pynt af Landet. Iler havde han faaet dc Indfodte til i Canoer at sætte dem over den dybe Bugt, som paa dette Sted
gaaer ind paa Camorla’s Öslkyst, og som har en mindre endnu
dybere Bugt i sin Midte. De havde virkelig opdaget Böflernes Spor og friske Excrementer. Nu forfulgte dc Spo
rene, saalængc de blot nogenlunde kunde, men stedse forgjæves. Da de derpaa vendte om og kom tilbage lil Bug
ten, var det Lavvande, og selv Canoernc kunde ikke flyde
over. Dc maatte altsaa gaae hcclt rundt langs Stranden;
dette havde forsinket dem.
Kakænapynten er ikke synderlig höi, Skrænterne langs
Stranden bestaae af goldt Leer og jernholdigt Sand, der
overalt skinner igjennem med sin rode Farve, og de ere
friere for Skovbedækning end den östlige Kyst, der især i
de ovenomtalte Bugter er stærkt bevoxet med Mangrovekrat.
Byerne som ligge paa Öslsiden, Nord for Bugten, og hvor
fra Professor Beim fik Canocr lil al sætte sig over, hede
Tukaroit og Taka.
Den 3Ile Januar om Morgenen kilede vi fra Kakæna
pynten, stode et Slag over jnod Tillangshong, for at bescc
denne öslligstc Ö af Nicobargruppen lidt nöiere, og vendte
saa Syd efter for at gaae Ost om Trincutti og ind gjennem
Nancovry-llavnen.
Tillangshong blev ikke nöiere undersögt af vor Expe
dition. Den betegnes af Nicobarerne selv som öde og saa
godt som ubeboet, og jeg vilde derfor ikke op offre noget
af min Tid paa et Arbeide, som jeg vidste ikke vilde være
til practisk Nytte. DensrBeliggenhcd er i SO t O 63 Qvml.
fra Car-Nicobar’s Sydvestpynt, og i NO t O 33 Qvml. fra
Terressa’s Nordpynt. Den strækker sig NNV og SSO, 7 Qvml.
lang, seer mörk og bakket ud og har saavel Nord som
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Syd Tor sig endeel isolerede Klipper, som strække sig ind
til 3 Qvml. fra Land. Den sydligste kaldes Laouk, er höi
og pyramidalsk. Jeg har ingen Grund til at fæste Lid lil
den Fortælling, soin jeg har seet gjentages af forskjellige
Forfattere, at denne Ö skulde være el Slags nicobarisk Si
bérien, hvorhen de sendte dem, de vilde være af med.
Herimod taler disse Vildes slöve Characteer og fuldkomne
Mangel paa sociale end sige gouvernementale Former eller
Foranstaltninger.
Vi passerede Nancovry-IIavn Kl. 1 Eftermiddag; Flaget
var heist paa Malaccahöien, og Indvaanerne stode deroppe
og hilste ved at hale det op og ned. Den arabiske Brig
laac endnu til Ankers, og da den tovede med at tone Flag,
troede jeg det rigtigst at vække dens Opmærksomhed ved
et Skud, som da ogsaa havde öicbliklig Virkning. Ganges
og Christine vare borte. Jeg fortsatte vor Cours ud af det
vestlige Löb.
Jeg har ovenfor fortalt, at vor Ven London havde
fulgt os paa denne Tour. Jeg havde sagt ham, -at han
maalle bestemme sig, om han vilde folge med til de syd
lige Öer, eller han vilde gaae i Land, naar vi löb igjennem
Havnen, hvilket da kunde skee med Lethed; men at dersom
han gik med, vilde han ikke kunne komme til sit Hjem för
nogle Uger senere. Han var rask paa del og broutede af,
at han ikke var bange for at seilc, forsikkrede han holdt
meget af os og vilde blive. Jeg holdt öic med hans An
sigt, da vi seilede ind i Havnen. Ilan saae med straaIcnde Glæde paa sil Födeland og vinkede med cn-triumpherende Mine ad sine Landsmænd ved Flagstangen. Men
da vi nu lob igjennem og gik ud af det vestlige Löb, be
gyndte hans Ansigt at formorkes. Endnu engang tilbod
jeg ham at komme i Land, ja udenfor Lobet i Læ af Nan
covry, hvor vi dreiede lil, kastede jeg bak for at tage en
Cano ombord, som kunde tage ham i Land, men nu vaagnede hans Stolthed og overvandt Bl£dagtigheden. Han vilde
staae ved sil Ord og blev ombord. Men stakkels London’s
Natur var svagere end hans Villic. Fra denne Dag af blev
lian tungsindig og laus, og snart siod han paa Sygclistcn,
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og nede i Köien Iaae han og græd og raable paa sit „kjæro
Nancovry“. Han ansaae sin Sygdom som en Straf fra
„Ivierne”, fordi han igjen var fulgt med vort Skib, og havde
kun ringe Tro til vore Lægers Kunst; hans forste Önske,
da vi kom til Pulo Milu Havn, var som Lægemiddel at faae
en rigtig, frisk, ung Cocusnöd fra Land, og neppe var han
saa vel, at han kunde forlade Köien, för han gik ind paa
Öen og sögte Hjælp hos en af dens Maluener (Djævlebesværgere)*). Först ved vor Ankomst til Store Nicobar,
da han traf paa nogle Landsmænd, som han kaldte sin Fa
milie, og som han forklarede, vare fra en lille Ö paa Vest
siden, hvilken han kaldte Pulo Goda, kom han sig igjen
og gjorde os endnu adskillig god Tjeneste.
Vi stod ud i Canalen mellem Catschull og Nancovry og
styrede tværs over Sombrerocanalen for Lille Nicobar’s
Havn. Vi passerede den lille Ö Meroe Östen om paa i
Qvmls. Afstand. Den cr temmelig flad og i det Hele höist
ubetydelig, skjöndt dog beboet. Dens Beliggenhed er i S
t V J V 26 Qvml. fra Nancovry’s Sydspidse, og i VNV 9J
Qvml. fra Lille Nicobar’s Nordostpynt.
Endnu havde vi at gaae Östen om Trice og Track,
disse to smaa Öer, som danne Lille Nicobar’s Havns nord
vestlige Beskyttelse. Men da Strömmen hidtil havde sat os
i Læ, og det begyndte at mörkne, vendte jeg ud efter, da
jeg ikke önskede at lobe i Læ af disse Öer. Imidlertid
saae vi Christine, som ligeledes sögte Ankerpladsen, under
Seil inde under Landet.
Da nu Strömmen kæntrede og
altsaa hjalp os Öst i, vendte jeg ind efter igjen, da jeg
gjerne vilde unde mit Mandskab en rolig Nat. Disse lange

M) Jeg besögte siden denne Maluenes Hytte; lians Uovedtrolddon smiddel
var en under Loftet ophængt Ramme eller et Stillads, hvorpan var an
bragt en Mængde udskaarne smaa Mænd og Fugle, sammenrullede og
rödmalede Blade, Græs, Kjödslumper, Kyllingebeen, ganske smaa
Cocusnödder, pan hver Side af hvilke en Lap var skaaret halv lös
ligesom Vinger paa en Fugl, o. s. v. — Pan Pulo Milu saae jeg og
saa to af Nicobarernes Guder, Gariau og Kallibao, den sidste linvdc
3 Ansigter og holdt en Kris (Dolk) i hver llaand.
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Dagsseiladser med Ankringer og Leininger , idelige Ma
noeuvrer og hyppige Lodninger lildecls paa stor Dybde i en
stadig brændende Sol og med 25 lil 27° Varme vare i hoi
Grad anstrængende Tor Mandskabet. Vi viste nu Blinkfyr
og Raketter, som slrax besvaredes af Ganges, der laae lil
Ankers inde i Havnen, og med Hjælp af dens Signaler og
paa vort Lod löb vi da ind og ankrede i Aabningen af
Havnen paa 13 Favne Vand. Næste Morgen, Söndagen den
lslc Februar, lellede jeg og stod lidt længere ind, da jeg
laae for langt ude og dog for nær ved Pulo Milu’s Nordoslpynt, til at det kunde være cn passende Ankerplads for
længere Tid.
Alle dc Beretninger, jeg hidtil havde modtaget om
denne Havn og dens omliggende Land, bragte mig til at
antage, at dersom noget Colonianlæg skulde paabegyndes,
maatte det være her. Der var Grund lil at antage, ifölge
de forelöbige Undersögelser ved DHrr. Rinck’og Didrichsen,
at Jordbunden paa denne O var frugtbarerc, end paa de
nordligere, navnlig end omkring Nancovry-Havn. Vel var
denne Havn större og bedre end Pulo Milu’s, men denne
sidste vai’ alligevel meget god og havde den væsentlige Fordeel
fremfor Nancovry-Havn, at den var meget luftigere og altsaa
forhaabentlig sundere. Hertil kom en i mine Tanker vig
tig Bevæggrund, den nemlig, at her var cn langt ringere
Befolkning, hvilket med Nicobarcrnes lave Culturstand,
deres Ulyst til Arbeide, Dorskhed, Ligegyldighed og med
fødte Antipatin mod Fremmedes Nedsættelse imellem dem
maatte ansees for en Fordeel, eftersom enhver anden Befolk
ning, som indförles, maatte blive bedre end den, der fandtes.
Heller ikke vilde her blive at overvinde den Vanskelighed ved
Eicndomsret til Jord eller Plantning, som man vilde möde
mere eller mindre paa de nordlige Öer. Paa den an
den Side vilde man rigtignok her finde meget færre
Hjælpekilder med Hensyn til Levnetsmidler, ligesom lier i
det Hele ikke var saa stor Overflödighed af Öernes vig
tigste Production, Cocusnödder; men da Levnetsmidler, navn
lig levende Kreaturer af alle Slags, snart maatte kunne tilfores og tillægges, og da her dog altid var Cocustræcr i
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temmelig Mængde, saa fandt jeg, at disse Ulemper ikke burde
komme i Betragtning mod de ovcnanforte Fordele, ifald de nu
yderligere anstillede Undersøgelser gave el Resultat, der sva
rede lil vore Forventninger. Jeg maa overalt tilföie, at jeg
dengang som nu er af den Formening, at Bevæggrunden
til at gjöre et Colonianlæg paa Nicobarerne ikke fornem
melig skulde söges i de Fordele, man kunde vente sig af
disse Öers Opdyrkning og Beplantning, men hovedsagenlig
maalte beslaae i 0ernes geographiske Beliggenhed og fordeelagtige Stilling for Handelen paa Indien og paa det malaiiske Archipel samt paa China, og fra delte StandpunktbeIragtet blev alter den sydlige Havn at foretrække for den
nordlige. Et Blik paa Kortet og tilbørligt Hensyn til de lo
Monsoner, soin herske i den bengalske Bugt og regulere
Farten i dette Farvand, vil overtyde herom. Undersögelsen
af denne Havn blev derfor et af Expeditionens vigtigste
Öiemed.
Lille Nicobar ligger ret Syd for Nancovry, i 29 Qvmiils
Afstand. Den strækker sig 12 Qvmil Nord og Syd, 9 Qvmiil
Öst og Vest. St. Gcorgs-Canalen skiller den fra Store Ni
cobar. Den sydostlige Pynt er höi og falder brat af mod
Soen. Vestligere bliver den lavere; Alt, fra Top til Fod
af de höie som de lave Bakker, er bevoxet med Jungle
og Skov lige ned til Stranden. Næsten hele Östsiden dan
ner en lang, meget lidt dyb Bugt, hvori ligge nogle en
kelte Hytter, som kaldes Landsbyen Jurforte. Her staae
endnu nogle Cocuslræer, men sydligere ingen; ei heller
findes Spor af Dyrkning. Nordostpynten lober ud i on lang,
smal, men temmelig höi Landtunge, kun 1 Qvmiil bred paa
den sydligste Deel, lobende spidsere ud mod Nordpynten.
Hele Sydsiden dannes af en lang, dyb og reen Bugt; midt
paa den, omtrent ret Nord for Öen Condul, staae nogle
enkelte Cocustræer. Vestsiden danner flere mindre Bugter,
hvori sees enkelte Hytter med lidt Cocusplantning om
kring. Fra alle Pynter udskyde Koralrev, dog ikke langt
til Soes; langs hele Kysten er Ankerbund paa 13 à 20 Fv.
Fra Nordvestpynten lober Landet O. N. O. hen med nogle
Smaabugter og böier sig derpaa ret Nord i, dannende den
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östlige Val ar Havnen og den vestlige Side af den oven
omtalte Landlunge. Denne Kyst er 3 Qvmiil lang.
Selve
Nordostpynlcn cr | Qvmiil bred, og fra den udskyder mod
N. V. 1. V. ct Rev, 3 Kabellængder langt, paa hvis Spids
ligger cn Steen, 4 Fod tor med Lavvande. Disse to Kyster
danne altsaa cn dyb Bugt, i hvis Dybeste Öen Pulo Milu
ligger, og danne derved Pulo Milu’s eller Lille Nicobar’s
ypperlige Havn. Pulo Milu er kun 22C0 Alen lang, 1400
Alen bred. Den er bakket og temmelig steil paa Nordost
og Nordsiden, den övrige Deel er flad og stærkt bevoxet.
Nicobarerne have her nogle faa Hytter og deres fleste
Cocustræer. Vestsiden udmærker sig ved nogle dybe Grot
ter, som ere törre med Lavvande, men fyldes med Floden.
Pulo Milu er hedt omgivet af Koralrev, hvorigjennem dog
enkelte Löb tillade Landgang.
Havnen kan regnes at være 1 Qvmiil Nord og Syd,
dog er der intet til Hinder for at ankre nordligere langs
Kysten, og Breden mellem Grunden paa begge Sider er 4
Kabellængder og har fra 9J lil 15 Fv. Vand. Öerne Trice
og Track, som ligge kun 6 Kabellængder fra hinanden,
danne en nordvestlig, men 1 Miil borlfjernet Beskyttelse
mod So og Vind. De ere tvende smaa men temmelig höie
Öer, vel ubeboede, men dog ikke uden Cocus, som Nico
barerne fra Pulo Milu regne for deres Eiendom. Farvandet
mellem disse öer og Pulo Milu er reent, men med ujevne
Lodskud. Paa en Koralbanke har vi fundet 6 Fv. Vand.
Fuldkommen sikker for Storme af N. V., som dog kun ind
finde sig ved Monsonskiflerne, ligger man dybere inde,
hvor man har Læ af Pulo Milu og døt derfra udgaaende
Koralrev. Imellem Pulo Milu og Lille Nicobar’s Nordkyst er
der el smalt og bugtet, men fuldkommen reent Löb med
13 lil 16 Fv., hvorved altsaa denne Havn har den samme
uskallcerlige Fordeel som Nancovry's: at have to Löb, et for
hver Monson. I det sydostlige Hjørne af Havnen gaaer en
Bugt næsten 1 Qvmiil O. S. O. ind med en Koralbarrc
og iövrigt Leer- og Mudderbund, men med kun 2 à 3 Fod
Vand ved Lavvande. Delte cr ct fuldkomment Bassin. I
del Dybeste udmunder en lille Flod, der danner et Mo-
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rads ved Höivande, og som let kunde gjöres seilbar saa
höit op, som behoves, for at komme til det virkelig ypper
lige Vand. Men nordlig, paa Vestkysten af Nordpynfen, fin
des et andet Vandlob, der kommer ned fra Klipperne, ba
nende sig Vei gjennem Skoven, og hvis Vand var særdeles
godt, men ikke överflödigt, da det var i den torre Aarstid,
og det var ikke uden Vanskelighed, at vi her fyldte nogle
Barkasladninger.
I min Phantasi saae jeg allerede en blomstrende By at
ligge paa Skrænterne af Höiene, som omgive dette Bassin,
med Udhugning gjennem Skoven bag ved den lil frisk
Luflstrog fra östen; Bassinet udgravet til passende Dybde
og indhegnet med Kaier, satte af Træ fra de omliggende
Skove; den lille Flod inddæmmet, og Moradset, som om
giver den, udtörret og udlagt til lysegrønne Riismarker. Jeg
saae Byen lidt efter lidt udvide sig langs Kysten Nord
efter med smukke Villaer oppe mellem Træerne paa Höiderne, Rheden fuld af Skibe, Pulo Milu ryddet og forvand
let til Skibsværfter og prangende med luftige Casernebygninger, Værksteder, og oppe paa Öens nordostlige Pynt et
lille Fort med en Telegraph, ‘ et Fyrtaarn og en Flagstang.
En vildt sværmende Phantasi! viL man formodentlig bemærke,
og det med Rette, naar man ængstelig vender Tanken til
hvilke Kræfter, der udkrævedes for at udfore alt dette, og
sukkende maa tilstaae sig selv, at vort lille Fædreland ikke
eier dem; men ingenlunde vil jeg derfor indromme, at
dette Billede er saa storartet, at det ikke skulde kunne ud
fores i Virkeligheden. Naar man mindes, hvad Calcutta,
Penang og Sincapore have været, og har seet, hvad disse
Steder nu ere, saa bliver det indlysende, at var der virke
lig Fordeel at vente af at colonisere disse Öer, saa vilde
alle Hindringer, alle Vanskeligheder svinde som Dug, paa
virket af Solens Straaler, for den af menneskelig Interesse
drevne urokkelige Jernvillie, og den fremskridende Culturs
uimodstaaelige Ström.
Fra Mandag Morgen blev Alt sat i den sædvanlige Activitet. Kun antog jeg det ikke nödvendigt paa disse saa
godt som ubeboede smaa Öer at have nogen fast Vagt i Land,
Billes Jordomseiling. I.
21

322
da Skibene vare saa umiddelbart i Nærheden. Naturforskerne
gik paa deres Excursioner, ledsagede af deres udvalgte
Chinesere, Fartoierne gik paa Opmaaling af Havnen og de
omliggende Kyster. Paa Pulo Milu bleve de övrige Chine
sere, under Tolken Jambovs Overopsigt, salte i Værk med
Rydning af en Vei, som skulde gaae bag om de paa Östkysten liggende Hytter og böie sig Nord efter op mod
Nordostpynlen, som jeg strax havde udseet til Flagstangslioi, ifald Havnen skulde tages i Besiddelse. De herved
fældede Træer bleve skovede og opsatte lil Torring for at
tjene til Brændsel for Ganges. De to Nicobarer Sadulla
og Jospiken, som havde modtaget Flaget af Hr. Busch og
havde det heist ved vor Ankomst paa en Flagstang tæt ved deres
Huse, havde strax meldt sig hos mig. Sadulla var meget gammel
og var syg under vort hele Ophold i Havnen. Jospiken forekom
mig at være en maadelig Person og var stærkt forfalden lil
Drik. Desuagtet blev jeg nödt lil at benytte ham, da han
syntes at have megen Indflydelse paa de andre Indfodte og var
öiensynlig en Matador iblandt dem. -Ved sine Besög, som
han aflagde ombord hos mig, var han altid ifört alle de
Klæder, han havde; ovenpaa en gammel mörk Frakke havde
han en hvid Troie, og ovenpaa en lille Hue satte han en
gammel Hat. Saaledes pyntet lod han sig roe omkring i
sin Cano, öiensynlig stolt af sin Rigdom og Anseelse.
Jeg gjorde gjennem ham et Forsög paa at bringe Nicoba
rerne til at arbeide for os, lovende dem rigelig Betaling
for deres Umage. Det lykkedes kun maadeligl: den förste Dag
inodte 8 Mand, som skovede omtrent halvanden à to Fv.
Brænde, som contant blev betalt i Rupier; men allerede Da
gen efter svigtede de, og senere holdt de sig altid tilbage.
Paa Pulo Milu’s Sydostspidse, som var flad, og hvor
der siod en ret smuk Samling af unge Cocustræer, lod jeg
opslaae det fra Calcutta medbragte Telt, for at tjene til
Hvilested for de omsværmende Naturforskere. Da der mang
lede Vand paa Milu, lod jeg gjörc Forsög med at grave en
Brönd bag Husene, hvilket lykkedes ret godt; den gav os
paa 10 Fods Dybde meget drikkeligt Vand, men faa Dage
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cher blev det brakt, formodentlig ved al Sövandet sivede
gjennem Koralsandet ind til den.
Tirsdag den 3die Fcbr. om Morgenen afgik Dampskibet
til St. Georgs Canalen. Capll. Aschlund havde Ordre til at
opmaale Farvandet der og at lande paa Pulo Condul for at
undersøge denne Ö. Lt. Rothe var med til Assistance, og
Dr. Rinck skulde lede efter Kul. Da det af Hr. Busch’s
Journal var mig bekjendt, at han havde taget denne lille O
i Besiddelse i Kongen af Danmarks Navn og havde betroet
Flaget lil den derværende Hövedsmand Tomorra, der kalder
sig Raja af Pulo Condul, saa beordredes Ganges tillige til
at undersöge Forholdene der, om det var et passende Punkt
til at nedsætte sig paa, og om Flaget burde forblive der, i
modsat Fald at tage det bort.
Torsdag den 5le om Formiddagen kom Briggen Pa
triot ind i Havnen og bragte os Etatsraad Hansen fra Tran
quebar, ledsaget af Hr. Rehling som Secrelair og Doctor v.
Teilingen. De havde besogl Terressa og vare ankomne der
Dagen efter at vi vare seilede derfra; der havde de land
sat tvende Axis-Hinder, hvoraf den ene skulde være dræg
tig. Derefter havde Patriot anlöbet Nancovry og opholdt
sig i to Page i Havnen; Flaget havde vaiet paa Pynten, og
Luha og Angre havde meldt sig ombord.
Doctor v. Teilingen havde jeg anmodet Etatsraad Hansen
om at medbringe, da jegönskede, at ansætte ham söm Læge
paa Dampskibet. Det var en Mand, der havde seet sig endeel
om i Verden og havde levet meget i det malaiiske Archipel,
forstod Malaiisk og Portugisisk, og var i det Hele i Besid
delse af allehaande Kundskaber. Jeg antog hain derfor sær
deles vel skikket til denne Post, hvor han kunde gjöre megen
Nytte ved det eventuelle midlertidige Etablissement. Doc
tor Teilingen blev slrax ansat ombord i Ganges, og Doctor
Didrichsen afgik derfra og indtog sin gamle Plads i Ga
lathea.
Etatsraad Hansen’s Ankomst var for mig en saare glæ
delig Begivenhed. Det var mig af höieste Vigtighed at
kunne raadföre mig med en af Regjeringen dertil be
myndiget Mand angaaende de Planer, jeg gik svanger med.
21*
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Det var nemlig blevet mig indlysende, jo ængcre jeg fort
satte Undersøgelserne af disse Öer, at der fattedes os be
tydeligt Tid til at fuld före dem, og at vi ikke kunde til
veiebringe en fuldkommen Besvarelse af den os givne Op
gave i den Tid, der i Instructionerne var os foresat. Navn
lig var det Undersøgelsen af Klimat og Helbredsforhold,
som kun ved et længere Ophold kunde besvares fyldestgjörende, ligesom ogsaa pracliske Forsög med hvad Jord
bunden kunde frembringe, krævede længere Tid. Imidlertid
stemmede alle Meninger i Hovedsagen overeens i, at der var
al Grund til at antage, at Nicobarerne vel fortjente at co
loniseras, men at dertil vilde udkræves höist betydelige
Pengesummer. Paa den anden Side vilde ct forlænget Ophold
med Galathea ved disse Öer have havt en heel Forstyrrelse
i det övrige af Reisens Plan lil Folge. Vel havde jeg i
Calcutta modtaget kongelige Ordrer, der gave mig saa godt
som aldeles frie Hænder for min Reise gjennem Sydhavet;
men jeg skulde dog absolut passere Cap Horn paa Hjem
veien forinden Udgangen af April 1847, og dette kunde let
blive gjort umuligt, dersom jeg blev forsinket, medmindre
jeg skulde opgive allformange af dc intenderede Anlöbssteder. Jeg vidste overalt ikke, hvorlænge jeg kunde blive
opholdt i China.
At Ganges i alle Tilfælde maalte blive paa Stationen,
for at vedligeholde Höihedsretten over Öerne, har jeg alle
rede udviklet mig over. Da nu Chineserne havdes for et
heelt Aar i vor Tjeneste, var det min Mening at benytte
disse Omstændigheder til at fortsætte Undersøgelserne, og
til den Ende at skabe et midlertidigt Etablissement paa Ni
cobarerne, hvor Forsög kunde foretages, og som kunde tjene
til Udgangs- og Stöttepunkt, ifald Regjeringen, ifölge de
Rapporter vi indsendte, maatte ville beslutte sig til at colo
nisera Nicobarerne. I modsat Fald kunde et saadant Punkt
med störste Lethed forlades, og de Omkostninger, herved
forvoldtes, vilde ikke overstige den til Undersøgelserne en
gang normerede Sum af 60,000 Comp. Rupier, forudsat at
Regjeringen tog en Beslutning saa lidlig, at Underretning
desangaaende kunde naac lil Nicobarerne inden Isle October
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1846 — naturligviis Omkostningerne ved selve Dampskibet
ikke med iberegnede, men disse betragtede jeg som medgaaende til en Orlogsstation, uafhængig af de Undersøgelser,
der skulde foretages.
Hvad jeg saaledes i Korthed har udviklet, forelagde jeg
Etatsraad Hansen rried alle de Oplysninger, der stode til
min Raadighed, og vi bleve da enige om, at saaledes skulde
det være. Sporgsmaalet blev da först om, hvor dette mid
lertidige Etablissement skulde anlægges. Men dette kunde
ikke længe blive tvivlsomt. Paa de nordlige Öer vilde vi
ikke have det; blandt disse kunde det kun være NancovryHavn, som kunde komme i Betragtning, og hvad herimod
lalle, er allerede ovenfor paapeget. Der kunde da kun være
Spörgsmaal, om vi muligen fandt noget Punkt paa Store Nico
bar, som bedre egnede sig til Nedsættelse. Dette betviv
lede jeg imidlertid meget. Vel havde vi Grund til at an
tage, at denne Ö vilde i enhver Henseende være ligesaa
frugtbar som Lille Nicobar, og vel vidste vi, at der i dens
sydligste Bugt udmundede en Flod, som muligen var seilbar,
og i saa Fald betydeligt vilde lette Forbindelsen med det Indre;
men vi vidste ogsaa, at Landgangen havde overalt viist sig
overmaade vanskelig, at Landet her var stærkere begroet med
Skov og Jungle end paa nogen af de andre Öer, og endelig
var der Tale om to forskjellige Mennèskeracer, som skulde
beboeÖen, som skulde leve i fjendtligt Forhold til hinanden,
og som altsaa kunde virke skadelig paa et saadant Anlæg.
Her ved Pulo Milu havde vi en ypperlig Havn, faa men
fredelige Indvaanere, en lille, let ryddelig, frugtbar Ö til
vor Raadighed, hvor Resultater snart kunde erholdes — der
maatte derfor meget vægtige Grunde til at bringe os til at
vælge et andet Sted end dette. Dog — endnu var jeg
langtfra at have taget nogen endelig Beslutning i saa Hen
seende, men jeg tog Forholdsregler i denne Retning fra
det Öieblik, Etatsraad Hansen havde billiget mine Anskuel
ser. Til disse Forberedelser hörte at indrette en Bolig i
Land til Chineserne. Disse Folk, der lidt efter lidt vare
bievne os kjære ved deres Ufortrödenhed til Arbeide, deres
vedholdende gode Lune og kraftige og intelligente Udfö-
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reise af alt, hvad der blev dem betroet, maatte jeg tænke
paa at skafTe Bopæl etsteds, saasnart Transportskibet, i
hvilket de hidtil havde boet, blev afskediget, hvilket maatte
skee, naar ikke en altfor stor og forholdsmæssig unyttig
Udgift skulde finde Sled. Blandt de 4 à 5 Hytter, som laae
paa Pulo Milu’s Östkyst, var der en — uden Sporgsmaal
den bedste — som stod forladt og ubeboet. „Djævelen havde
besat den“, sagde Nicobarerne. Mod nogle Cigarer og en
Flaske Brændeviin blev denne Hytte mig overladt. Den
underste Deel blev lukket med Brædder og dannede saa
ledes ct Proviantmagasin; den överste Deel tjente til Bolig,
hvor Chineserne, med den dem eiendommelige Lethed lil
hurtigt at fole sig hjemme, ineget snart indrettede sig overmaade comfortable. Bag om disse Huse var det, at Skoven
blev ryddet til en bedre Vci, der, saaledes som er fortalt i
det Foregaaende, gik til Klinten paa Nordostpynten og der
fortsattes i Zigzag op til Toppen, hvor en Flagstang, forfærdiget af vore Tommcrmænd af de fældede Træer, blev
opreist.
Bag Jospiken’s og Sadulla’s Huse paa Lille Nicobar gik
der en Fodsti gjennem Skoven tværs over Landlungen til
Östsiden. Man passerede paa denne Vei en lemmelig steil
Ryg, hvorfra man paa et enkelt Sted havde en kjön Udsigt
ned i Dalen, som omgiver del ovenomtalte Bassin. Der
som den meget tykke Skov, som bedækker denne Land
tunge, blev udhugget, vilde her fremkomme yderst pit
toreske Situationer.
Ved at see den umaadelige Fro
dighed i Vegetationen, hvormed saagodtsom hver Plet
var bedækket, maatte man i Sandhed erkjende denne Jord
bunds Frugtbarhed. Naar jeg gik denne smukke Vei, som
blev min Yndlingspromenade under mit Ophold i denne
Havn, var jeg i en vedvarende Beundring af de herlige
Træer med de umaadelige Stammer, som stodo her tæt op
ad hinanden, tæt sammenslyngede med deres Grene og heelt
omvundne af de yppige Snylteplanter, som syntes i Sekler
at have levet paa deres Bekostning, uden at det tilsyne
ladende havde mindste Indvirkning paa deres Livskraft.
Enden af denne Promenade var Kysten paa Östsiden
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med sin hvide Koralsands-Indfatning og med den Bengalske
Bugts fraadende Böige, som badede Cocustræernes Rödder.
Denne Strandbred var beboet ikke af Mennesker, men af
mange tusende smaa muntre Snyltekrebs (Eremitkrebs), som
havde tåget den i effecliv Besiddelse og bemestrede sig med
Erobrerens uimodsigelige Ret alle de Conchyb'er, som Ha
vet skyllede op, hvergang det i sin regelmæssige, eensformige Rullen anslog den hvide Strand. Koralrevet, der i
Pulo Milu’s Havn strækker sig ud fra Lille Nicobar, vrim
ler af Trepangs (Holothuricr); ved Omdreiningen af Bas
sinet findes de i en saadan Mængde, at den ene formelig lig
ger ovenpaa den anden. En egentlig Landsby ligger der ikke
paa denne Deel af Kysten, men 5 -6 mindre Hytter findes
spredte paa en længere Strækning paa begge Sider afJospiken’s Huus, der ved sin Luxus i det Indre, saavelsom ved
dc 4—5 Canoer og den Mængde Sviin og Höns, man saae
i Nærheden af hans Bopæl, tydede paa, at denne Eiendom
tilhörte en for disse Öer usædvanlig riig og fornem Mand.
Hele Kysten cr malerisk smuk. En pragtfuld Lillie, den saakaldte
Crinum asialicum, og en Scævola, der rækker En sine smukke,
rôde, ligesom flækkede og tilbageslaaede Blomster imöde, voxe
saa nær Söen, at de næsten beskylles af Bölgerne. Mangrove
findes her ikke, men Hernandia ovigera, Getarda speciosa, Calophyllum inophyllum, en Hibiscus, uhyre Leguminoser og
andre mægtige Træer omgive Cocuspalmen, og Batringtonia
speciosa hæver sin Krone höit over den övrige Skovkrands,
medens dens hvide korsformige Blomst med de store lyse
rode Stövtraade overalt skinner frem mellem det tætte Löv
af dens tykke giindsende Blade. Casuarinen og den indtil
80 Fod höie slanke Nibongpalme kneise paa Höiderne noget
længere inde, og uhyre Ficusarter, Laurus’er, Terminalier
og andre fremmede Træer danne, ligesom paa de nordlige
Öer, en mægtig Urskov, hvor vi kun med skarpe Vaaben
kunde moisommelig hugge os en Vei gjennem det uigjennemtrængelige Net af Lianer, der snart klavre og snoe sig
op ad Træerne, snart hænge ned fra dem i store Guirlan
der, snart slynge sig paa de mangfoldigste Maader ind
mellem hverandre og overalt spærre Adgangen til det Indre
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ar Öen. Sangcicaderne, der sidde skjulte i Toppen af
Træerne, opfylde hele Skoven med deres bedøvende Musik,
og de utallige Kolibrier (Neclarinicr), der flyve fra Træ
til Træ, opdages saa vanskeligt mellem dette bladrige Löv,
at de sædvanligt undgaae selv Jægerens skarpe -Blik, lige
som de, om de end falde for hans Skud, alligevel kun sjel
dent blive hans Bylte.
En Excursion blev foretaget op ad den lille Flod inde
i Bassinet*), for at undersöge Landet i den Retning og
trænge saa höit op vi kunde. Dette blev imidlertid ikke
langt. Uagtet vi havde taget vore letteste Fartöier og Skov
ler istedenfor Aarer, var det dog med den yderste Vanske
lighed, at vi kom omtrent
Qvmiil op i Landet. Vi maalte
flere Gange slæbe Farlöict over de store Træstammer, som
vare faldne tværs over Floden fra den ene Side til den
anden. Landet nærmest Mundingen er heelt oversvømmet
med Höivande, og danner et Morads, overgroet med Man
grove, der er næsten uigjennemtrængeligt og sikkert meget
usundt. Flodleict er en saa inuddretLecrbund, at jeg saae
Nicobarerne synke i lige til Brystet. Höiere oppe hæver
Landet sig paa beggeSider, og Floden bliver smallere. Calderas,
Nipas og Arekapalmcr, Calamus Regis Daniæ o. s. v. böie
sig ud over og ofte heelt ned i Vandet og gjöre det yderst
vanskeligt at komme frem. Omtrent 1 Qvmiil oppe i Flo
den deler den sig i to Arme — den ene, ikke bredere end
en Gröft, kommer Öster fra, den anden, der synes den op
rindelige, er meget bredere og kommer oppe fra Bjerget
Syd paa, men bliver nu ogsaa saa lav, at selv min Gig ikke
kunde passere. Vi gik i Land og forsögte at trænge os
ind, og kom ogsaa til et Slags aaben Plet, hvor der var
nogle Cocus- Banan- og Yams-Plantninger. En Cano med

*) En Hule, der stöder op til dette Bassin, indeholder Guano saavelsom
endeel, skjöndt ikke af de bedste, spiselige Fuglereder. I selve Bas
sinet opholde sig Aligatorer; vor Præst fik saaledes i en af de nær
liggende Hytter et Aligatorcranium at kjöbc (do Jndfôdte finde Kjfl
ået meget velsmagende), uden dog at kunne fane Fangestedet nöiagtigt opgivet.
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to Nicobafer kom bag efter os og fortsatte Coursen op ad
Floden. Da vi altsaa ikke kunde komme længer, og jeg
desuden maatte vente Lavvande, hvorved vi havde maattet
tilbringe en Deel af Natten paa Floden, saa vendte vi om.
Der blev skudt adskillige Fugle, blandt andre et Par vel
smagende Snepper.
Men den interessanteste Fangst var
en Slange, som fik sig cn Middagsluur oppe i et Træ, og
som blev overrasket og tagen til Fange af Prof. Behn.
Jeg gjorde flere forgjæves Forsög paa at trænge ind i
Skovene, som beklæde Kysten af Lille Nicobar, der danner
Havnens Sydside.
Det var aldeles umuligt; tilmed var
denne Kyst heelt tilgroet med Koraller, kun eet Sled, hvor
der var et lille Vandlob, ligeoverfor Pulo Milu’s SydvestSpids, var der tilgængeligt for Fartöier, men derimod tem
melig stærk Brænding paa selve Kysten.
Den 6te Febr. kom Dampskibet tilbage fra sin Excur
sion til St. Georgs Canalen. Captlt. Aschlund havde först
oploddet Farvandet mellem Lille Nicobar ogMontchall, som
han havde fundet J Miil bredt og fuldkomment reent: derpaa var han gaaet ind i St. Georgs Canalen og havde op
holdt sig i 24 Timer ved Pulo Condul. Da han havde fun
det, at det var en altfor ubetydelig Ö til der at tænke paa
noget Etablissement, og da her tilmed ingen Havn fandtes,
havde han ifölge den ham tillagte Ordre borttaget Flaget,
som han havde fundet vaiende paa en Stok, bunden til et
Træ ved Rajaen Tomorra’s Huus.
Pulo Condul blev befunden 1J Qvmiil lang, 1 Qvmiil
bred, temmelig höi og klippefuld paa Nordsiden, fladere paa
Vestsiden, hvor der stod nogle Hytter, og hvor derudenfor
er en god Ankerplads i Nordost-Monsonen paa 11 à 14
Fv. Vand. Dr. Rlnck, som gjorde Touren med, havde
fundet Spor af Steenkul, men af en ringere Art.
Ca
nalen saavel Syd som Nord om Pulo Condul var reen,
men den Syd om var næppe 1 Qvmiil bred og fuld af
Strömracer, saa at den ikke *bör söges af Seilskibe uden
med dörslaaende Vind. Fra Nordostspidsen strækker et Rev
sig nogle Kabellængder ud, hvorpaa det bryder stærkt.
Kysten af Lille Nicobar er her aldeles reen; ved at lobe
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lungs Nordkysten af Store Nicobar eller Sambelong, havde
Capllt. Aschlund læt indenfor Nordoslpynten fundet cn tem
melig dyb Bugt, som han löb ind i og fandt tilsyne
ladende beskyttet for alle Vinde, dog gav han sig ikke Tid
til nöiere at undersöge den, men vendte tilbage til Pulo
Condul, log Tomorra ombord, som ônskede at besöge mig,
lob Vest om Lille Nicobar, hvor Observationen for Længde
bestemmelsen toges, og kom saa her tilbage Fredag Morgen
den 6te.
Tomorra blev hos os i nogle Dage. Det syntes at
være en meget brav Mand, der ônskede at være os lil Tje
neste. Jeg var imidlertid ganske af Aschlunds Mening, at
hans lille Ö ikke var Stedet til at heise Flag paa, men gav
derimod Tomorra cn Stok med Navnechiffrc og et Certifi
cat i Lighed med dem, der hidtil havde været uddeelle paa
Nancovry ogTerressa. Jospiken blev ligeledes udnævnt til
Høvedsmand i Pulo Milu’s Ilavn, og fik Stok og Certificat
til Bekræftelse paa denne Værdighed.
Efterat Sydoslspidsen af Pulo Milu var bleven gjort
nogenlunde ryddelig, lod jeg Christine lægge sig længere
ind i Havnen og udlossede saa 90 Tönder Kul af dens Lad
ning paa denne Plads, for at tjene til Ganges’s Forsyning.
Tirsdag den 12te Febr. gik jeg med Etatsraad Hansen
og alle Naturforskerne ombord i Ganges og gjorde med dem
en Tour over til den lille Ö Trice. Yi ankrede op under
Sydoslpynten af Landet og gik i Land der, hvor vi syntes
Landgangen maalle være lettest. Dette var imidlertid et
meget besværligt Avbeide, som ikke gik af uden Fare for
Fartöierne, hvorfor Alle, som provede derpaa, bleve dyngvaade. Flere maatte svömme igjennem Brændingen. Hver
ken Trice eller Track ere beboede, men Nicobarerne fra
Pulo Milu have nogle Hytter og adskillige Cocustræer her.
Ostkysten er lav og stærkt bevoxet med tæt Skov. Længere
inde paa Öen er Skoven tyndere og mere fremkommelig.
I Midten af Öen findes efi Dal, som ved en lav Kam er
deelt i en sydligere og en nordligere Deel; den förste
havde riig og mægtig Skov, og den fine sorte Jordbund,
der var ganske blottet for Urler, viste, at den havde været
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bedækket med Vand; den nordlige Deel derimod var uden
Skov og havde i sin Midte en lille So ined en inegel riig
Urtevegetation. Dette Sidste findes ellers intetsteds paa Ni
cobarerne. I Skoven fandt vi nogle Træer af særdeles store
Dimensioner, blandt andre flere udmærket skjönne Baniantræer, hvis Afstammer stode rundt omkring Moderslammen
i den vildçste, men yppigste Væxt. Hele Sydkysten danner
en brat Klint; fra Sydvestspidsen strækker som sædvanlig
et Koralrev sig ud.
Ogsaa paa denne Ö fandt Dr. Rinck Spor af Steenkul,
dog meest oprullede paa Strandbredden, formodentlig fra
underjordiske Lag? som ved Bölgernes Paavirkning rives
lös og skylles op. En stor Mængde Duer blevc skudte,
blandt andre den ægte nicobariske Duc, grön i Farve med
Top og lange Nakkefjedre. Af Rotter fandtes Spor i stor
Mængde.
Endnu samme Aften gik vi tilbage med Ganges og
ankrede i Pulo Milu’s Havn Kl. 5 Eftermiddag.
Flagstangen var imidlertid bleven opreist og Flaget
borttaget fra Jospiken’s Huus. Næste Dag havde jeg be
stemt til Aireise. Min Plan var folgende: I vort Huus paa
Pulo Milu skulde 30 Chinesere med Tolken Jambov og un
der Commando af cn af Ganges’s Constabler forblive til Be
sætning og Vagt ved Flaget. Deskulde fortsætte Rydnings
arbejderne, Bröndgravning, og iövrigt gjöre adskillige Saanings- og Planlnings-Forsög, ifölge Botanikernes Anviisning. Proviant var lagt ind i Magasinet for 2 Maaneder.
De övrige Chinescre gik ombord i Ganges til Tjeneste ved
Undersogclserne paa Sambelong. Saasnart Transportskibet
havde indtaget den fornödne Ballast, skulde det begive sig
til Bugten paa Sydspidsen af Sambelong og afvente min
Ankomst der.
Selv vilde jeg gaae med Galathea næste Formiddag
ud af Havnens vestre Löb Vest om Lille Nicobar og möde
Ganges i SI. Georgs Canalen ved Havnen paa Nordsiden af
Sambelong, hvorhen Ganges, skulde begive sig sögende Öst
om Lille Nicobar.
Fredag Morgen Kl. 8 blev Flaget heist paa Pulo Milu’.ç
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Nordosipynt og saluteret med 9 Skud fra Galathea. Jeg
tog Pulo Milu i Besiddelse i Kongens Navn og lod derefter
ved Tolken Jambov forklare for Chinescrne, hvad dette be
tydede, samt formanede dem lil Orden og Lydighed under
vor Fraværelse.
Ganges var allerede gaaet ud om Morgenen tidlig,
og dens Ordre löd paa at opmaale og undersöge Havnen
paa Sambelong.
Saasnart jeg var kommen ombord fra
den ovenmeldte Ceremoni, lettede jeg og stod igjennem
Lobet Syd om Pulo Milu. Det er reent, og der er sta
dig fra 10 til 15 Favne Vand, men denne Passage er
smal og bör ikke forsöges imod Vind eller Ström,
ligesom man bör paasee at have cn dörslaaende Vind.
Fra Pulo Milu’s Sydoslpynt gaaer et Koralrev temmelig
langt ud.
Man bor derfor ikke böie ind i Lobet Vest
efter, för man har det heel aabent, og derefter holde et
meget kjendeligt Træ paa Lille Nicobar overeet med en
Klöft i Landet nedenfor det. Paa delte Mærke kan man nu
holde Lobet igjennem, agtende at bruge Loddet, og ikke
komme Kysterne for nær, da det grunder rask op. Ogsaa
fra Sydveslpynlen af ;Pulo Milu strækker et Koralrev ud,
som man ikke er passeret, för man har Trice fri af Pulo
Milu, men da skal man ogsaa strax dreie rask op til NV
og NV t V, for at lægge et Koralrev fra sig, som man hidtil
har havt ret forud, og paa hvilket del bryder stærkt. Naar
man har lagt dette fra sig, er man i aaben Sö og kan holde
Cours langs Landet hen.
Efter at være passeret Nord og Vest om Lille Nicobar,
böiede jeg ind i St. Georgscanalen og krydsede mig igjen
nem den, Nord om Pulo Condul — hvilken Passage jeg vil
anbefale som den reneste. Under Store Nicobar’s Kyst fik’
jeg Lodskud paa 8 Fv. Vand 1J Qvml. fra Land. Da vi
var Pulo Condul passeret, saae vi Ganges lil Ankers inde
under Landet af Sambelong, holdt Cours efter den, — da
det begyndte at morknes, viste den Lanterner og Blinkfyr.
Kl. 6£ gav Loddet pludselig fra 20 lil 10 Fv., vendte Nord
efter og havde, da Vinden var forind, kun 4 Fv. Vand.
Det var en landlos Grund, som senere blev oploddet og be-
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fundet at have kun 15 Fod Vand paa det grundeste. Det
er den eneste usigtbare Fare, jeg har kjendt mellem denicobariske Öer. Kl. 7| vendte vi SO over igjen; Capitainlicutnant Aschlund kom nu ud til os i sit Farloi, og da han
havde tilbragt Dagen med at oplodde og tage Mærker, lod
sede han os ind i den af ham fundne Havn, der, saavidt
mig er bekjendt, ingensteds för er omtalt. Horsburgh næv
ner den ikke. Vi havde Lodskud af Ostvallen paa 6 Fv.
Vand. I Lobet var stadigt 15 Fv. Vi ankrede Kl. 8J Aften
ved Siden af Ganges paa 14 Fv.
Denne Havn, som jeg gav Navn af Ganges Havn, blev
i de to folgende Dage nöiagtigt opmaalt og aflagt afLicutnant Rothe, og Tegningen findes paa det Kaart over Nico
barerne, som er udgivet fra del kongelige Sökaart-Archiv.
Den er beskyttet mod alle Vinde fra Nord til Nordvest gjen
nem Öst og Syd. Imellem Nord og Nordvest synes den
vel aaben, men er dog ogsaa beskyttet af den ovenomtalte
Landgrund, som egentlig deler sig i to, og lader et smalt
Löb imellem sig og Landet, hvori der er 7 å 8 Fv. Vand.
Da der fra Nordpynten af Landet ligeledes skyder et Rev
ud ret Vest i, dannes herved et krumt Löb, 1700 Alen
bredt, som förer ind i Havnen. Der var fuldkommen smult
Vande, skjöndt det var i NO-Monsonen. Bunden er Leer
og Sand, Ebbe og Flod mærkes saare lidt, den forste lo
bende Vest hen, den anden öst hen, stedse folgende Lan
dets Uregelmæssigheder. Vest for Havnen danner Kysten af
Sambelong flere Bugter, hvoraf een synes dybere endjle
andre og ligger ligeoverfor Pulo Condul.
Naar man har omtalt denne Havns Sikkerhed, har man
ogsaa sagt alt det Gode, den frembyder. Kysten er for
det meste indkrandset med Koralrev, som gjöre Landgang
meer eller mindre vanskelig. Og naar man saa sætter sin
Fod paa Strandbredden, er man omtrent kommen saa
langt, som det kan lade sig gjöre. Man staaer da foran en
Muur af Jungle og uigjennemtrængelig Skov. At disse
Skove indeholde kostbare Træer, ypperligt Gavntommer til
Skibs- og Huusbygning, er vist upaatvivleligt, men ligesaa
sikkert tor det ogsaa antages, at det vilde koste mange
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Menneskeliv at komme Ul dem, da det ikke knn feile, at lier
maa være meget usundt. For at overbevise sig herom, be
höver man blot at see den sydostlige Deel af Havnens In
dre, der, ligesom i Pulo Milu’s Havn, danner en Art Lagun,
men som er lör med Lavvande, og fremby der da et stin
kende Morads, hvis pestaglige Dunster efter Solens Ned
gang med Landbrisen föres heelt ud over Havet. To smaa
Floder eller rettere Aaer have her deres Udlöb gjennem et
tæt voxende, men meget lavt Mangrovekrat, som staaer un
der Vand med Höivande. Jeg forsögte at trænge mig ind
i Skoven ad disse Löb, men fandt dem aldeles afspærrede
kort ovenfor deres Udlöb ved svære omfaldne Træstammer.
Her er faa eller ingen Cocusplantninger, altsaa faa eller
ingen Mennesker. Kun et Par yderst elendige Hytter stode
i Bugten Vest for Havnen, hvori der boede vel omtrent en
Snees Mennesker; de havde dog nogle ret gode Canoer,
hvori de besögte os, men kunde ikke præstere at bringe os
andet end et Par gamle Haner og nogle faa Cocusnödder.
Frugter eller Sviin vare ikke at tænke paa. Salanganrcder
blcve fundne. I Skoven var en stor Mængde vilde Duer og
andre meer eller mindre sjeldne Fugle. Om Aber var der
megen Tale, men Ingen saae dem.
De faa Indvaanere, vi traf her, saae aldeles ud som
Nicobarerne paa de andre Öer, og London, som stedse var
med os, fraterniserede ogsaa slrax med dem, hvilket han
vist ikke havde nedladt sig til, dersom de havde været af
den af ham og alle hans Landsmænd saa dybt foragtede
Skovrace, som dc kalde Orang-Utangs, hvilket betyder
Skovmennesker.
Disse Beboere af Gangcsliavncn havde samme Form,
samme Ansigtstræk, samme hæslige, af Beteltygning for
dærvede Mund, samme Slags Hytter, kun endnu uslcre end
paa Lille Nicobar, samme Slags Stænger med Laser og
andet Stads opstillede foran Husene, og samme Slags Canoer.
Der var derfor ingen Tvivl paa, at de vare af Kystnicobarernes Slægt, der vistnok ere af malaiisk Race. « Om hvor
vidt de iövrigt stode i Forbindelse med den i det Indre
boende Race, skal jeg lade være usagt; den meget store
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Vanskelighed, vi havde ved, selv ved Londons Hjælp, al gjöre
os forstaaelige med disse Folk, gjorde det fast umuligt at
faae nogen Oplysning desangaaende. Jeg har Grund til at
antage, at det var her, at det forste danske Etablissement
under Lieutnant Thank’s Commando blev anlagt i 1755. I
de gamle Beretninger desangaaende omtales Stedet som en
Havn, beliggende paa Nordsiden af Sambelong, som var saa
sikker, at det ene af deres Skibe laae derinde i en Orcan,
uden at der engang viste sig den mindste So. Den omta
les som dannet af 4 Oer, hvormed kan menes Sambelong,
Fulo Condul, Lille Nicobar og Monlchall, ihvorvel det maa
tilstaaes, at de tvende sidste ere temmelig langt borte, for
at regnes til at udgjöre Havnens Grændser. Men det bedste
Beviis ligger deri, saa synes det mig idetmindste, al her
ikke er nogen anden Havn paa Nordsiden af Sambelong,
det skulde da være i den Bugt, som löber ind ret Syd for
Pulo Condul, men den er, efter hvad der blev observeret
paa Ganges, da dette Skib lob gjennem den Canal, som
skiller Pulo Condul fra Sambelong, ikke synderlig dyb, og
meget ureen af Koralrev. Vist er det, at var det her, de
förste danske Colonister have været nedsatte, saa have de
havt et svært Arbeide at kæmpe med, for blot at rydde en
lille Plet til deres Bopæl, og sikkert et meget usundt Op
holdssted. Jeg behöver ikke at tilföie, at her ikke var
mindste Spor af fordums Beboelse af Europæere.
Da Sambelong var mig specielt anbefalet til nöiagtig
Undersøgelse, besluttede jeg at tage dens Ostkyst saa nær
jeg kunde og undersøge den hele Veien ned til Sydspidsen,
medens Ganges skulde gaae langs den vestlige Kyst og
möde mig i Bugten paa Sydspidsen, der var os bekjendt af
Hr. Busch’s Journal.
Efterat Ganges Söndag Eftermiddag den 15de Februar
havde været til Ankers paa den ovenomtalte landlose Ko
ralbanke, og Lieutnant Rothe havde oploddet og nöiagligt
aflagt den, gik Ganges sin Cours, og saasnart Lieutnant
Rothe var kommen tilbage, og Paraden og Gudstjenesten
var endt, lettede Galathea og krydsede sig St. Georgscanalens ostre Munding igjennem. Vi passerede ved denne Lei-
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lighed igjennem Lobet, dannet af Cabra og Sambelong.
Cabra ligger N t O } Miil fra Sambelong’s Nordostpynt.
Den er höi og ubeboet, Lobet, som vi passerede i sin fulde
Længde, idet vi kneb Nordostpynten af Sambelong forbi, er
dybt og aldeles reent. Briggen Patriot, som havde fulgt
os ind i Gangeshavnen, gik ogsaa ud med os, men forsögte
forgjæves at krydse med os.
Hele Östkysten af Sambelong, hvis Hovedretning er fra
Nord til Syd, er 7 Mile lang og dannet af en fortløbende
Række af temmelig flade Bugter. Landet bag ved er en
eneste Bjergryg, ikke meget afvexlende i Höide ; det hoiesle
Punkt er approximativt beregnet til 2500 Fod. Flere Aalöb
kaste sig fra Bjerget ned i de forskjellige Bugter, men in
tet synes at være af synderlig Betydning.
Den nordligste af Östsidens Bugter er meget dybere
end de andre. Jeg ankrede op udenfor den om Altenen
paa 20 Fv. Vand, men da Strömmen stedse lober langs
Landet, er her ingen Fare. Næste Formiddag blev denne
Bugt oploddet og aflagt. Naturforskerne vare i Land, men
kunde, som sædvanlig, ingenvegne komme.
En Cano
kom ud til os fra nogle Hytter, som laae inde i Bug
ten. Vi kjendte baade Folk og Cano igjen inde fra Gan
geshavnen, de bragte os et Par Höns, nogle Æg samt Co
cus, som vi betalte med vor sædvanlige Mynt, Cigarer; dog
bleve danske Rigsbankdalere ogsaa uddeelte her, som overalt,
hvor vi kom frem.
Kl. 12 Middag lettede vi igjen herfra og stode langs
Landet ned. Omtrent 1J Miil sydligere stode vi ind i en
Bugt, som havde et meget venligt Udseende, og hvori der
laae adskillige Hytter. Det var min Hensigt at ankre her,
men da jeg J Qvml. fra Land havde 30 Fv. Vand og strax
efter 18, fortrøstede jeg mig ikke til at ankre op, saameget
mere, som Veiret saae lidt truende ud, og der stod en
svær Dynning ind i Bugten. Jeg vendte derfor ud efter og
klarede ved Strömmens Hjælp snart Landet fra os. Det
gjorde mig ellers ondt at forlade denne Bugt med uforret
tet Sag, thi den saae mere smilende ud end de andre, og
blandt Indvaanerne, som vi saae i Land at vinke ados, var
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der En, som synles ret reenligt og pænt paaklædt i hvide
Klædningsstykker.
Noget sydligere havde vi bedre Held med os, idet vi
fik Ankerbund paa 15 Fv. Vand
Qvml. fra Land i en
temmelig dyb og bred Bugt, paa hvis Sydpynt der stod en
Sukkertop, forbunden med Land ved et Koral- ogStcenrev.
Det er denne Bugt, som Hr. Busch omtaler i sin Journal
som et Sted, hvor man med Lethed maa kunne fylde Vand.
Vi fandt rigtignok en Flod her, men Brændingen var saa
stærk, at det vistnok skal have Vanskelighed at lægge- til
med Fartöierne. En Capitain Miller siger i „Nautical ma
gazine“, at han har ligget paa 9 Fv. 1 Qvml. fra Land.
Vi fandt tæt agtenfor os 9 og 10 Fv. og derefter jevnt
opgaaende Grund til 4 Fv. tæt ved Land. Ogsaa han om
taler Vandfyldningen her. Muligt kan det være bedre i SVMonsonen, men medens de nordostlige Vinde herske, vil
jeg ikke raade Nogen at udsætte sine Fartöier.
Naturforskerne vare ikke heldigere her, end i de andre
Bugter. De kom iland gjennem Brændingen dyngvaade, og
der stod de. — Forgjæves prövede de langs Stranden og
langs den lille Flod at trænge ind — Alt var spærret af
den uigjennemtrængelige Skov med sine Rotangs og Snylte
planter.
Om Middagen lettede vi igjen; fik en haard Byge i
Letningen og derefter Stille og havde meget svært ved at
klare Sukkertoppen fra os paa Sydpynten, idet Corvetten
nægtede to Gange at vende, naar den kom tværs for Sirom
men, og stedse drev nærmere ind mod Revet. Ved Hjælp
af Fartöier med Bugseertoug fik jeg den tredie Gang over
stag og ud fra Landet, men det var, hvad Engelskmændene
kalde „a narrow escape“, og omtrent den störste Fare,
Galathea var i paa den hele Reise. Jeg fortsatte Coursen
langs Landet med det Haab at række til Ankerpladsen i
Sydbugten inden Aften, men det blev mörkt, för vi naaede
derind. Landet boier sig her umærkelig S t V og SSV hen
og har endeel Bugter, der alle synes at lobe nordlig ind i
Landet. Flere isolerede Klipper staae ud fra Landet, blandt
andre en, som Lewis har kaldet „Boalrock“ paa sit Kort,
Bilks Jordomseiling. I.
22
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da den ligner en omvendt Baad. Han cr lobet imellem den
og Land. Canalen er $ Qvml. bred, men ureen, Klippen
selv staaer omtrent 10 Fod over Vandet. Da jeg ikke fôr
Mörkel kunde naae ind til Sydbugten, holdt jeg for smaa Seil
paa denne Plads, da jeg frygtede, Strömmen skulde kjöre
Os forbi veslefler, hvis jeg var gaaet sydligere i Farvandet.
Næste Morgen ved Daggry fandt vi os tværs af „Boatrock“,
salle saa Cours langs Landet ned, kiggende ind i hver en
ny Bugt, hvoraf her er tre eller fire lige ved Siden af
hinanden. Endelig kröb den sydligste og tillige sydvest
ligste Pynt frem, og slrax efter saae vi Masterne af alle
tre Skibe, som laae lil Ankers inde i Bugten. Kl. 74 an
krede vi op udenfor dem alle tre paa 10 Fv. Vand, Lccrog Sandbund. liavde herfra det sydvestligste Land i S 17°
V og Sydoslpynten i S 83° O.
For at söge denne Bugt, naar man kommer Ost fra,
har man kun at fölge Landet paa 1 à 1| Qvmls. Afstand,
indtil man faaer Sambelong’s Sydpynt i Vest. Man kan da
styre ret Vest og vil da meget snart faac Bugten aaben.
Paa Sydostpynten bryder det stærkt, dog ikke langt til Söes.
Vcslvallen af Bugten dannes af flere fremspringende Pyn
ter. Udfor den næstyderste ligger en flad Klippe med nogle
opstaaende Spidser, som Busch omtaler at skulle ligne et
Batteri med Skildvagter paa. Bugten cr aldeles reen og
har en jevnt opgaaende Grund fra 15 til 7 Fv. Vand, Leer
og Sand. Med NO-Monsonen havde vi svær Dynning der
ind, med SV-Monsonen maa det sandsynligviis være endnu
værre. Det bryder stærkt hele Bugten rundt, undtagen tæt
indenfor Sydoslpynten, hvor der staae nogle Huse, og hvor
der er et lille Vandlob med meget godt Vand. — Ovre, paa
Veslvallen, ligeud for nogle Hytter er der ligeledes en
Aabning i Koralrevet, hvor man kommer indenfor og der
ved med Lethed i Land, men her ligger fuldt af Stene, som
crc farlige for Fartöierne. Alle andre Steder i Bugten maa
man igjennem Brændingen, for at komme i Land, og den
kan stundom være saa voldsom, at det ikke lader sig gjöre.
I det Dybeste af Bugten löber den lille Flod ud, soin i Sær
deleshed skulde være Gjenstand for vore Undcrsogelser.
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Der har dannet sig en Barre tværs over Mundingen, hvorpaa det bryder med Voldsomhed, og soin gjör directe Ind
lob i den umuligt, endog med smaa Fartöier. Det var ikke
uden Forundring, al jeg betragtede de Vanskeligheder, som
denne Barre lagde mig i Veien
Capitain Lewis havde
nemlig allerede i Calcutta villet slutte sig til Expeditionen
og tilbod mig sin Brig „the patriot“ i dette Öiemed. Jeg
fandt mig imidlertid ikke foranlediget til at modtage det.
Men iblandt de Fordele, han opregnede i sit skriftligt derom
indgivne Andragende, var blandt andet, at jeg ved at losse
Briggen hcelt ud kunde lage den over Barren og derefter
bruge den ved Undersøgelsen af Floden. Bundt om Bugten
er Landet iövrigt tæl bevoxet med Krat, der som sædvanlig
var saa godt som uigjennemtrængeligt. Dc faa Indvaanere,
som boede heromkring, vare i höi Grad fredelige og ven
skabelige, men ligesaa usle og fattige. De havde ingen
opdyrket Jord, nogle faa Cocuslræer stode om deres Hytter;
kun deres Canoer vare meget bedre end dc nordlige Öers,
hvilket naturligviis har sin Grund i, at de maae tumle dem
i den aabne Sö. Forfriskninger vare saa godt som aldeles
ikke til at erholde.
Efterat jeg havde været i Land gjennem Brændingen,
for at undersøge Forholdene, besluttede jeg, at Exploratio
nen af Floden skulde gaae for sig. Torsdag den 19de
Februar tilbragtes med Forberedelserne.
Vort Telt blev
bragt i Land og opslaaet paa Strandbredden ved Flodmun
dingen, og en Vagt sat derved. Vore 22-og 23-Fods-Fartöier bleve tagne gjennem Brændingen og slæbte langs Ky
sten ind i Floden; og alle övrige Reqvisiter, Provisioner
samt enhver af Deeltagernes private Fornødenheder bleve
tagne i Land og opbevarede i Teltet. Mod Aften gik jeg
i Land med Etatsraad Hansen og alle DHrr. Naturforskere,
Lieutnant Bruun fra Galathea, Lieutnant RoepstorfF fra Gan
ges og Lægerne Rosen og Tcilingen. Capitain Lewis havde
udbedet sig Tilladelse til at slutte sig til Expeditionen med
sit Fartöi. Da det blev mörkt, antændte vi et stort Baal paa
Stranden udenfor vort Telt, og snart samledes alle Bugtens
Beboere omkring os. Det var en ganske malerisk Scene.
22*
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Ved Hjælp af London blev snart et nöie Venskab knyttet,
og Aftenen indviet ined Sang, Dands og Lystighed. Vi fik
de gode Folk til at vise os deres forskjellige Kunster. De
stillede sig 20—30 op i en Kreds med sammenslyngede
Arme, og nu udförte de en Art Runddands, der udmærkede
sig ved sine adstadige, langsomme Bevægelser, forskjellige
Batiments, nogle Pas frem og tilbage, en Synken i Knæerne
og af og til et grotesk Spring; det Hele ledsaget af en
snoviende, klagende Sang. Senere viste de deres Kamp
færdighed i et Slags Tvekamp med Stokke. De fatte en
meget lang svær Stok med begge Hænder paa Midten, og
anvende nu begge Ender af den med megen Færdighed,
snart til Angreb, snart lil Forskar. Naar do angribe, slippe
de pludselig Stokken ined den ene Haand og svinge den
med den anden, idet de springe frem; de springe meget
hurtigt ind paa hinanden og retirere ligesaa hurtigt igjen,
sigte meest efter Hovedet og gjöre en Pause, saasnart En
af dem er ramt. Vor Ven London udmærkede sig meget
og var en af de allerivrigste Kæmpere i disse nicobariskolympiske Lege.
Da Alt var forberedt, vare vi istand lil at begive os
paa Veien i vore Farloier næste Morgen, Fredag den 20de
Kl. 5$. Hver af mine Fartöiers Besætning bestod af en
Qvarteermester, 6 Matroser og en Tommermand; Vaaben og
Værktoi var naturligviis taget med, Proviant fordeelt i begge
Farloier.
Floden er her ved Mundingen og vel omtrent 6 Qvml.
ind efter 50 til 60 Fod bred, senere bliver den lidt efter
lidt smallere, og der hvor vi vendte om, omtrent 5 Miil fra
Mundingen var den neppe 20 Fod bred. Disse 5 Miil maae
imidlertid forstaaes langs Flodleiet, i lige Linie vare vi neppe
mere end 2 Miil fra Barren, thi ihvorvel Flodens Hovedlob er
fra NNV mod SSO, gjör den en umaadelig Mængde Böininger, hvoraf nogle paa 140 lil 150° Vinkel. Ebbe og Flod
gjor sig gjældende den forste Miil op, saa at Vandet hertil
er brakt, siden bliver del ypperligt, Dybden er jovnt 10 à
12 Fod. Flodbredderne vare i Begyndelsen lave, saa lave
at de rimeligviis en stor Deel af Aaret staae fuldkommen
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under Vand; de vare overgroede med et uigjennemlrængcligt Mangrovekrat, der afvexlede med spredte, slanke Man
gro velræer. Derpaa kom en længere Strækning, som Nipaen saa godt som ganske havde bemægtiget sig. Denne
Palme, som opfyldte hele Landskabet med Duften af sin
smukke Blomst, ligner i sit Blad nærmest Cocuspalmen,
medens den i sin Frugt ganske nærmer sig Pandanussen;
dette sidste Træ fortrængte Nipaen, eftersom Bredderne
hævede sig mere. En Fugl, der faldt for Jægernes Skud
og nu skulde opsöges i Junglen, standsede os af og til i
vor Roening, ligesom en Cocus-, Banan- eller Arumplantning, der viste sig paa en enkelt, mere aaben Plet hist og
her, indbod os til et om end noget möisommeligt Plyndre
tog gjennem det höie Græs. Forresten opfyldte en tæt og
frodig Væxt af fremmede Træer og Buske hele Floddalen;
Brægnetræer, Bignonia’en med sin pragtfulde, hvide, fryndsede
Blomst, tallöse Rotangs og Bambusser, der slyngede sig ind
mellem de andre Væxler, Snylteplanter, som fra de over Floden
ludende Træer hang i store Net heelt ned i Vandet, fængs
lede vor Opmærksomhed og standsede os endog undertiden
i Farten.
Bredderne bleve höiere og höiere og stege
stundom næsten lodrette i Veiret, paa de mere jevnt op
stigende Skraaninger trivedes det vilde Sukkerror frodigt,
ligesom jeg af gamle Bekjendte fandt en Brombærbusk paa
Höiderne. Vandplanterne udmærkede sig her, ligesom paa
de af os tidligere besögte Steder, ved i det Hele at ligne
vor egen Flora langt mere, end det er Tilfældet med den
övrige her voxende Planteverden. Den hele Flodopseiling
skal, efter van Teilingen, der nogle Aar iforveien havde
været paa Borneo, have en forbausende Lighed med den
grandiose Natur paa denne endnu saa lidt kjendte Ö.
Mange Træer ere faldne oin af Ælde og ligge tværs
over Floden og spærre Veien. Flere Gange maatte vi gjerinemskjære saadanne gamle Stammer, hvis lange Grene laae
ned i Grunden eller ragede op i Luften, eller havde sam
menslynget sig med Træerne paa den anden Side og dan
nede saaledes en fast, uigjennemtrængelig Barrikade. Denne
Gjennemsavning var et yderst möisommeligt Arbeide. Vore
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Tommermænd maatte hænge i Stillinger, fastgjorte lil Træ
stammerne selv og sadde saaledes i Vand lil op under Ar
mene.
Vi holdt Middag ved cn aaben Plet, hvor der stod cn
Deel Cocustræcr, men ikke ct levende Menneske var at see.
Her hvilede vi nu i Skyggen af nogle ud over Vandet hæn
gende Træer og lode os de gode Nicobarers Cocusnödder
smage. Heden var utaalelig ug vore Folk temmelig ud
mattede»
Omtrent 2A Miil op i Floden nærme de to Fjeld
vægge sig hinanden, saa at det cr gjennem cn dyb Klôlï
imellem dem, at Floden har sit Löb. Flodleiet hæver sig
pludseligt lil ikkun 2 Fods Dybde, og vi slodc paa Grund
med de store Fartöier. Ved at lette dem og vade igjen
nem, fik vi dem slæbte over delle Sted. Paa en Afstand af
circa 1000 Alen gjentog dette sig tre Gange. Her dan
ner Floden et lille Fald af omtrent I à 2 Fods Höide.
Igjennem alle disse Forhindringer og stedse roende
med Strömmen, naaede vi Kl. 5 Eflerm. op til et Sted,
hvor Floden danner en ret Vinkel, og hvor en höi Skrænt,
bevoxet med Skov, hæver sig lodret over Vandspeilet.
Bag Skrænten danner Floden en lille Bugt, og i denne fandt
vi tre, fire Canoer fastgjorte ved Land. Vi lagde til og
entrede op ad Skrænten. Her fandt vi cn lige nede fra
Floden af indhegnet Plads, ordentlig afslukket med et Slakilværk, og indenfor denne, hele del lille Næs indslultende
Indhegning, omtrent 7 à 8 Hytter, men alle forladlc afderes Beboere. Fra Skrænten laac en Bjælke, eller rettere cn
omkastet Træstamme, der hvilede med sin Top ovre i Skoven
paa den anden Side af den lille Bugt, hvor Canoernc laae
fortöiede, og dannede saaledes en i Luften svævende Bro.
Af den Forsigtighed, hvormed Pladsen var indhegnet, skulde
man tror, at disse stakkels Vilde vare meget ængstli ;e for
et Overfald og havde forsikkret sig denne Retirade for i
Nödsfald at undvige. Men hvad frygtede de? — Hvem
vare deres Fjender? — Da Capll. Aschlund Dagen för min
Ankomst havde besögt den samme Plads, havde han fundet
Stedet saa nylig forladt, at Ilden endnu brændte paa deres
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Arnesleder; de kunde umuligt vide vor Ankomst — os fryg
tede de altsaa neppe. Mod Kystnicobarcrnc var det neppe
heller, at de vilde forsvare dem, thi det var os klart, at
disse to Folkefærd, skjöndt de beboe del samme Land,
der neppe er 7 Mile langt og 3 à 4 Mile bredt paa sit
Bredeste, dog manglede al Kundskab lil hinanden, saa at
Kyslbeboerne omlalte dem fra det Indre som sande Skov
trolde, der levede i Træerne, aad Slanger og Froer, dem
de fangede ved Trolddom, og stode i det Hele meget nær
de Dyr, hvis Navn de gav dem, nemlig Orang-Outangs.
Do erklærede blandt andet paa det allerbestemteste, at disse
Skovmænd hverken havde Huse eller Canoer, og nu var del
Förste, vi modte, baade Canoer og Hyller. — Altsaa: mod
hvem vare de saaledes i Forsvarsstand? — Skulde det
være muligt, at Krig og dens Ulykker virkelig ogsaa skulde
have fundet Vei til det Indre af denne lille Öes Urskove,
at de Par Hundrede Mennesker, som beboe dem, skulde söge
at odelægge hverandre endogpaa denne lille Plet? —Alle disse
Spörgsmaal, alle de deraf opslaaende llypolheser trængte sig
ind paa os, alt som vi vandrede om i den lille forladte By,
hvis eneste Beboer vi fandt indesluttet i et Slags Fængsel,
dannet af et Par Træstammer med nogle Pinde imellem.
Det var en Griis, som syntes saa forhungret, at, citer den
at domme, havde Beboerne ikke været der i flere Dage.
Dette Etablissement var nyligt anlagt, derom vidnede
det ganske friske Udseende af Palisaderne og Træstam
merne, hvorpaa Husene stod. Vi vare alle enige', om, at
Beboerne maatte staae paa et höiere Culturtrin end det,
de gode Kystnicobarer vilde tillægge Skovbeboerne. Vel
vare Hylterne de umådeligste, vi havde seet endnu; neppe
var der Plads nok til to Mennesker at sidde i dem, end
mindre at ligge, men det var dog Hytter, og byggede efler
samme System, som Kystnicobarernes, paa ophöiede Pæle
fra Jorden, hvilket forövigt er den samme Bygningsmaade,
som Malaierne folge overalt, hvor de have med Moradser
at gjöre. Flere af disse Hytter vare kun, om jeg maa
kalde det saa, et Slags smaa Sengelader, der med deres
ene Side stodtc op til et stort Træ, og over hvilke der lil
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end större Beskyttelse hang nogle Nipa- og Rotangblade,
eller Barkplader som Tag. En saadan Bark dannede ogsaa
deres Kogekar og var fæstet lil fire i Jorden faststukne og
med en overliggende Tværstok til et galgeformigt Stillads
sammenfoiede Kjeppc, og Ilden anlagdes nu nedenunder.
Jeg lod et saadant Apparat optage, for al hjembringes til
Museet, men det gik fra hinanden, saasnart del blev losnet,
og Ingen af os havde tænkt paa al studere den eiendomme
lige Maade, Bladet var befæstet paa, for at efterligne det.
Vi fandt nogle Træspyd og nogle Stykker Töi, sammen
præsset af Celtisbarken, men som var i en meget laset Tilstand.
Paa Jorden laae der henkastel endeel brugte Caldeirafrugter,
ja i cn af Hytterne endog cl Stykke tillavet Mellore. En
delig fandt vi i Skoven tæl bag Indhegningen et stort for
ganske nylig fældet Træ, hvoraf man syntes at kunne slutte,
at de maae have ikke saa ganske ufuldkomne Redskaber.
Alt tydede saaledes paa, at Beboerne af dette Anlæg vare
samme Slags Folk, som Kystnicobarerne, skjöndt vor Ven
London paa sin Stammes Vegne blev saa fornærmet over
denne Paastand., at han i sin Vrede jog Spydet tværs igjen
nem en af Skovmændenes ovenomtalte Ildgryder.
Medens vi examinerede alle disse Gjenstande, og me
dens vi beundrede de umaadelige lövrige Træer, i hvis
Skygge vi befandt os, de nognc udgaaede Stammer og de
mægtige friske Orchidcer, der bredte sig frodig, næsten
som smaa Kroner, paa Toppen af disse sidste, gik So
len ned, og Mörket faldt paa med al den tropiske Him
melegns fortvivlede Hurtighed. Vi havde faact opslaaet
et Par Telte, Fartöierne fortöiede, Provianten bragt frem,
Brændsel samlet sammen, tre store Baal tændte, og större
og mindre Grupper havde leiret sig paa Jorden om
kring dem; kort Alt var bragt i Orden for at tilbringe Natten,
da der udbrod det voldsomste Tordenveir, jeg nogensinde
har oplevet. Etatsraad Hansen og jeg havde taget Plads i
en lille Nicobarhytte, for at see ud over Floden, da Veiret
kom paa, og her maatte vi blive. Regnen styrtede ned som
ct Skybrud, Lynilden slog ned Slag i Slag i Skoven rundt om og
i Floden for vore Föddcr, det knagede og bragede i Træer
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og Grene, og Floden syntes at koge under den pidskende
Regn og de knittrende Lyn, Tordenen rullede uafladelig
Skrald i Skrald og gjenlöd rundt orn i Skoven.
Der
var ingen Ophor paa denne mægtige Rædsel, paa dette i
Sandhed oploftende, dybt gribende Skuespil. Det varede
i to Timer, endelig sagtnede Regnen. Veiret trak over, og
vi kröbe ud af vor Hytte. En forunderlig Phosphorescenz
havde udbredt sig over hele Naturen, og talrige Ildfluer
sværmede om imellem Træerne; en Giftslange, der i Be
gyndelsen af Uveiret havde sögt Ly hos Naturforskerne,
var, da den saae sig forfulgt ved det sidste Lys, der endnu
holdtes tændt, ligesaa hurtigt forsvunden igjen. Alt var i
det dybeste Mörke; Ilden var gaaet ud overalt, og Alting
baade i og udenfor Teltene svömmede i Vand. Med den
störste Anstrængelse lykkedes det endelig at faae tændt et
Par Baal igjen, hvorved vore stakkels Folk kunde faae de
res Klæder torrede, og derpaa faae Aftensmad og saa lidt
Ro paa den vaade Jord eller i de usle Nicobarhytler.
•Det var en höist uhyggelig Nat. Med Jubel hilsede vi Alle
den frembry'dende, kjölige, friske Morgen, og skyndte os
at forlade vor Bivouac.
Jeg lod roe endnu omtrent 3 Qvmiil længere op i Flo
den, men fandt stedse samme Jordbund, samme Vegetation,
samme totale Mangel paa Beboelse. Floden blev nu saa
smal, al vi ikke kunde bruge Aarene længer, og da jeg
deraf turde slutte, at den ikke vilde være seilbar ret længe,
og jeg tilmed var fast bestemt paa, ikke at udsætte mit
Mandskab for at sove en tredie Nat i Land, saa vendte jeg
om. Tilbagevejen gik meget hurtigere, deels da vi havde
Strömmen med, som nu förte den hele Natten igjennem
faldne Regnmasse ned fra Bjergene, deels fordi alle Hin
dringer vare ryddede. Kl. 8| passerede vi vort Natteqvarteer, Kl. 3 Eflerro. vare vi ved Flodbarren og Kl. 4J om
bord. Man havde der havt det samme Tordenveir som vi;
Lynilden var slaaet ned i Storloppen, men havde fulgt Lyn
aflederen ned i Vandet. Vimpelen var sveden paa lo Ste
der. — Næste Morgen blev Teltet afbrudt, og alt Godset la
get ombord.
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Jeg betragtede hermed mine Undersøgelser af de nicobariske Öer som endte, og det gjaldt nu om at komme til ct
Resultat. Skulde en dansk Coloni paa disse Öer paabe
gyndes? — skulde det tilraades den danske Regjering at
indlade sig paa de betydelige Bekostninger, som det var at
forudser, at ct saadant Anlæg vilde medföre? — disse vare
de Spörgsmaal, som opstillede sig for Etatsraad Hansen og
mig, og hvorover vi nu skulde lage endelig Beslutning, —
thi at Ganges blev paa Station ved Öerne, at dette Ophold
benyttedes til at anstille yderligere geognostiske Undersø
gelser, til at gjöre nogle Plantningsforsög og til at ind
hente större Erfaring om do klimatiske- og sanitaire For
hold, var uafhængigt af den Beretning, vi. nu skulde ind
sen ’e. Jeg indsaac heelt vel, at del vilde afhænge af hvad
vi nu skrev hjem, om Regjeringen vilde fortsætte Coloni
sationen eller opgive den.
Först og fremmest var det mig magtpaaliggendc at
indhente DHrr. Videnskabsmænds Mening.
Forinden vor
Ankomst til Nicobarerne havde jeg udstedt cl Circulaire#
af folgende Indhold:
„Circulaire til DHrr. Professor Behn, Kamphovener,
Kjcllerup, Dr. Philippi, Overskibslæge Malthiessen, Underskibslægerne Rosen og Didrichsen og
Pastor Hansen.
„Af den mig under 20de Juni d. A. meddeeltc aller
højeste Inslrux finder jeg mig foranlediget til tjenstlig at
meddele Expeditionens Herrer Naturforskere og øvrige
Videnskabsmænd folgende Extract, hvilken jeg for större
Tydelighed af de ved mig dertil knyttede Bemærkninger
har tilladt mig at inddele i særskilte Passus.
1. Du foranstalter ved de medhavende Videnskabsmænd og
de Midler, der forovrigt ere til Din Disposition, cn saa
omfattende Undersøgelse af Öerne, in specie Sambelong,
som Omstændighederne tillade.
2. Navnlig vil en geognostisk Undersögelse være af störste
Vigtighed, for at man kan komme til ct Resultat, om
og hvilke Mineralier forekomme paa Öerne, hvorhos
Opmærksomheden især maa henvendes paa, om det
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er antageligt, at Steenkul der forekomme, saafremt der
ikke ved directe Eftersøgning kan skaffes Vished i saa
Henseende.
3. Ligeledes maa det undersöges og beskrives, hvilke nyt
tige Planter der allerede forefindes, og hvilke der end
videre, ifölge en Undersøgelse afJordsmonnet og efter
de klimatiske Forhold, med Fordeel kunne dyrkes.
4. Derhos maa det undersöges og beskrives, hvilke Dyr
der for Tiden findes paa Öerne og i Havet omkring
disse, ligesom og hvilke der muligen med Fordeel kunne
indfores paa Öerne.
5. Af særdeles Vigtighed vil det endvidere være, at er
holde en nöiagtig Beskrivelse over Oerncs klimatiske
Forhold i de forskjellige Aarstider, tilligemed en Frem
stilling af, hvorledes Klimaet ved hensigtsmæssige For
anstaltninger kan forbedres.
6. Ligesom det og er af Vigtighed at erholde en Frem
stilling af de paa Öerne meest gængse Sygdomme, deres
Aarsager og dc Midler, der kunne tjene lil at fore
bygge eller hæve Sygdommene.
7. Hvad den indfodtc Menneskerace betræffer, maa til
veiebringes cn muligst nöiagtig Beskrivelse over deres
physiske BeskafTenhed, deres Levemaade;
8. Ligeledes deres Beskjæftigelser, Tilböieligheder, Sæder,
Skikke, Religionsbegreber, Cultur, sociale Tilstand &c.
For at drive denne saaledes befalede Undersögelse med
saamegen Kraft og tillige paa en saa tidsbesparende Maade,
som var mig muligt, har jeg deelt de videnskabelige Kræf
ter, som stode til min Raadighed, saaledes, at DHrr. Rinck,
Reinhardt og Didrichsen ere afgangnc med de Skibe,
som gik til de sydlige Öer, med Ordre paa at undersöge
den nordligste Gruppe af disse, nemlig Lille' Nicobar med
tilliggende smaa Öer. Vi gaae imidlertid med Galathea
Östen om Åndemanerne til de nordlige Öer, og er det min
Agt at begynde med Car-Nicobar. Paa de mellemste Öer,
Terressa og Nancovry, har jeg sat Dampskibet Ganges og
Transportskibet Christine Stævne, og naar disse Öer ere
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undcrsögtc, ville vi i Forening undersøge den störste af
alle Öerne, den os i Særdeleshed anbefalede Sambelong.
Med Hensyn paa vort Arbeides Fordeling, da antager
jeg det hensigtsmæssigt, at hvad der i $ 2 er paalagt os, i
Særdeleshed anbefales Hr. Dr. Philippi, §3 bliver specialiler Hr. Kamphoveners Arbeide, hvorhos jeg dog antager,
at Hr. Dr. Philippi, navnlig med Hensyn til Jordsmonnets
Bedömmelse, ved den Erfaring, han har om den indiske
Cultur, ogsaa bör gjöre denne § til Gjenstand for sine Un
dersøgelser.
§ 4’s Opgave bliver det Professor Behn og Hr. Kjcllcrup, som jeg maa anmode om specielt at besvare.
Hvad § 5 angaaer, da troer jeg dens Opgave at være af
den Natur, at den egentlig kun ved ct længere, idelmindsle
et Aars fortsat Ophold paa Öerne, kan vorde besvaret fy 1deslgjörendc. Forsaavidt som Observationer, anstillede i
den korte Tid, vi opholde os der, kunne bidrage til at löse
den, vil jeg anmode alle mine Herrer ved forenede Be
stræbelser, saavelsom ved særskilte Betragtninger at samle
Materialier hertil. Her vil ombord i Skibet blive anstillct
saa udstrakte meteorologiske Iagttagelser som muligt, hvilke
tormeentlig, naar de blive sammenlignede med lignende Un
dersøgelser anstillede i Land, ville væsentlig kunne bidrage
til Opgavens Lösning.
§§ 6&7 skal jeg i Særdeleshed paalægge DHrr. Matthiessen og Rosen at gjöre til Gjenstand for deres Betragt
ninger.
Endelig maa jeg anbefale § 8 til Hr. Pastor Hansen's
specielle Opmærksomhed.
Det er en Selvfölge, at naar vi stöde sammen med de
andro Herrer Naturforskere, ville DHrr. deeltage i Under
søgelserne og Opgavernes besvarelse, Hver for sit Ved
kommende.
Men da det er mig vitterligt, at De, mine Herrer, som
sande Videnskabsmænd, Alle besidde Kundskaber, som i for
skjellige Retninger gaae langt videre, end de Dem specielt
tillagte Fag udkræve, og som alle kunne bidrage til at op
lyse og bringe Sikkerhed tilveie i det Svar, man venter fra
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os, saa maa jeg ansee del for Pligt at anmode Dem om,
Alle som Een at fremkomme med enhver Bemærkning, De
have gjort, grundet paa Erfaring under Deres Ophold paa
de nicobariske Oer.
Deres motiverede Bemærkninger og Anskuelser, Hver for
sit Fag, saavelsom de eventuelle generelle, ville De, mine
Herrer, behage, for enhver 0 især, at tilstille mig, om muligt
i saadan Form, at de in originali kunne bilægges den Rap
port, jeg sandsynligviis fra Penang eller Sincapore hjem
sender til den kongl. Regjering. En Protocol, indeholdende
verificeredc Copier af deres Rapporter, vil forblive ved
Skibet.
Jeg indseer heelt vel, at det Arbeide, jeg her tjenstlig
maa paalægge Dem, mine Herrer, er langtfra ubetydeligt,
men jeg skjönner det ikkedestomindre absolut nödvendigt.
Jeg kan derimod ikke undlade at bemærke, at Indsamlingen
af naturhistoriske Gjenstande til Opbevaring og Hjemsending
her maa betragtes som af underordnet Vigtighed, som bör
tilsidesættes, forsaavidt Tid skulde mangle, undtagen netop,
dersom De maatte erklære det nödvendigt at bilægge Deres
Rapporter med Exemplarer af Dyr eller Planter.
Jeg kan ikke slutte denne Memorandum, uden at lyk
ønske mig selv til de dygtige Medhjælpere, jeg har været saa
heldig at finde ved min Side i dette for mig ligesaa vigtige
som vanskelige Öieblik, overbeviist om, som jeg er, at De
Alle, mine Herrer, ville med forenede Kræfter arbeide til
vort fælleds Maal, en tilfredstillende Besvarelse af den givne
Opgave: Nicobarernes eventuelle Colonisation.
Jeg skal, naar denne Memorandum har circuleret, bede
mig den tilbagesendt med Deres Visa, og skal derefter bede
Dem holde en Samling, for at erfare Deres mulige Bemærk
ninger lil de her gjorte Meddelelser.
Corvetten Galathea, den 26de Decbr. 1845.
Steen Bille.“
Det havde snart viist sig, at det blev DHrr. en Umu
lighed at opfylde mit Önske om at indsende en speciel
Rapport for hver O, da hverken Tid eller Kræfter strakte
dertil. Jeg lod mig derfor nöie med de mundtlige Med-
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delclscr, jeg indhentede ved de Moder, jeg under hele
Opholdet mellem Öerne holdt, og hvor enhver afDHrr. til—
lorte Protocollen, hvad han specielt önskede antegnet. Selv
følgelig kunde de heller ikke nu slrax indlevere deres Rap
porter, hverken om Sambelong eller de andre Öer.
Imidlertid maatte som sagt en Beslutning lages nu.
Etatsraad Hansen skulde tilbage lil Tranquebar, for at slutte
sine Forretninger der og derpaa tiltræde Hjemreisen. Transporlskibet skulde snarest muligt afskediges, og Galathea
skulde fortsætte sin Reise.
1 et Slulningsmöde, som blev afholdt den 22de Februar,
forklarede jeg, hvad ovenfor cr udviklet, for DHrr. Videnskabsmænd, og forelagde dem derpaa til Besvarelse snarest
muligt det folgende Spörgsmaal: „Ere de nicobariske Öer
værd at colopisere, forudsat Midler tilveiebringes lil at dække
Omkostningerne, eller ere de det ikke, og i saa Fald, hvilke
crc da Deres Grunde derimod?“
DHrr.’s Svar herpaa, som indkom i Lobet af de fol
gende Dage, gik samtlige ud paa, at saafremt man udelod
alle økonomiske Hensyn, saa vare Öerne i og for sig sik
kert værd at colonisere, og at de sydlige Öer absolut maatte
foretrækkes for dc nordlige. Disse Svar vare mere eller
mindre motiverede, men da disse Motiver findes optagne i
DHrr.’s generale Rapporter, vilde det være Gjentagelse at
meddele dem her.
Stöttet paa disse Mænds sagkyndige Bedømmelse, affallcde nu Etatsraad Hansen og jeg folgende Betænkninger,
som, ledsagede af DHrr. Videnskabsmænds ovenomtalte Svar
bleve indsendte lil Regjeringen:
»Til
Det kgl. Gen. Toldkammer- og Comm-. Coll.

Underdanigst P. M. !
Efter den 5lc dennes at være trufne sammen under
Öen Lille Nicobar, have Undertegnede i allerunderdanigst
Efterkommelse af modtagne allerhoiesle Ordrer laget under
Overveielse, hvorvidt de Erfaringer, som ere opnaaede
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ved den med Corvetten Galathea til Nicobaroerne foretagne
Expedition, maatte give Anledning til underdanigst at til—
raade fornævnte Öers Colonisation.
Til Anbefaling for saadan Colonisation frembyde sig
ved Betragtning af Sagen i Almindelighed folgende Grunde:
1. al Kronens Höihed over Öerne alene ved effectiv Bcsiddelseslagelse af et fast Punkt paa Ögruppen lader
sig vedligeholde;
2. at Handel og Civilisation derved skeer en ikke uvigtig
Tjeneste;
3. at den danske Søfart i de indiske Farvande vil finde
et Støttepunkt i et velbegrundet Etablissement paa de
nicobariske Öer til Udvidelse af Handelsforbindelser
med det östlige Indien, det indiske Archipel og med
China;
4. at Folkemængdens Tilvæxt i Danmark formeentligen
gjör det önskcligt, at et Tilflugtssted forberedes for
Kræfter, der ikke i Hjemmet maalte kunne finde ved
varende nyttig Beskjæftigelse;
5. at et Foretagende af den ommeldte Natur ved hensigts
mæssig Anvendelse af individuelle Sjæls- og Legemsevner, der under sædvanlige Forhold muligt ingen pas
sende Virkekreds vilde kunne (inde, formeentligen vil
bidrage lil Opvækkelsen af Energi og til Forøgelse af
Kundskaber og Erfaring hos hele Nationen.
Kun med Hensyn lil enkelte af foranforte Anskuelser,
sees det nødvendigt at forklare vor Mening nærmere. Hvad
angaacr Vedligeholdelsen af Landshöiheden over Öerne, maa
det saaledes være os tilladt at bemærke, at delte Spörgsmaal i de senere Aar ved Handelens Tillagelse og Damp
skibsfartens Udvidelse har erholdt större Betydning, end i
noget foregaaende Tidspunkt har været Tilfældet. Foruden
den større Vigtighed, forandrede Forhold saaledes give
Öerne, har privat Speculationsaand i Forening med Beret
ninger om begaaede Sørøverier paa Öerne sat den en
gelske og den danske Regjering i et Dilemma, der eflcr
vor underdanige Formening vil nödsage enten den ene eller
den anden af ovennævnte Rcgjeringer lil at tage Forholds-
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regler, som ville have Öernes endelige Occupation til uundgaaelig Fölge.
For at undgaae Misforstaaelse, maa det fremdeles være
os tilladt at antyde, at det ovenfor yttrede Haab om, at Öer
nes Colonisation vil være den danske Handel paa det ostlige Indien og China tilFordcel, ikke er slottet paa nogen
privat Anskuelse om, at Besiddelse af Colonier skulde være
en nöd vendig Betingelse for Handel, men er grundet paa
den Overbcviisning, at Danmarks naturlige Mangel paa Exportartikler til ovenmeldte Lande, forenet med et indskræn
ket Forbrug for indiske og chinesiske Varer, for en stor
Deel vil udelukke vor Handel og Skibsfart fra den bedste
og rigeste Deel af Asien, medmindre vi besidde et af en
gelske Toldanordningcrs og Navigationsloves Indflydelse
uafhængigt Punkt, der kan tjene til Markedsplads for ud
bragte Varer og til Oplagssted for- asiatiske Producler.
Nalurligviis vil Tid hengaae, forinden en ny Coloni kan af
give væsentlige Handelsfordele, men deels vil allerede An
lægget alene give Bcskjæfligelse for et vist Antal Skibe, deels
vil den progressive Opdyrkning af Land og Benyttelse af
Öernes naturlige Producter, hvoriblandt der findes forskjel
lige, skikkede for det chinesiske Marked, tilveiebringe en
Handel, der hviler paa cn fast Grundvold; og imidlertid
vindes Erfaring og Kundskab til de omliggende Lande,
der vanskeligt uden en Mellemplads, hvor Understøttelse i
fornødent Fald kan erholdes, vil kunne erhverves af danske
Søfarende og Handlende.
Efter saaledes at have berört saadanne almindelige
Forhold, som forekomme os af tilstrækkelig Betydning til
derpaa at bygge en Formening om Vigtigheden af foromhandlede Öers Colonisation, skulle vi i Korthed anføre dc
specielle Grunde, hvorfor vi antage Udførelsen af et saadanl Foretagende lilraadeligt, nemlig:
1. Öernes Beliggenhed i den bengalske Havbugt, kun nogle
faa Dages Scilads fra Madras, Calcutta og Moolmain,
imellem Ceylon paa den ene og Malaikyslcn paa den
anden Side, saagodtsom i Mundingen af Malaccaslrædet,
i Nærheden af Penang, i kort Afstand fra Sumatra og
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med let Adgang til den hele store Ögruppe i den java
nesiske Sö og det indiske Hav. Beliggenheden for ud
strakte Handelsforbindelser er saaledes heldig, hvorom
Enhver, ved simpel Beskuelse af et Kort over den ostlige Part af Verden, vil kunne overbevise sig.
2. Have de nicobariske Öer den meget store Fordeel, at
der iblandt dem findes to særdeles gode Havne (Nancovry og Lille Nicobar) og to benyttelige Havne, (nem
lig paa Nord- og Sydsiden af Sambelong), foruden at
Ankerpladserne omkring Öerne i Almindelighed, paa
Grund af Strømforholdene, ere forsvarlige«
3. Kan det, at domme fra den overordentlig stærke Vege
tation, ikke være Tvivl underkastet, at Jordbundens
Frugtbarhed saavel tillader, som giver Opmuntring til
Dyrkningen af de fleste tropiske Productioner af Plante
riget, fornemmelig Sukker, der groer paa Öerne i vild
Tilstand, og Kaffe, hvorfor Skraaningerne af den Mængde
Höie, der characterises Öernes Formation, ansees
fortrinlig skikkede.
4. Tilbyder Havel en Rigdomskilde i Fiskerier, fornemmelig
Trepangfiskeriet.
5. Vil den indfodte Population, der saavel i Antal er for
ringe til at gjöre Modstand, som i Evner og Culturgrad for ubetydelig til at blive farlig, kun lægge faa
Vanskeligheder i Veien for Öernes Colonisation.
En kortfattet Beretning om Öerne, saavidt nærværende
Undersögelsestog har enten berigtiget ældre, eller tilveiebragt nye Erfaringer, vil tilligemed Naturforskernes speci
elle Rapporter blive fremsendt, og vi skulle her indskrænke
os til i Almindelighed at bemærke, at Öerne forekomme os
særdeles vel skikkede for Cultivation og for Colonisation,
mçn at man ikke uden Arbeide og Omkostninger vil kunne
naae Maalet.
De Vanskeligheder, som for Tiden frembyde sig, ere:
1. Klimatiske Forhold,
2. Mangel paa Arbeidskrafter og
3. Sporgsmaalet om Maaden, hvorpaa de fornödne Capi
tuler skulle kunne tilveiebringes.
Billes Jordomseiling.

I.
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At Klimalet skulde være absolut dræbende, vilde der
behoves en höi Grad af Lettroenhed og en större Grad af
Frygt lil at troe. Tidligere Forsög med faa Folk, blottede
for nødvendige Midler til med Kraft at gribe Værket an,
og ikke sjeldent ved uheldige Omstændigheder berövede
fornoden Bistand, bevise lidet eller intet. Oernes na
turlige Beliggenhed, Søluftens Indflydelse, den indfødte
Folkemængdes physiske Beskaffenhed, og Antallet at Skibs
farende, der for kortere eller længere Tid have opholdt
sig paa eller ved Öerne, uden at have bidt af Klimatet,
give Anledning til snarere at fatte en fordeelagtig For
modning om Sundhedstilstanden end det Modsalte. Imidler
tid, Enhver veed at-udyrkede Lande, i Særdeleshed belig
gende mellem Vendecirklerne, ere mindre sunde end dyr
kede Lande, og den stærke Vegetation paa Nicobaröerne,
Fugtighed, frembragt ved vedholdende Regn den störste
Part afAarel, og kolde og skarpe Vinde den tilbageværende
Tid, ville udentvivl frembringe Sygdom i höiere eller rin
gere Udstrækning. Det vilde desaarsag være en Daarlighed,
enten at foragte Klimatet, eller at undlade at værne sig
imod samme, og heraf folger Nødvendigheden af extraordi
naire Forsigtighedsregler, hvorved foranlediges extraordi
naire Udgifter med Hensyn til Bolig, Klædning, Levnetsmidler og Lægehjælp.
Mangelen paa Arbeidere oplöser sig ogsaa snarere til
en Pengeqvæstion, end fremstiller sig som uoverstigelig Van
skelighed. Den indfodte Folkerace findes ikke overalt paa
Öerne i tilstrækkelig Mængde, synes indolent af Natur og
har Foden uden Arbeide. Paa deres Hjælp i nogen væsent
lig Grad tor altsaa ikke gjöres Regning, idetmindste ikke
for Tiden. En anden Arbeidskraft maa derfor indføres, og
dette kan ikke for Tiden skee uden betydelige Udgifter .til
Arbeidernes Overførelse til Öerne, saavelsom til deres
Underholdning og Lonning. Af asiatiske Nationer ere Chineserne udentvivl saavel bedst skikkede lil Colonisationsforsög, som lettest at erholde, og naar Hensyn tages til
det Arbeide de udfore, ville de tillige findes at være de
mindst bekostelige Arbeidere.
Sagen gjælder imidlertid
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alene öieblikkelige Udgifter; thi saasnart et Etablissement
etsteds paa Öerne har naaet nogen Kraft, vil det, hvad Er
faring paa andre Steder i Indien har viist, ikke mangle paa
tilstrækkelig Befolkning for Udförelsen af ethvert Formaal.
Saasnart Rydning af Jord saavidt har fundet Sted, at Dyrk
ningen kan begynde, ville Udgifterne til Arbeidere betyde
ligt formindskes derved, at der kan tilstaaes dem Jord og
en vis Betaling for hvad paa samme produceres. Chineserne
foretrække denne Betalingsmaade for Maanedshyre eller
Daglön, og lignende Vilkaar ville kunne indgaaes med an
dre Colonister af alle Nationer, der söge Arbeide uden
Capital til at begynde som Plantere for egen Regning.
Forinden vi indlade os paa Sporgsmnalet om Maaden,
hvorpaa de fornödne Pengemidler skulde kunne tilveie
bringes; maa det være os tilladt at, forudskikke den Be
mærkning, at et Foretagende af den omhandlede Natur maa
begyndes med tilstrækkelige Kræfter til Opnaaelsen af det
Formaal, man fra Begyndelsen foresælter sig, hvad enten
det maatte være Colonisationen af en enkelt O, flere af
Öerne eller kun af et særskilt Punkt paa een af samme.
Forsög i det Mindre med faa Folk og ringe Midler ville
alene före til Skuffelse, hvor klimatiske og andre naturlige
Vanskeligheder ere at overvinde, forinden et Resultat kan
ventes tilvejebragt. Et ringe Colonianlæg vil forgaae under
Forsöget, og idet det synker under sin egen Svaghed, vil
det efterlade Pengelab og tilintetgjorte Forhaabninger, samt
give Anledning til Misfornøjelse og Udbredelse af nye falske
Forestillinger om Öerne, om det gjorte Forsög og om den
Regjering, der har autoriseret det. Alt, hvad i saa Hen
seende begyndes, maa foretages med Kraft, föres igjennem
med Kundskab og Klogskab, og fortsættes med Udholdenhed,
uden at man lader sig afskrække ved modende Vanskelig
heder. Da der imidlertid ingen Nødvendighed er for actuel
Occupation af alle Öerne, og et eller om muligt to Etablisse
menter er alt hvad der udfordres for at sikkre Herredøm
met over alle Öerne, saa kunne de Midler, som hertil ville
behoves, ikke ansees uerholdelige eller antages at ville
•
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overstige Moderlandets Kræfter, forudsat at tilstrækkelig
Interesse for Sagen kan vindes.
De forskjellige Maader, hvorpaa de fornödne Penge
midler skulle kunne tilveiebringes, indskrænke sig lil fol
gende :
1. At Regjeringen gjör det hele Udlæg, som vil udfordres,
forinden Land erholder saadan Værdi, at Colonisationen
kan ansees at være lykket.
2» Al Regjeringen indskrænker sig til at give Beskyttelse
for Liv og Eiendom, og i alt Fald til at udfore enkelte
forberedende Arbeider, men forovrigt overlader Co
lonisationen til frie Forsög af private Individer under
Tilsagn om Eiendomsret, visse Aars Skattefrihed og
deslige.
3. At Regjeringen, foruden som foranfört at give Beskyt
telse og Tilsagn om fremtidige Fordele, tilstaaer pri
vate Individer directe Understøttelse ved Pengelaan til
Dyrkning af Jord efter en foreskreven Plan, eller lil
Indkjöb af Maskinerier, Redskaber og andre Fornodenheder for Udförelsen af et eller andet practisk Formaal
i det Större, saavelsom i det Mindre.
4. At Regjeringen autoriserer Oprettelsen af et Com
pagni med visse Friheder og Rettigheder, og overlader
Colonisationen af Öerne udelukkende til et saadant
incorporeret Selskab.
At Regjeringen skulde paalage sig det hele Udlæg, er
hverken tilraadeligt, eller kan tænkes at vinde Bifald, og er
ovenfor* alene berört som en Mulighed. Derimod tor vi
antage som afgjort, at Regjeringen, paa hvad anden Maade
de pccuniaire Midler end maatte bringes tilveie, er forbe
redt paa at give Colonisterne Beskyttelse og fornödent For
svar.
Delte formenes at kunne tilveiebringes paa den
simpleste og hensigtsmæssigste Maade ved at holde et Krigs
skib paa Station. Detaillen af et saadant Forslag kunne vi
ikke paa nærværende Sted udvikle, men en særskilt Plaij
vil af mig, Bille, underdanigst blive fremsendt.
At lade Forsöget beroe paa fri Colonisation alene, vil
muligt nödsage Regjeringen til* at gjöre et stort öieblikkeligt
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(Jdlæg til forberedende Arbeider, for derved at vække Til
lid hos Capitalister om Foretagendets Stabilitet, og har des
uden tvende forudseelige Onder i Fölge med sig, at Arbei
det enten vil gaae frem med en höi Grad af Langsomhed, eller
at de bedste Jorder villo falde i fremmede Capitalisters
Hænder. Dersom vi turde forudsætte en höiere Grad af
Speculalionsaand hos de danske Capitalister, end vi have
Anledning til at haabe, vilde Indvendingen bortfalde.
Det tredie foreslaaede Middel, ved pecuniaire Under
støttelser at opmuntre Folk, som have Kundskaber, men
mangle Capitaler til Colonisation, lader sig uden Vanskelig
hed forene med fri Colonisation af Speculanter, der ere i
Besiddelse af fornödne Capitaler. Skulde Planen imidlertid
udfores i det Store, frygte vi for, at Udlæget vil blive be
tydeligt, og da Folkemængden ikke endnu i vort Fædreland
er steget til den Höide, at Regjeringen skulde ansee sig
nödsaget til at gjöre store Opoffrelser for at befordre Ud
vandringer, vil Planen formeentlig ikke for Tiden blive ud
fort anderledes, end i alt Fald i meget enkelte Tilfælde og
af specielle Grunde. Den indeholder imidlertid et Moment,
som formeentligen ikke ganske bör tabes af Sigte, og har
været med Held benyttet paa Java for at bringe Sukkercultivationen til en höiere Grad af Fuldkommenhed.
■’ Det forekommer os altsaa, at det eneste tilbageværende
Middel til paa eengang at tilveiebringe en nogenlunde be
tydelig Capital til Öernes Colonisation er Oprettelsen af et
octroieret Compagni, der under kongelig Beskyttelse fore
tog de nödvendige forberedende Arbeider, og derved er
hvervede Eiendomsret til den Jord, som paa saadan Maade
opdyrkes, med Skattefrihed og Fritagelse for Told for et
bestemt Antal Aar, nwd Monopol paa Cultivationen af visse
Producter, der maatte antages at give fortrinligt Udbytte,
samt med Monopol paa Fiskeriet paa Kysterne i det Större,
paa Indsamlingen af spiselige Fuglereder og paa Benyttelsen
af Mineralier, hvoriblandt idetmindste Tilstedeværelsen af Kul
er sat udenfor al Tvivl. Handelsmonopoler antage vi ikke uden
höieste Nødvendighed at burde indrömmes, derimod kunde
der tilstaaes et saadant Compagni, .forudsat at det overtog
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CuUivationcn af een eller flere Öer, den störst mulige Fri
hed i Bestyrelsen af dels egne Anliggender, Udnævnelsen
af dets egne coloniale Embedsmænd og legislativ Myndighed
under behörige Indskrænkninger.
Vi ere^ikke ubekjendte med de mange Indvendinger,
der lade sig gjöre mod Oprettelsen af Compagnier og
Actieselskaber, og fremkomme desaarsag ikke med foranförte Forslag som det bedste, der maatte kunne frembyde
sig for Tanken, men som det eneste, vi formode vil kunne
lade sig realisere.
For at Realisationen imidlertid skulde kunne blive
Fædrelandet til nogen væsentlig Nytte, udfordres endnu, at
saa stor Part af den anvendte Capital maatte være dansk
Eiendom, at Colonisationen ikke blev udelukkende fremmed,
og at Bestyrelsen forblev i danske Undersaatters Hænder.
Det er ikke megen Tvivl underkastet, at saa store Summer,
som behöves til Begrundelsen af en kraftig Coloni, blandt
Fremmede vilde kunne bringes tilveie, og det vilde være
urigtigt at forkaste al fremmed Deeltagelse, men idelmindste den halve Capital burde være bona fide dansk Eiendom.
For at opnaae dette Maal, kunde Regjeringen virke paa
forskjellige Maader, deels som Actiehaver lil en nogenlunde
betydelig Udstrækning, deels ifald den vilde gribe, til det
yderste Middel, ved at garantere et lavt Rentebelöb imod
Tilbagebetaling fra den Tid, Compagnies Udbytte maatte
overstige sædvanlige legale Renter af dels Midler. Men
Hovedtingen bliver Muligheden af at opvække Interessen
for Sagen i Danmark. De nicobariske Öers Colonisation er
ligesaameget en Nationalsag, som en Regjeringssag.
Skulde vi nævne nogen Sum som nödvendig for Udfø
relsen af det ommeldte Foretagende, vilde vi sige efter et
löseligt Skjön, at Compagnie! burde besidde et realisabelt
Capitalfond af en Million Rigsbankdaler, for at kunne be
gynde en kraftig Virksomhed og vente et heldigt Udfald.
Herved forudsættes, at Regjeringen paatager sig, som foran
nævnt, alle Udgifter ved Coloniens Beskyttelse og Forsvar.
En stor Sum vil strax udfordres til forberedende Ar
beider, fornemmelig Rydning af Grund, Indretning af be-
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kvemme Landingssteder, Opførelse af Boliger, Overførelse
og Lonning af simple Arbeidsfolk, foruden Betaling til Be
styrere, Videnskabsmænd og Opsynsmænd. Paa öieblikkeligt Udbytte tör man ikke gjöre Regning, thi uagtet 0ernes
fortrinlige Beliggenhed, naturlige Frugtbarhed og ikke
ubetydelige Afvexling af deels kostbare, deels nyttige Pro
ducer, fornemmelig af Væxtriget, forefindes ikkun faa af
disse enten i saa betydelig Mængde, eller paa saa tilgænge
lige Steder, at man kan begynde med Indsamling og Ud
skibning. Imidlertid har i mange Aar en ikke ubetydelig
Handel med Ambra, Trepang, Skildpaddeskal, Cocus- og
Arecanodder været dreven pak de nicobariske öer, deels
af Malaier og Burmaner, deels af smaa europæiske Far
töier, der beskjæftige sig med Kystfarten i den bengalske
Bugt. Endvidere findes paa de fleste af Öerne i betydelig
Mængde Cocus- og Arecanodder, der strax vilde afgive
Fordeel, deels som Handelsartikler i uforandret Tilstand,
deels, hvad Cocusnödder angaaer, til Præparation af Olie og
Sæbe. Brugbart Bygningstommer vilde betale Anlægget af
Saugmöller, og Öerne frembyde Bygningsmaterialier af
Tömmer, Sandsteen, Leer til Teglsteen og Koraller til Kalk
i stor Overflödighed. Foran förte- Gjenstande vilde strax
kunne benyttes, og saasnart tilstrækkelig Grund var ryddet,
burde Opmærksomheden henvendfes paa Dyrkningen af Suk
ker, Kaffe og Riis. Om Opium vil kunne produceres, an
sees meget tvivlsomt, men var altid Forsöget værd; forövrigt burde bekostelige og langvarige Experimenter, saasom
med Kryderplapter, undgaaes. Som Öerne i Tidens Löb
blive bedre bekjendte og fremfor alt mere tilgængelige, end
de nu ere, ville flere Indtægtskilder deels blive opdagede,
deels kunne föres til Nytte. Paa Kul tör man bygge nogen,
skjöndt for Öieblikket kun usikker Forhaabning; men forövrigt afgive öerne Brændemateriale i störste Overflödighed
og for en lang Række af Aar. Til Skibsbyggeri gives god
Leilighed, da saavel brugbart Tommer haves, som Pladser
skikkede til Anlæg af Værfter ikke mangle, navnlig i Nancovry-Havn.
Vi have forlangt, og have herved den Ære at frem-
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sende Betænkning fra de Videnskabsmænd, der ere an
satte ved Expeditionen, og de have samtlige, hver fra
sit Standpunkt, erklæret, at de antage Colonisationen af
Öerne, fornemmelig den sydligere Ogruppe, al være For
søget værd. Den samme Mening have vi ovenfor y tiret og
tillade os herved underdanigst, at gjentage. Vanskelighe
derne have vi forudscet, men finde dem ikke uoverstigelige,
fornemmelig naar det lykkes at gjöre Foretagendet til en
Nationalsag, hvortil vi formene, at der er tilstrækkelig Op
fordring, saavel af Hensyn til Fædrelandets fremtidige Tarv,
som til dets Ære.
Med de Midler, som allernaadigst ere tilstaaede til
Nicobaröerncs Exploration, vil det ikke være muligt at lægge
nogen varig Grundvold til en tilkommende Coloni, eiheller
antage vi, at saadant under Omstændighederne burde skee,
forinden Hs. Maj. Kongens allernaadigste Villie nærmere er
fares. For Vedligeholdelsen af Landshöiheden, der er det
fortiden meest paatrængende Spörgsmaal, ei' Dampskibet
Ganges stationeret ved Öerne, og saavel for at drage Nytte
af dette Skibs Nærværelse lil Fortsættelsen af de videnska
belige Undersögelser, der ere begyndte, men ikke kunne
fores til Ende under Corvetten Galathea’s Ophold ved Öerne,
som og for at anstille practiske Forsög i den Retning, at
en tilkommende Colonisation derpaa kunde begrundes, have
vi anscet det tjenligt at give Capilainlieutnant Aschlund
Assistance i tvende videnskabeligt dannede Mænd, Dr. Rinck
og Cand chir. v. Teilingen, hvilken Sidste tillige skal gjöre
Tjeneste som Skibslæge. Endvidere har jeg, Bille, enga
geret en Opsynsmand af indiansk Extraction og 39 chine
siske Arbeidere, hvis Antal fra Penang vil blive foröget
med nogle Haandværkere, og hvis Bestemmelse er at for
rette saadanne Arbeider iland med Rydning, Plantning og
Bygning, som Chefen for Dampskibet og de ham givne
Medhjælpere maalte ansee hensigtsmæssige og udforlige med
det Mandskab og de pecuniaire Midler, som ere stillede til
hans Disposition. En medfølgende Indberetning vil give
Oplysning om de Instructioner, der ere meddeelte Chefen,
Capitainlieulnant Aschlund og hans Assistenter, samt om
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hvad Gage eller Tillæg, vi have anseet det Ret at til—
staae dem og deres underhavende Mandskab. Saavel Dr.
Rinck som Hr. v. Teilingen kunde nalurligviis kun haves
paaVilkaar, hvormed de fandt sig tilfredsstillede, og
hvad de övrige paa Stationen forblivende Officerer angaae,
tör vi underdanigst haabe, at vore höie Foresatte ikke alene
indromme Billigheden af Forögelse i deres Indtægter, men
ogsaa ville ansee den Sum for vel anvendt, som, idet den
bidrager til vedkommende Individers Tilfredshed,, tillige har
Indflydelse paa Maaden, hvorpaa en haard og farlig Tjeneste
kan ventes udfort.
Til Hovedstation for Dampskibet og fast Punkt for
de foretagende og tildeels begyndte Arbeider, er udseet
Havnen paa Lille Nicobar’s Nordside, deels for dens Bekvemheds og Sikkerheds Skyld, deels fordi en liden Ô, Pulo
Milu, som danner formcldte Havn, uden Vanskelighed kan
ryddes, og antages, paa Grund af dens ringe Udstrækning og
fordi den kan gjennemstryges af Søvinden, at ville afgive en
forhaabentlig nogenlunde sund Plads for Opførelsen af Vaaninger for de förste Beboere, ligesom vi have tænkt os, at denne O
kunde forblive Regjeringens udelukkende Eiendom, bestemt til et
fremtidigt Militair- og Marine-Etablissement. En endnu vig
tigere Grund for at have valgt delte Sted er Overbeviisningen om, at den sydlige Ögruppe, hvortil Lille Nicobar horer,
er mere værdifuld end den nordlige, og at altsaa de fort
sættende Forsög fornemmelig bör henvendes paa de sydlige
Öer. Store Nicobar frembyder paa den sydostlige Side, som
vi, ved Hjælp af en Flod, have havt Leilighed til at undersöge paa flere Miles Distance, meget store Fordele for An
læg af Planlager. Lille Nicobar synes ogsaa hertil at være
vel skikket, men Oplandet om Havnen er ikke af betydelig
Udstrækning.
Efter saaledes at have afgivet vor underdanigste Forme
ning om Nicobaröernes Colonisation, som vi ansee til—
raadelig, og om Maaden, hvorpaa vi troe den udforlig,
skulle vi beklage, om disse efter deres geographiske Belig
genhed og physiske Beskaffenhed fortrinlige Öer længere
skulde henligge udyrkede og unyttede. Begyndes der paa
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Foretagendet, maa det sættes igjennem med Kraft, Udhol
denhed og Opoffrelser, i hvilket Fald vi ingenlunde tvivle
om et heldigt Udfald. Skulde det imidlertid afllensyn, som
ligge udenfor det Synspunkt, hvorfra vi have betragtet Sa
gen, ikke være Hans Majestæt Kongens allernaadigste Villie
at gjöre nogen extraordinair Opoflrelse for Opnaaelsen af
det omhandlede Öiemed, ansee vi det for vor underdanigste
Pligt at gjentage, hvad vi tidligere, hver af ossærsilt, have
yttret i foregaaende Indberetninger, at Kronens Hôihed over
Öerne ikke lader sig vedligeholde, og at det i saa Fald,
saavidt vi formaae at opfatte Sagen, vilde være tilraadeligt,
uden Ophold at kalde tilbage den Rest af nærværende Ex
pedition, som nu bliver efterladt, samt at al fremtidig For
bindelse med Öerne hæves ved en Declaration til alle frem
mede HoiTer, at Udfaldet af nærværende Expedition har for
anlediget Hans Majestæt til at opgive Allerhöistsammes Præ
tensioner over Öerne.
Corvetten Galathea til Ankers i den sydligste Bugt
paa Sambelong, den 24de Febr. 1846.
Steen Bille.
P. Hansen.
Biankensteiner.

Til Captlt. Aschlund blev udfærdiget tvende Instructio
ner, en som Chef for Ganges og en som Chef for del mid
lertidige Etablissement. De löde saaledes:
Instrux
tor
Chefen af Dampskibet Ganges.
1. Fra den Dag, jeg med Corvetten Galathea forlader de
nicobariske Öer, overtager De Commandoen af Statio
nen og forbliver ved den saalænge, indtil nærmere Or
dre indlober fra Danmark.
Forsaavidt Proviantering, Reparation, Sygdom eller
andre Omslændigheder maatte nödsage Dem til at forlade
Stationen paa nogen Tid, vil De behage efter eget Skjön
at vælge det Sted, som efter Omstændighederne bedst
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maatte passe for at naae det med Bortljernelscn til
sigtede Öiemed, og for saa hurtig skee kan at komme
tilbage.
2. Hensigten med Deres Ophold paa denne Station er at
vedligeholde Hans Majestæt Kongens Hoihedsret over
de nicobariske Öer. De har derfor at varetage den
Dem under 4de Decbr. f. A. meddeelte Instruxes $ 6
a, som lyder saaledes: (Citat) i sin fulde Udstrækning,
og i Særdeleshed nöie at vaage over Nancovry’s og
Camorta’s saavelsom Terressa’s Indvaaneres Opforsel
mod Fremmede.
Ligeledes iagttager De ovennævnte Instruxes § 7:
(Citat) dog skal jeg overlade til Dem, om De maatte
skjönne det passende, ikke at skyde Vagtskud, hvortil
der maaskee paa Grund af de Indfödtes eiendommelige
Fryglagtighed kan være Grund.
3. Det er Dem bekjendt, at det danske Flag af mig er
blevet heiset i Nancovry-Havn og i Lille Nicobar’s
Havn.
Disse to Punkter betragter De som Hovedopholds
steder for Stationen, hvor De flittig maa indfinde Dem,
for at vaage over Flagets Uantastelighed.
4. De vil paa disse Farter, saa ofte Omstændighederne til
lade det, ved Lodning, Peiling og astronomiske Obser
vationer, söge at tilveiebringe saa nöiagtige Oplysnin
ger, som det staaer i Deres Magt, over Öernes Belig
genhed og Farvandets Beskaffenhed.
Hr. Prit. Rothe vil i denne Anledning meddele Dem
Underretning angaaende hvad der er oplyst, og hvad der
staaer tilbage at bestemme.
5. De bemyndiges til, for det Tilfælde De maatte skjönne
Deres egen Nærværelse nödvendig paa Hovedstationen paa
samme Tid, som De maatte finde det fornødent at ud
sende Dampskibet paa Expedition, da at udsende det
under Secondlt. Roepstorff’s Commando, der i saa Til
fælde har Ansvar for Skibet som Interimschef.
6. De maa saa ofte som muligt rapportere til det kongl.
Admiralitets- og Commissariats-Collegiumog lil Holmens
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O. E. M., alt i Medhold ar Sökrigs-Art.-Br. $ 193.
7. Ved den Tid, da den kongl. Regjerings Ordrer angaaende Stationens Vedligeholdelse eller Ophævelse
kunne ventes at indtræffe til Penang (hvilket jeg antager
at maatte være först i August Maaned d. A), bör De
selv indfinde Dem der, for paa Stedet at kunne handle
slrax i Overeenstemmelse med de modtagne Ordrer,
paa det at saamegen Tid og Omkostninger bespares,
som Omstændighederne tillade.
Iövrigt retler De Dem efter Sökr.-Art.-Br. og de
samme vedföiede Anordninger og Tillæg og bruger
forsvarligt Somandskab og Conduite.
Corvetten Galathea, til Ankers ved Sambelong, den
23de Febr. 1846.
Steen Bille.

Blankensteinen

Instrux
for
den kongl. çonst. Chef over de
nicobariske Oer,
Captlt. Aschlund, R. af D.
1. Fra den Dag, jeg med Corvetten Galathea forlader de
nicobariske Oer, vil De, Hr. Captlt., behage at betragte
Dem som den hoist befalende Autoritet paa de nico
bariske Oer. De har i denne Egenskab at beregne
Dem et maanedligt Tillæg til Deres havende Gage og
Sôtillæg af 281 Rbd. 4 Mk. S. M.
2. Da de stedfindende Forhold ikke tillade eller levne Tid
til at give Love, Anordninger og Bestemmelser, hvor
efter De kan rette Deres Bestyrelse af disse den danske
Krone tilhorende Lande, kan jeg i saa Henseende ikke
give Dem anden Rettesnor, end Deres mig velbekjendte
Retfærdighedsfôlelse og gode Conduite.
I Tilfælde af Forbrydelser dommes og straffes efter
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Kr.-Art.-Brs. Bydende, saavel med Hensyn paa Deres
Undergivne som paa de Indfodte.
Fremmede med Danmark venskabeligt forbundne
Regjeringers Undersaalter, som maatte forbryde sig,
holder De under Arrest, og söger snarest muligt at
aflevere dem til deres resp. Autoriteter, ledsagede af en
Rapport om det Forcfaldne.
Herfra undlages Söröveri, som De behandler efter
Lovens Strænghed.
3. Da jeg har udseet Havnen ved Lille Nicobar til at
være Begyndelsespunktet for en eventuel Colonisation,
saa bliver dette Sted Deres Hovedstation, hvilket formeenllig ikke vil hindre, at De kan opfylde de i Deres
InstruX'Som Chef af Dampskibet Ganges paabudne Plig
ter om jevnligt at besöge Nancovry-Havn.
Jeg har under mit Ophold ved de forskjellige öer
udnævnt:
paa Terressa Indvaaneren i Landsbyen Laksee paa
Sydvestkanten af Öen, kaldet Gold-Mohur,
paa Nancovry Indvaaneren i Landsbyen Malacca,
Luha, og i Landsbyen Enouang, Angre,
paa Lille Nicobar Indvaaneren -paa Nordostpynten,
kaldet George Piggin,
paa Pulo Condul, Tomorra, kaldet Raja af denne Ö,
til at være Hovedsmænd, og i den Anledning forsynet
dem hver med en Stok med Hans Majestæt Kongens
Navnechiffre og med et Certificat, som bevidner deres
Ansættelse og Forpligtelser.
Det vil afhænge af Hr. Capitainlieutnantens eget
Skjön, om De maatte finde det nödvendigt at udnævne
flere Indvaanere paa andre Öer i andre Landsbyer til
Hovedsmænd paa lignende Vilkaar, og De forsynes til
den Ende med vedföiede 6 Stokkeknappe. Men det
bliver af megen Vigtighed, at disse Mænd tilholdes deres
Pligters Opfyldelse, og at de afsættes og folgelig beröves Stok og Certificat, dersom de forsömme deres
paatagne Ansvar. Der findes endnu paa Nancovry og
Camorta adskillige Stokke med höisalig Kong Frederik

366
den 6les Navnechiffre, uddeelte of Pastor Rosen. Disse
bör inddrages og i sin Tid afleveres til den kongL Re
gjering.
4. Det cr Dem bekjendt, at jeg har indstillet Afgjörelsen
af Sporgsmaalet, om en dansk Coloni skal anlægges paa
disse öer, til den kongl. Regjering. Svaret herpaa vil
formecnllig tidligst kunne indlöbe i August Md. d. A.
5. Hvad Arbeider De, indtil delte Svar indlober, foretager
Dem, bör derfor indskrænkes lil saadanne, som kunne
præsteres med de Kræfter, jeg allerede har sat eller
agter at sætte til Deres Raadigked, og bör ikke med
Hensyn til Omkostningerne overskride den Grændse,
som jeg i del Folgende nærmere skal udvikle mig over.
Men de bör alle foretages i saadan Retning, at de
kunne være til Nytte og betragtes som forberedende
Arbeider ved cn eventuel Colonisation. Jeg skal her
indskrænke mig til at paapege fortsat Eftersporing efter
Kul og Vand, Rydning af Grund, Tilsaaening og Plant
ning, samt Anlæg af Veie og Landingsbroer; endvidere
Undersögelse af og muligt Anlæg af Trepangfiskeri,
Cocusoliefabrication og muligt Skovning og Tilhugning
af Bygningstommer, Kalk- og Muursteens-Fabrikation.
6. Til at assistere Dem i disse Arbeider, saavelsom ved
ethvert andet, De maatte skjönne fornödent at fore
tage Dem. har De:
1. Secondlt. RoepstorlT,
2. Dr. Rinck og
3. Hr. v. Teilingen,
hvilke alle, — den förste i mililair og hydrographisk,
den anden i videnskabelig Henseende, den tredie som
Læge og iövrigt verdenserfaren og practisk Mand —
blive at betragte som Deres Assistenter, og ville som
saadanne erholde et fast maanedligt Gehall.
Saa ofte De maalle agte at foretage Arbeider,
der kunne være af Indflydelse paa den eventuelle Co
lonies Fremtid, eller som kunne fordre större pecuniaire
Opoffrelser, gjöres det Dem til Pligt, först herover at
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höre de 3de Herrer Assistenters Mening, hvorefter De
selv har at tage Beslutning og befale den udfort«
Secondlt. Rothe ansættes som Secretair hos Dem og
erholder som saadan ligeledes et fast maanedligt Ge
halt.
De lader Secretairen holde en Protocol, hvori Raadets Forhandlinger indföres, og hvori det maa staae
enhver af DHrr. Assistenter frit for at indföre sit Vo
tum separat, naar han maatte ansee det fornodent til
sin egen Beroligelse; hvilket Votum imidlertid ikke maa
angaae Andet end den Sag, som er under Forhandling.
De holder endvidere, eller lader Secretairen holde
en Journal, som skal indeholde Alt hvad der hver Dag
foretages og hvad der iövrigt af Mærkeligt hænder.
De holder endvidere, eller lader Secretairen holde
el nöiagtigt og med Bilag forsynet Regnskab over De
res Udgifter ved Etablissementet, som maa være aldeles
afsondret fra Deres Regnskab som Chef af Dampskibet
Ganges.
Dampskibets Læge, Hr. v. Teilungen, bliver at an
sætte som Læge ved Etablissementet. Det bliver gjort
ham til speciel Pligt at gjöre alle de Efterforskninger
og Undersøgelser, som det staaer i hans Magt, for at
lære Klimaet og dets Virkninger paa Helbredstilstanden
og de meest gængse Sygdomme paa Öerne at kjende,
saavelsom Midlerne til at helbrede dem. Han vil have
til den Ende at foretage meteorologiske Observationer
og herover at holde en Journal.
7. Det vil Yære överflödigt at anbefale Hr. Cap ti. den humaneste Omgang med de Indfodte, men jeg troer det
Pligt at henlede Opmærksomheden paa, hvor særdeles
heldigt det vilde være for den eventuelle Coloni, der
som Indvaanerne kunde bringes lil at indsee Fordelen
ved at arbeide og den Gevinst, de deraf kunde have.
Dersom Indvaanerne skulde fremkomme med Paa
stand om Godtgjørelse for Grund, som af Regjeringen
selv tages i Brug eller anvises til Andre, da bör dertil
intet videre Hensyn tages, derimod bör Godtgjørelse
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tilstaaes for saadanne Gjenstande, som beviisligt ere
fremkomne ved Indvaanernes egen Omsorg eller Ar
beide, saasom Cocus- eg andre Plantninger, Canoer o.
s. v., for hvilket AU ædelmodig Betaling bör tilstaaes af
Regjeringen, ligesom det bliver Deres Pligt at beskytte
de Indfodtes Ret i saa Henseende i deres Forhold til
Fremmede, der muligt skulde ville nedsætte sig paa
Öerne.
De bemyndiges til at anvise Fremmede, som maatte
önske det, visse Stykker Land til Opdyrkning eller
Anlæg af induslriöse Etablissementer aldeles frie for
Afgifter. De bekjendtgjör imidlertid enhver saadan
eventuel Nybygger, at De kun kan tilsige ham Beskyt
telse saalænge til Hans Majestæts Resolution indlöber,
ligesom han derefter maa underkaste sig saadanne Be
tingelser og Afgifter, som den kongL Regjering maatte
foreskrive.
8. Med Hensyn til den i § 7 omtalte Grændse for Deres
Udgifter, da vil De af vedlagte approximative Regn
skab for de hidtil havte Udgifter see, at der paa den
af Regjeringen anviste Sum af 60,000 C. Rup. restere
22,385 C. Rup. Denne Sum er del, som ikke bör
overstiges. Dog maa jeg paa den anden Side gjöre
Hr. Captlt. opmærksom paa^ at denne Begrændsning
ikke er absolut, og De autoriseres herved til i paa
kommende Tilfælde, for hvis Gyldighed De senere vil
have at aflægge Regnskab, at overstige denne Sum og
al trække Vexler paa den Dem i Penang aabnede Cre
dit for en saadan Sum, som De maatte agte fornoden.
Corvetten Galathea, til Ankers ved Sambelong, den
23de Febr. 1846.
Steen Bille.
Blankensleiner.

Af disse Inslructioner indsendte vi Copi til Regjeringen,
ledsaget af folgende Skrivelse:
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Til
det kongelige General-Toldkammerog Commerce-Collegium.
Vedföiet have vi den Ære at tilstille det kongl. Col
legium Copier af de Instructioner, som ere meddeelle Che
fen for Dampskibet Ganges, Captlt. Aschlund, i lians nye
Stilling som constitueret Chef over de nicobariske Öer.
Det vil deraf sees :
A. Hvad der er gjort ham til Pligt, og efter hvilke Prin
ciper han bör handle, indtil nærmere Ordre indlöber fra
Hjemmet.
B. Hvilke Personer, der ere givne ham til Assistance og de
res Lonning.
Vi skulle tillade os lil nærmere Oplysning desangaaende at tilföie folgende Bemærkninger.
A. ad § 2. Da det midlertidige Etablissement, indtil nær
mere Ordre indlöber, hovedsagenligen er ombord i
Dampskibet Ganges, og de chinesiske Arbeidsfolk, som
alt haves eller mulig ville tilkomme, alle ere eller ville
blive engagerede paa Yilkaar at scile med dette Skib
fra det ene Sled lil det andet, saa have vi ikke anta
get, at anden Lov kan sætles i Kraft for det förste, end
S.-Kr.-Art.-Br. anvendt med den Skjönsomhed og gode
Conduite, som vi ere overbeviste om, at Chefen som
sædvanlig vil udvise. At fremmede Magters Undersaatter afleveres til deres resp. Regjeringer i Tilfælde af
Forbrydelser, have vi troet det rigtigst at bestemme
saalænge ingen af den kongl. danske Regjering indsat
og instrueret Autoritet bestyrer Öerne. Hvad Punktet
om Söröveri angaaer, da have vi nærmest havt for öie de
malaiiske, med hvilke den korteste Justits er den bedste.
Ad § 7 b, som omhandler Forholdet lil de Indfodle
med Hensyn til Ejendomsret, da maa det bemærkes, at
de Indfodtes Begreber om Grundeiendom i det Hele
synes saa ubestemte, at det vilde falde vanskeligt at
tage Hensyn dertil. De betragte i Almindelighed deres
Plantninger, Cocustræer f. Ex., som deres Eiendom,
men overlade Grunden, hvorpaa Træerne staae, lil
Dilles Jordomseiling.

I.
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hvem der vil tage den. De Modsigelser og Forviklin
ger, som heraf vilde fremstaae, vilde være uende
lige , og kunne formeenllig kun hæves ved at gaae
ud fra den Grundsætning, at Grunden er Hans Maje
stæt Kongens, og at saadan privat Eiendom, som
derpaa staaer, maa det staae Regjeringen frit for at
borttage imod ædelmodig Godtgjörelse, saa ofte det
maatte findes nodvcndigt. Uden denne Exproprialionsret, anvendt efter Localitelernes Bydende, vilde ingen
Colonisation blive mulig, og den vil, idetmindste paa
de sydlige Öer, heller ikke möde den ringesle Mod
stand.
B. Hvad angaaer Ansættelsen af Embedsmænd og deres
Lönninger, da skulle vi bemærke Folgende: Vi antog
det af Vigtighed for de fortsættende Undersøgelser,
Boringsforsög efter Kul &c., at Geologen Hr. Rinck
forblev ved Öerne, hvorimod hans Nærværelse ved Corvettens fortsatte Expedition ikke er urgent nödvendig.
Ifölge foregaaende Correspondance har Dr. Rinck er
klæret sig villig til at modtage en saadan Ansættelse,
naturligviis mod en passende Gage. Denne have vi
ikke troet at burde ansætte ringere end 200 Rbd. maanedlig, foruden hans frie Bespiisning i Dampskibets Officeersmesse. Han har endvidere betinget sig, for det
Tilfælde, at det maatte behage Hans Majestæt at hæve
Etablissementet, fri Hjemreise over Suez og gjennem
Europa, hvorimod han har forpligtet sig lil at blive
ved den eventuelle Coloni idetmindste 2 Aar, fra den
Dag en saadan af Hans Majestæt befales, paa de samme
Vilkaar, naar ikke hans Helbred maatte node ham til
at reise bort.
Hr. v. Teilingen er tidligere omtalt som en piactisk dygtig Mand med megen Erfaring i det indiske
Archipel. Han er vant til Klimatet, taler Malaiisk, har
lagt sig eller Chemi, Fabrikvæsen, Maskinlære dec.
Vi önskede derfor at sikkre os ham for de fremtidige
Undersøgelser og den eventuelle Colonisation paa disse
Öer, og vi have derfor tilsikkret ham samme Gehalt,
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som Dr. Rinck, hvilket ikke er mere end hans Fortjeneste
som Læge i Tranquebar, samt tilsikkret ham at blive
ansat som fast Læge ved den eventuelle Caloni.
Men det vilde vaçre ligesaa inconseqvent, som i höi
Grad ubilligt, om ikke saavel Chefen som dé övrige ved
Etablissementet ansatte Embedsmænd erholdt en passende
Godlgjorelse i Analogi med de ovenstaaende Hit. Dr.
Rinck og v. Teilingen tilstaaede Gager. Vi have der
for forhöiet:
1. Captlt. Aschlundls maanedlige Gage med
Solillæg til ....................... ,....................... 400 Rbdlr.
2. Secondlt.‘Roepstorff’s .............................. 200 —
3. Secondlt. Rothe’s.......................................... 100 —
4. Tolken Jambov, der er engageret med 40
Rup. om Maaneden og fri Kost, er ble
ven ansat som Opsynsmand ved de chi
nesiske Arbeidsfolk og faaer derfor ialt 100 —
(dog skal han föde sig selv).
5. Have vi troet det billigt, at det danske Mandskab
ombord i Dampskibet, hvis Arbeide i Sandhed er
haardt, og hvis Helbred i höi Grad er udsat, gives
en Opmuntring ved forhöiet Lön, og vi have der
for tilstaaet en Sum af 70 Rbd. maanedlig, som af
Captlt. Aschlund fordeles paa disse Folk efter eget
Skjon, og hvorved de ikke ville blive salte paa höiere
Gage, end det i Skibet tjenende indfödte Mandskab.
Alt fra 1ste Marts d. A. at regne. Denne Udgift vil i
6 Maaneder, det er lil 1ste Septbr., forinden hvilken
Tid Hans Majestæts Resolution formeentlig vil indlöbe,
andrage en Sum af 6148 Rbd. eller circa 7000 Comp.
Rup., som ville blive udbetalte af den til Nicobarernes
Undersögelse anviste Credit af 60000 Comp. Rup.
Corvetten Galathea til Ankers i den sydligste Bugt
paa Sambelong, den 24de Febr. 1846.
Steen Bille.
P. Hansen.

Biankensteiner.
24*
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Jeg udfærdigede endvidere en Bestalling til Capll.
Aschlund, saalydende:
Udnævnelse og Bestalling
for
•
Richard Aschlund,
Captl., Chef af Dampskibet Ganges,
Ridder af Dannebrogen,
som
kongelig conslilueret Chef paa de
nicobariske Öer.
Jeg, Kammerherre, Capitain Steen Andersen Bille, Rid
der, Chef af Hans danske Majestæts Orlogscorvet Galathea
og Chef af den kongelige danske Expedition til de nicobari
ske Öers Undersøgelse, gjör herved vitterligt, at jeg i Kratt
af den Fuldmagt af 20de Juni 1845, som af Hans Majestæt er
mig. betroet, har udnævnt Richard Aschlund, Capilainlieutenant i Soetaten, Chef af Orlogsdampskibet Ganges, Ridder af
Dannebrogen, til at være kongelig conslitueret Chef paa
de nicobariske Oer, og har derefter bemyndiget og befalet
ham, ligesom jeg herved bemyndiger og befaler ham, at
haandhæve Hans danske Majestæts Höihedsret over de nicohariske Öer, som den danske Krones retmæssige Besid
delse, og at bestyre disse Öer i Henhold til de ham incddeelte Instructionér og iövrigt saaledes, som han for Gud
og sin Samvittighed vil forsvare.
Corvetten Galathea, den 23de Fcbr. 1846.
Steen Bille.
(L. SJ

Biankensteiner.

Instructionér for hver af Dllrr., som bleve ved Etablis
sementet, bleve udarbejdede i Overcensstemmelse med ovenstaaende* Captlt. Aschlund’s Instructionér, men som jeg derfor
ikke troer det nödvendigt al meddele her, da de ikkun inde
holde Gjentagelser, kun noget mere specificerede. Endelig
blev den i vor Hovedbetænkning omtalte Spccielindstilling
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skreven, som jeg havde paatoget mig at forfatte, angaaende
den hensigtsmæssigste militaire Beskyttelsesmaade for den
eventuelle Coloni. Denne blev imidlertid först afsendt fra Pe
nang under 12te Marts, og lyder, med Udelukkelse af hvad
der var reent personligt, saaledes:
Til
det kongelige Admiralitets- og
Commissariats-Collegium samt
detkongelige General-Toldkam
mer og Commerce-Collegium.
Underdanigst P. M. !
I underdanigst P. M., dat. Sambelong’s Sydbugt den
24de Febr. d. A., indsendt af Etatsraad Hansen og mig, har
jeg paataget mig at indkomme med specielt Forslag til Ud
sendelse og Stationering af en Orlogsmand ved de nicoba
riske Öer m. m., under Forudsætning, at ct Colonianlæg der
skulde paabegyndes. Det er delte Forslag, der skal være
Gjenstand for nærværende underdanigste Betænkning.
Forelöbig skal jeg tillade mig at bemærke, at den
Grundtanke, der gaaer igjennem vor ovenberörte P. M. af
24de Febr., nemlig at intet Colonianlæg maa paabegyndes,
uden at man har Midler ihænde til at fortsætte det med
fornöden Kraft, ogsaa er Basis for hvad jeg i det Folgende
vil udvikle. Jeg antager saaledes, at Regjeringen er be
stemt paa at give Colonien vedvarende Beskyttelse og fore
löbig Bestyrelse, at den altsaa er tilsinds at bære de förste
Udgifter for Indretningen af Boliger for de Individer, det
Mandskab, som det til dette Maals Opnaaelse er nödvendigt at sende derover:
Det förste Spörgsmaal bliver da, hvad Slags Orlogs
mand skal udsendes? hvor stor skal den være? hvor lille
tor den være?
Hensigten med at have en Orlogsmand paa Stationen
er formeentlig:
1. at vedligeholde Hans Majestæts og den danske Krones
Höihedsret over Öerne,
2. at garantere Handel og Skibsfart mod de Indfodtes og
Fremmedes Piratener,
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3. at være et Støttepunkt, Sikkerheds- og Beskyttelses
middel for Colonisterne.
Disse Betingelser kan cn Orlogsmand af nogenlunde
Störreise opfylde.
Med Hensyn paa Vedligeholdelsen af Hoihedsrctlcn, da
vil det jo kun være mod civiliserede Nationer, navnlig mod
England, at her skal virkes. Denne Virkning cr moralsk og
convenlionel : her vil det mindre og det större Krigsskib
have samme Indflydelse; Hovedsagen er: den effective Til
stedeværelse af Flag og Force, commanderet af en konge
lig legitimeret Autoritet.
Til at indgyde Respect blandt de Indfødte og til at
forjage fremmede Sörövere, in specie malaiiskc Prahucr,
cr en nogenlunde velseilende Corvet eller Brig fuldkommen
svær nok. Jeg skulde imidlertid ikke tilraade noget Skib
ringere end med 3 Master, for hvilke de Indfodte have en
besynderlig Ærefrygt, og dersom Talen var om de ovennævnte
Betingelsers Opfyldelse, skulde jeg anbefale — med Hen
syn paa den störst mulige Öconomi, — at udsende en
Orlogsbark, som jeg veed, at der i sin Tid er givet Teg
ning til, og som formeenllig var beordret sat under Byg
ning för min Afreise.
Men hertil maa jeg paa den anden Side bemærke:
1. At ligesom Værket maa paabegyndes med Kraft og
uden Frygt for velanvendte Opoffrelser, saaledes bör
det ogsaa indledes* med Værdighed og paa en for
Flaget passende Maade. Dette Maal forfciles ved al
sende en altfor lille Orlogsmand herud; men det opfyl
des, naar det Krigsskib, som forkynder Kongens Villie, at
det danske Flag alter skal vaie i den bengalske Bugt,
tillige viser sig af Rang og Styrke til med Kraft at
forsvare det. For de Folk, som muligen ville sætte
deres Formue i Colønianlægct, er Antallet al*Kanonerne,
der skulle forsvare dem, en ikke uvæsentlig Sag, og
jo större Interesse Regjeringen lægger fçr Dagen Yed
de Opoffrelser den gjör, jo större bliver Tilliden til
Foretagendets heldige Udfald.
2. Min anden Grund er Hensyn til Helbredstilstanden ombord.
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Det er min Overbeviisning, slottet paa Ertaringen ved nu
snart 6 Maaneders Ophold i disse Farvande, at Batteriet i
höi Grad bidrager til god Sundheds Vedligeholdelse
ombord. I den varme, törre Aarstid kan det altid hol
des luftigt og aabent, Mandskabet har et luftigt og kjöligt Sted til at holde Maaltider og Hvile, og Banierne,
hvor jo den störste Deel af Skibets Besætning sover,
holdes ganske anderledes kjöligt, end i Skibe med
aabent Batteri. I Regntiden kan vel Vandet ikke holdes
aldeles borte fra Batteriet, men Folkene have dog et
nogenlunde tort Sted at opholde dem, hvorved Banierdækket da igjen kan holdes frit, tort og luftigt, indtil
Köierne komme ned. I de mindre Skibe holdes kun
Solstraalerne borte fra Dækket ved de tynde Soltelte;
Bannierne ere Folkenes eneste Opholdssted, hvor des
uden Kabyssen gjör Heden fast uudholdelig, og i Regn
tiden har man Valget imellem at afspærre al Luft fra
Banierdækket eller at lade det svomrne i Vand.
Vil man hertil indvende, at en stor Mængde mindre
Skibe, som ikke have Batteri, dog befare de indiske
Farvande, og opholde sig der i længere Tid, saa er
mit Svar, at de i Indien hjemmehorende Skibe, inclu
sive Compagniets Orlogsmænd (Dampskibe og Brigger)
have indfödt Besætning — om dem kan Talen altsaa ikke
værev°g* paa europæiske Skibe, som opholde sig her
i længere Tid — ja, der seer man ogsaa det europæi
ske Mandskab forsvinde og Indfodte at træde i Stedet.
Dette ere mine Grunde for at andrage paa:
at intet mindre Skib end en Fregat udsendes paa
denne Expedition, saasom Rota, Bellona eller Thetis.
Naar om nogle Aar den förste Grund taber sin Vægt, idet
Flaget er kjendt og Colonien stabil, da vil en anden, Gala
thea, være fuldkommen tilstrækkelig og betydelig mindre
kostbar.
For at denne Fregat kan opfylde de ovenfor fremsatte
Betingelser, maa den være mobil. Den maa af og til vise
sig i Calcutta, Madras, Pondichéry og Trincomale. Den
maa besöge Moolmain og Penang. Den maa, om Regjerin-
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gen maatte skjönne det fornødent, ved nt benytte Aarstiden
ved Monsoonskiflet, gjöre en Tour paa et Par Maaneder til
China eller mulig blot til Batavia og Sincapore. Den maa,
i Tilfælde af tiltagende Sygelighed ved Colonien, kunne tage
de dertil meest trængende Patienter ombord, og ved at
gjöre cn Krydstour med dem paa et Par Uger, ankende paa
demdenher i Indien saameget anpriste og heldige Kuur: For
andring af Luft og navnlig Indaanding af Söluft. Heraf
folger da, at dette Skib allerede af denne Grund ikke kan
tjene lil Bolig for.Coloniens bestyrende Personale med Un
derhavende, Soldatesque, europæiske Haandværkcre o. s. v.
Men under ingen Omstændigheder vilde det enten være
hensigtsmæssigt eller passende, at en. Fregat blev brugt til
en saadan Casernetjcneste, naar ikke den absolute Nöd
maatte fordre det.
Paa den anden Side er det vist, at sunde, luftige, lorre
Boliger, saa uafhængige som muligt af Klimatets Indflydelse
i Almindelighed og den udryddede Grunds Uddunstninger i
Særdeleshed, maae skaffes tilveie slrax — maae haves för
man begynder nogen anden Ting, for at ikke Sygdom strax
skal indtræde og demoralisere Aanden og lamine Kræf
terne.
*
Hertil skal jeg foreslaae et stort Skib. Denne Tanke
er ikke ny; Pastor Rosen udvikler den alt i sin Bog, i
det Forslag, lian gjör til et nyt Colonianlæg. Det har, saavidt jeg veed, været anvendt flere Gange af de Engelske,
og uagtet det ikke findes specielt udtrykl i vor Memorandum
af 24de Febr., kan jeg dog forsikkre, at det stedse har
været vor Mening, at hermed burde begyndes, ligesom det
jo alt nu tildeels er sat i Udförelse med Dampskibet Ganges.
Jeg skal derfor fremdeles andrage paa:
at der samtidig med Fregatten udsendes et stort
Transportskib.
Jeg skulde foreslaae at det bliver en af de gamle 36Kanons-Fregaltcr, „Nymphen” eller „Fy 11a”, armeret en flûte,
forende i Lasten blandt sin Ballast 20 Sikr, af sit Batteri
skyts, iövrigt ladet med alle de Fornødenheder, man vilde
udsende, og tjenende lil Passage for Colonicns lilhörende
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Personale.
Ankommen til Nicobarerne bör dens Batteri
monteres, Skibet fortöies paa en passende Plads i Havnen,
og saaledes tjene til flydende Fæstning, saavelsom til Bolig,
Caserne, Hospital, Magasin. Naar Skibets Eqvipering og
Armering indrettes efter denne Plan, vil den blive meget
mindre kostbar.
Med Hensyn paa dens Besætning, da antager jeg, at
den maa kunne föres ud med 80 Mand prima plan, naar
det bemærkes, at den vil faae ombord circa 40 Mand Sol
datesque, hvorom mere i det Folgende.
Antager jeg, at Fregatten gaaer ud med Fredsbeman
ding fra Kjöbenhavn, vil den nu kunne completeres til
Krigsbemanding med Transportens, nu Blokskibets, över
flödige Besætning.* Krigsbemanding antager jeg absolut
nödvendig paa saa lange Reiser, hvor Recrutering er for
bunden med saa store Vanskeligheder.
En eller to at Fregattens Officerer med et Par dygtige
Styrmænd kunne seile Transporten ud. Som Blokskib bör den
commanderes af en Officeer, som Chefen dertil udnævner.
Maaskee var det rigtigst, at denne Post kun var temporair
og aflöstes hver anden, tredie Maaned. Om Anvendelse af
de nævnte Styrmænd, samt af de tiloversværende Folk, skal
jeg udtale mig i det Folgende. Jeg behöver neppe at til—
föie, at jeg kun har nævnt Fregatterne „Nymphen” eller
„Fylla”, forsaavidt som de maatte beßndes södygtige lil at
foretage denne ene Reise i en meget god Aarstid, i hvil
ket Tilfælde de formeenllig bör gives Fortrinet som de
meest hensigtssvarende. Men skulde de dommes, ikke at
være forsvarlige, da kan et stort, rummeligt Koflardiskib gjöre
samme Tjeneste. Et Mellemdæk med aabne Porte anseer
jeg som en nödvendig Betingelse, om end Skibets Styrke
ikke tillod at montere Kanoner derpaa. Skyts paa Dækket
maa det i alle Tilfælde have.
Jeg antager den passende Tid for disse to Skibes Udreise vilde være, at de forlod Kjöbenhavn sidst i August,
senest den 1ste Septbr. De vilde da ankomme til Nico
barerne ved Nytaarstid og have 3 à 3 Maaneder af den
bedste Aarstid til at climatisere sig i. Som Forfrisknings-
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steder paa Udreisen vil jeg for Fregatten foreslaae, foruden
Madera eller TeneriiTa, Cap, hvor det sikkert vil være lil
Fordeel, at Flaget vistes, og for Transporten mulig Tristan
d’Acunha.
Ved Stationen bör endvidere holdes en Tender, som kan
være et nok saa lidet, men dog stedse et armeret Fartöi.
Et godt lille Dampskib vilde sikkert i flere Henseender være
det hensigtsmæssigste, ligesom dets Underhold med Brænd
sel, saalænge det ligger mellem Öerne, vil være for intet
at regne. Jeg skal imidlertid bemærke., at dette Skib dog
maatte være istand til af og til at gjöre Reiser til Moolmain,
Mergui, Penang og maaskee Punto de Gallo, deels for at
hente et og andet til Colonien nødvendigt, deels for at
bringe og afhente Depecher (over Penang vilde saaledes
en temmelig regelmæssig Postforbindelse kunne etableres).
Til saa lange Toure vil det lille Dampskib neppe kunne
tage Brænde, og Kulforsyning vil i Længden blive meget
kostbar, indtil mulig engang Öerne selv kunne levere dem.
Da jeg her forudseer den Bemærkning, at til denne
Tjeneste haves Dampskibet Ganges allerede paa Stationen,
skal jeg tillade mig strax at besvare den, saameget hellere,
som det giver mig Leilighed til at yttre mig 'om dette Skib,
som jeg nu ved Erfaring har lært at kjende. Jeg troer
det da Pligt at erklære, at jeg er bleven noget skuffet i
min Forventning om dette Skib. Jeg mener herved ingen
lunde, at det ikke har opfyldt sin Bestemmelse at tjene som
Tender ved Expeditionen til Öernés Undersögelse og assi
stere ved Farvandets Opmaaling. Jeg mener heller ikke, at
det ikke skulde kunne opfylde sin nuhavende Bestemmelse,
at forblive paa Station ved Nicobarerne, indtil nærmere Or
dre indlober, og imidlertid at fortsætte Undersøgelserne.
Eiheller vil jeg dermed sige, at jeg er kommen til den
Overbeviisning, at vi have kjöbt delte Skib for dyrt —
hverken relativt, eftersom vi intet Valg havde, eller absolut,
idet vi efter endt Brug altid vil finde en betydelig Værdi i
Maskineri, Kobberkjedler, Forhudning, Metalforboltning,
Skyls, Reisning, Ankere, Kjæder o. s. v. — Men jeg me
ner, at Skibet ikke har den Kraft, som jeg havde ventet
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efter de Oplysninger, jeg ad den officielle Vei har erholdt,
idet dets Middelfart kun er 5 Miil i Vagten istedenfor 6 à 7
Miil, hvilket formeentlig maa tilskrives den ene Maskines
Mangel paa Stabilitet; — at dets Kulforbrug af circa 14
i Timen pr. Hestekraft, og med Brænde i Forhold hertil,
formindsker Antallet af Dage, det kan tage Brændsel .for, og
gjör det derfor uskikket til længere Togter; og endelig, at
dets Skrog, skjöndt bygget af Teaktræ, dog ikke har viist
sig solid nok til, at det vilde være forsvarligt og nyttigt at
seile del hjem, saaledes som jeg i mit underdanige Memo
randum af 7de November f. A har paapeget. Hertil kom
mer, at Capitainlieutnant Aschlund har underrettet mig om,
at han har bemærket hvide Myrer i Skibet, og skulde delte
Onde gribe om sig, da er ikke alene Skibet ödelagt i faa
Aar, men de Skibe, som befinde sig i Nærheden af det, naar
disse Insekter sværme, skulle efter den almindelige Mening
herude være udsatte for at inficeres.
Men selv om Ganges var i fuldkommen god Stand,
maatte jeg fraraade, at den blev paa Stationen som Tender,
da den vilde blive meget for kostbar for denne Tjeneste«
Selv om jeg antager, at Ganges, saalænge den er paa Sta
tionen, aldeles ingen Kul bruger, saa seiler den dog ikke
ringere end 2000 Rp. maanedlig.
Jeg skal derfor andrage paa, saafremt Hs. Majestæt
ikke maatte befale et godt, nyt, lille Dampskib udsendt,
hvilket sikkert under de udhævede Betingelser vil kunne være
den eventuelle Ooloni til stor Nytte, da at kjöbe herude en af
de saakaldte Clippers, Skonnerter paa 100 à 130 Tons, ar
meret med Dampskibet Ganges’s 4 Stkr. lPds. Melalkanoner,
bemandet med de to Styrmænd og 20 Mand af Transport
skibets Besætning. Et saadant Fartöi vilde kunne skaffes
tilveie i meget god Stand for hvad Dampskibels Salg ind
bringer. Det bör kunne seile for 5 à 600 Rp. maanedlig,
under Betingelse, at denne Tender ikke er Orlogsmand, ikke
commanderes af Officerer og ikke förer Vimpel; thi derved
ville Omkostningerne stige, og Tjenesten vil lide. Den bör
betragtes som Paket- og Transportfartöi, armeret-, fordi intet
Fartöi herude bör være uarmeret, men iövrigt rede til at
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tage cn Ladning Cocusnödder ind fra en af dc andre Öer
ned til Colonien, om det gjöres Behov, eller til at gjöre
sig sin Reise betalt ved at tage et eller andet af Öerncs
lette Producter ombord med det samme den bringer og af
henter Depecher.

*
*
*
Jeg skal nu gaae over til med faa Ord at omtale Ex
peditionens Personelle. Jeg cr gaaet ud fra den Forud
sætning, at Chefen for Fregatten og den hele maritime
Station tillige bliver Chef for det nye Colonianlæg. Saalænge Colonien ikke kan bestaae uden at stötte sig til So
forsvaret, kan det neppe være anderledes; evindelige Conflicler vilde kun fremstaae, som vilde (præle Spiren i sin
Fremkomst. Senere engang, naar Coloniens Opblomstring
og Consolidation gjöre den til Hovedpunktet og Orlogsman
dens Stilling underordnet, da er det Tid at nævne en spe
ciel Gouverneur, lrvem Stationen da bör underlægges, men
ikke för.
Heraf folger, at Dygtighed som Söofficeer og Skibschef
ikke kan være den eneste Betingelse for hans Valg. Al
han ved sin Ankomst til Stationen bör have et klækkeligt
Exlratillæg til sin Gage, troer jeg ikke videre at burde ud
tale mig over, men skal blot henholde mig „til, hvad der i
underdanigst P. M. af 24de Febr, med vedföiede Speciel
skrivelse derom er yttret af Etatsraad Hansen og mig.
Chefen bör forpligtes lil at blive paa sin Post i det
mindste i 3 Aar, 'da Colonien vilde lide formeget ved at
skifte Overhoved i sin Barndom, og derfor bör Fregatten,
hvis Hs. Majestæt forinden befaler den hjemkaldt, seile
hjem under Næstcommanderendes Commando, ligesom Che
fen maa være bemyndiget til at constiluere denne Officecr
til Interimschcf og sende Fregatten paa en eller anden Ex
pedition, medens han selv forbliver ved Öerne.
Jeg har tidligere yttret, at Fregallen bör have Krigs
bemanding, og al don kunde compleltere sig dertil fra
Fredsbemanding, hvormed den uden Ulempe kan udgaae fra
Kjobcnhavn, ved at overlage Transportskibels Besætning.
Jeg trocr imidlertid, at der med Hensyn til Soldatesquen
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heri bör skee nogle Modificalioner. Fredsbemanding af Sol
dater C24 Mand) mener jeg tilstrækkelig.
Imellem Fregatten og Transportskibet bör paa Udreiscn fordeles den til Colonien bestemte Soldatesque, som jeg
skal foreslaae at være: 1 Officeer, 20 Mand Ingenieur- og
Artilleritropper, 20 Mand Infanteri; disse sidste til jevnlig
Aflösning med Soldatesquen ombord i Fregatten, for at
vedligeholde Sundheden iblandt dem. Det fornödne Antal
Tambourer eller Hornblæsere iberegnet i ovennævnte Antal.
Jeg skal foreslaae, at den commanderende Landofficeer
bliver en Ingenieur-Officeer, for hvis Kundskaber og
Tjeneste der vil blive saa betydelig Anvendelse ved Byg
ninger, Veianlæg, Landmaaling, Broanlæg &c. Da jeg an
lager, at der blandt Underofficererne vil findes et Par due
lige Commandeer-Sergeanter, kan, saavidt jeg formaaer at
bedömme Tingen, samme Ingenieur-Officeer uden Vanske
lighed være Chef af den hele Soldatesque.
Disse Militaire bor bestaae af frivilligt paa el vist An
tal Aar hvervet Mandskab. Man være blot meget forsigtig
i Antagelsen afSubjecter, og betale dem saa godt, at dyg
tige Folk kunne haves. Forfaldne Mennesker med ruineret
Helbred ere visse Candidater til Döden i disse Klimater og
koste altsaa Regjeringen mange Penge lil ingen Nytte. Dc
Engelske have i den Henseende gjort dyrtkjöbte Erfaringer.
Man belæmre dem ikke med altfor svære uldne Munderings
sorter. Iler er hele Aaret rundt 20 à 25° Varme. Af Pa
rade vil der i de forste Aar blive lidet, af Arbeide meget.
Lette uldne Skjorter ere ypperlige, men uldne Becnklæder
og Lærredskitlcr aldeles överflödige. I det Hele anbefales
Bomuldsstout istedenfor Lærred, let Töi og meget at skifte
paa, ingen Chakots men Huer med hvide Overtræk (flere
til at skifte paa), tyksaalede Sko, ingen Strömper, og Støv
letter kun til Parade. 1 Armatur vil en god Fascinkniv
istedenfor en Sabel være hensiglssvarendc.
Dersom det kunde forenes, at der mellem Soldaterne
fandtes dygtige Haandværkcrc, saasom Snedkere, Tomrnermænd, Smede, Murere, Bödkere, Glarmeslere, var herved
meget vundet; thi, som alt ovenfor er sagt, selve Garni-
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sonsljeneslen vil i Begyndelsen kun blive liden. Skræddere
og Skomagere bör i ethvert Tilfælde haves iblandt dem.
Men hvad enten Haandværkerne findes blandt Soldaterne,
eller man maatte bestemme sig til at udsende dem specielt
under visse Vilkaar, da maa det vel bemærkes, at Haandværkere kun bör sendes ud fra Hjemmet, forsaavidt de ere
capable til at forestaae Arbeidet og veilede de Indfodle.
De almindelige Haandværksfolk kunne haves langt billigere
fra Kysterne og ofte meget duelige blandt Chineserne.
Med Expeditionen bör endvidere udsendes:
En Botaniker, som tillige forstaaer practisk Gartneri
og Forstvæsen, eller muligt 2 i disse Fag;
et Par unge dygtige Archilecler, og
et Par unge duelige Polylechnikere, som maae forstaae
sig paa Maskinbygning, Fabrikvæsen &c.
Men DHrr. bör være vel overtydede om Nødvendigheden af, at
de gjöre sig bekjendte med deres Fag, anvendt paa For
hold og Klimat herude, forinden de kunne vente med Held
at bringe deres Kundskaber til Nytte ved Colonien.
En duelig Skibs- olier Baadebygger vilde kunne finde
god Anvendelse. Han maatte bringe med sig gode Teg
ninger til lette Fartöier og Baade.
Forinden jeg slutter dette Afsnit af min Betænkning,
være det mig tilladt at bemærke, at det ikke er Coloniens
materielle Fordeel, jeg har havt for Öie ved at tilraade Ud
sendelsen af disse unge pracliske Videnskabsmænd, da denne
sandsynligviis, Alt vel beregnet, i saa Henseende kan blive
temmelig problematisk, og da jeg er af den Mening, at Ni
cobarerne ikke ligge længere bortfjernet fra Fastlandet,
end at den nödvendige Intelligens nok vil indfinde sig, naar
Trangen til den gjör sig gjældende; — men det er fordi
jeg troer, at det vil foröge Crediten for og de gode Tan
ker om den begyndende Coloni, naar det spores, at ikke
alene de physiske, men ogsaa de aandelige Kræfter, som
haves behov, leveres fra Moderlandet, og fordi jeg ön
sker, at delte Foretagende maa være Danmark og dels Son
ner til Gavn fremfor alle Andre.
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Med Hensyn til Transportskibels Eqvipering skal jeg
tillade mig at indstille Folgende til vedkommende Autorite
ters höiere Bedømmelse:
1. Da dette Skib er bestemt til, efter sin Ankomst til Ni
cobarerne at tjene som Blokskib, behöver det meget
faa Vare-Seil og meget faa Vare-Rundholdter. Træ
til Rundholdter findes desuden paa öerne i Overflödighed.
2. Skibet bör kobbres heelt op.
3. Kulen bör lukkes med fast Dæk paa Siderne« Men midt
imellem Stor- ogForlugéa midtskibs bör gjöres et stort
Skylight. Paa hver Side före det da et stort Fartöi,
inden i hvilket et mindre, og tre agter, ialt syv, hvilket
vel er for meget for delte Skib alene, men med Hen
syn paa hvad Fartoierna lide paa Stationen ved den
idelige Landsætning i Brænding og paa Koraller, ikke
for meget for Skibet at have i Vare. De store Fartöier
bor kobbres.
4. Et Ruf bör bygges agter paa Dækket omtrent som Galalhea’s.
5. Det bör forsynes med Soltelte over hele Skibet af tyk
Dug. Det er en Feil, idetmindste i disse Farvande, at
have Solicite af tynd Dug, som slides meget hurtigt
og hytte mindre for Solstraalerne. Disse Soltelte maae
have Kouse i Ligene istedenfor Huller og Löierter, som
altid gaae istykker.
6. Desuden maa medgives et Regntelt af grov Dug, som
er indrettet til at gaae skjöns ned og ud over Re
lingen.
7. Dersom ikke locale Vanskeligheder forhindre det, bör
det medgives de i Flaadens Leie brugelige Kulseil.
8. Det bör have Kabys med den nye Kogeindrelning.
«
*
*
Mine höie Foresatte ville, saa vover jeg at haabe, med
Overbærenhed betragte denne min underdanigste P. M.’s
Mangler saavel i Materie, som i Form. Der er meget ind
blandet, som burde være Gjenstand for særskilte Forestil
linger, men deels er min Tid meget knap, da Alt maa være
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klart til et afgaae fra Penang, deels er det en Selvfølge,
at det. ene fremkaldes af det andet. Bliver Planen om
Transportskibet antaget, saa maa dets Eqvipering slrax paa
tænkes; skal Expeditionen afgaae 1ste Septbr., maa ved
kommende Personale, Soldatesque drc. skaffes tilveie, opklædes og forberedes.
Alt maa altsaa haves paa engang.
Har jeg udtalt mig mere end jeg burde, indladt mig paa
Ting, som ikke vedkom mig — da bære jeg Conseqvensen af mine vrange Anskuelser, men paa den Post, som er
mig betroet, og paa den Afstand jeg er, troer jeg mit An
svar större, om jeg taler for lidt, end om jeg siger for me
get: i det förste Tilfælde kan Kongens Tjeneste lide, i det
sidste kun jeg alene.
Corvetten Galathea under Seil i den bengalske Bugt,
d. 2den Marts 1846.
Underdanigst
Steen Bille.

De Herrer Vidcnskabsinænds Rapporter, som ligeledes
först bleve indsendte fra Penang og Sincaporc, ere meget
for vidtløftige til her at anföres in extenso. Navnlig vare
Dllrr. Belin’s og Philippi’s Indberetninger i höi Grad om
fattende og indeholdt mange höist interessante Oplysnin
ger. De folgende geographiske, geognosliske, botaniske,
zoologiske og ethnographiske Beretninger ere deels uddragne
af disse forskjellige Rapporter, deels senere omarbeidede
af DHrr. Naturforskere. Botanikeren lir. Kamphövener’s
Indberetning kjendte jeg kun tildeels og i Klade; hans Hel
bredstilstand tillod ham ikke al udarbeide den, men han
lovede mig at hjembringe den selv og da at indgive den
færdig. Hans altfor tidlige Död forhindrede ham i at ud
fore delte. Kun endeel deraf blev indleveret

Nicobaröerne beslaac af 8 större og 12 mindre Öer;
de ligge i den sydostligc Deel af den bengalske Bugt og
strække sig i NNV. og SSO. 157 Ovarlmiil, imellem 6° 46'
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og 9° 15' nordlig Brede, 92° 35' og 93° 38' Længde Öst
for Greenwich.
De bestaae egentlig af tvende Ögrupper, en nordlig
og en sydlig, adskilte ved en Canal, Sombrero-Canalen
kaldet; den nordlige Gruppe deler sig igjen i 2 Arme, der
sydfra sprede sig imod NNV. og N., og danne ved den
vestlige Arm, i Forbindelse med Andaman-Öerne, en imod
Vest svagt böiet afbrudt Forbindelse mellem Nordenden af
Sumatra, hvorfra Öerne ere adskilte med en 20 Mile bred
Canal, og den fremspringende Sydvestpynt af Kysten af
Pegu, CapNegrais; ligesom den östlige Arm i en ret nord
lig og mere aaben Linie synes i Forbindelse med InvisibleBank, Barren-Island og Narcondam at forenes med den
forste Arm i samme Fasllandspunkt. Öernes störste Höider
findes ved Nicobarernes Sydende og Andamanernes Nordende
og begge Ögrupper ligesom synke imod de modsatte sam
menstødende Ender, hvor Car-Nicobar og Lille Andaman
ere de laveste.
Seiladsen imellem Öerne er, da der, paa et Par smaa
Koralgrunde nær i St. Georgs Canalen under Store Nicobar,
saavidt vides ingen skjulte Farer findes, ualmindelig sikker;
dog udskyder der der fra saa godt som enhver Pynt et
Koralrev, sjeldent over 4 à 6 Kabellængder og i Alminde
lighed kun et Par Kabellængder, ligesom ogsaa de mere
indesluttede Bugter, som paa Camorta’s og Catchall’s Östsider, ere opfyldte med Koralrev. I det Hele kan man an
tage, at det dybnet hurtigere fra Östsiden af Öerne end fra
Vestsiden. Naar Monsonerne have sat ind, vil man altid,
ifölge Öernes Retning, paa en af Siderne finde en forVind
og So beskyttet Ankerplads, men man er undertiden nödt
til at söge tæt ind under Kysten til £ Qvmiil, for at finde
en Dybde af fra 10 til 20 Favne. Man ligger imidlertid
meget bedre til Ankers under den Luv Strandbred, med
Vinden ret paa Land, end man skulde troe, da Strömmen,
der altid sætter langs med Landet, bryder Soen, og gjör,
at man i Almindelighed ligger opsvaiet imellem So og Ström.
Dog vil dette være mindre tilraadeligt i den urolige Aarstid
under Sydvestmonsonen. Ved Öerne findes temmelig regelBillcj Jordomseiling. I.
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mæssig Ebbe og Flod. Floden, der sædvanlig lober stærkest,
sætter Öst hen eller Nordost og Nord hen efter Öernes og
Canalernes Retning, og Ebben den modsatte Vei, Vest, Syd
vest og Syd hen. Omkring Pynterne löber den meget haard
og frembringer en Mængde Koblinger og Strömraser. Havne
liden fandtes for Nancovry-Havn at være 9 T., hvilket og
saa til almindeligt Brug kan ansees rigtigt for hele Ogrup
pen. Vandets Stigen og Falden var i den nævnte Havn 4
à 5 Fod, i Lille Nicobar’s Havn kun 2J Fod; dog viste
Öerne paa de mere fritliggende Steder tydelig Spor lil en be
tydeligere Forskjel imellem Höi-og Lavvande, ogHorsburgh
angiver den ogsaa til 8 à 9 Fod. Misviisningen er, ifölge
Medium af flere Observationer, anstillede paa forskjellige
Steder, 2° NÖstrings.
Den nordlige Ögruppe bcslaaer af de större Öer CarNicobar, Terressa, Catchall, Tillangschong, Camorta og Nancovry, og de mindre Batty Malve, Chovry, Bompoka, Trinculli og Laouk; til den sydlige Gruppe höre de större Öer
Lille og Slore Nicobar (Sambelong), og de mindre Trice,
Track, Moroe, Pulo Milq, Montclial, Condul og Cabra. Alle
d sse, paa Balty Malve, Laouk, Trice, Track og Cabra nær,
ere beboede; dog skal Trincutti kun være det af og lil for
Cocusplantningernes Skyld. Iövrigt vise der sig ikke faa
Forskjelligheder imellem den nordlige og den sydlige Ögruppe
i Almindelighed; det er allerede antydet, at de nordlige
Öer ere fladere end de sydlige, og at disse i det Hele have
en fruglbarere Jordbund og en rigere qg kraftigere Vege
tation end hine; paa de sydlige Öer er fundet Spor til
Steenkul, hvad derimod mangler paa de nordlige, ligesom
ogsaa andre Producter, saasom Salanganer, Holothurier,
Ambra m. fl., enten udelukkende eller i overveiende Mængde
forefindes paa don sydlige Gruppe. Derimod findes her langt
mindre til Cocusdyrkning passende Land, og i det Hele me
get mindre betydelige Cocusplantninger, og disse öer ere
derhos, deels paa Grund heraf, deels ogsaa muligviis paa
Grund af en större Usundhed, meget siettere befolkede end
den nordlige Gruppe, ligesom ogsaa de adspredte Indbyg
gere i det Hele staae ikke lidet tilbage for de nordlige

38T
Öers Beboere i Udvikling, Livlighed og Selvstændighedsfölelse. De have ogsaa færre Sviin og Höns og leve mere
udelukkende af Fisk, ere ogsaa tildeels ivrigere Fiskere;
deres Boliger, Redskaber og Levemaade ere overhovedet
siettere, end paa de nordlige Öer. At der endelig i det
Indre af Store Nicober lever en i flere Henseender særegen
Stamme, vil nedenfor nærmere blive omtalt.

Car-Nicohar
er den nordligste at Öerne og har i lang Tid været be
kjendt som den, der har været meest besögt af Fremmede.
Den er 6 Qvmiil lang og 5J Qvmiil bred og er i det Hele
flad; i den nordlige og vestlige Deel findes flere aabne
Sletter, hvorimod den sydlige Side frembyder et næsten
uigjennemtrængeligt Mangrove og Jungle. Farvandet om
kring Öen er reent, saaledes at man overalt kan nærme sig
og efter Omstændighederne finde god Ankerplads temmelig
nær tandet paa 8 til 14 Favne; Landingen er allevegne
besværlig paa Grund af Brændingen, navnlig paa Östsiden,
der er den stærkest beboede, og kun hvor de fra alle Pyn
ter 600 til 1000 Alen udskydende Koralrev afbrydes, er det
muligt at lande med andre Fartöier end de Indfodtes Ca
noer. Med Nordost-Monsonen haves en god Ankerplads i
Bugten paa Nordvestsiden af Öen, navnlig i dennes nord
ligste Deel, hvor en Aabning i en smal Kalksteensklint dan
ner en god Landingsplads. Paa den sydlige Side af denne
Bugt ligger Landsbyen Soui ; foruden denne ligger paa Öens
Nordside Byen Arrow, paa Östsiden Moose, Lapata og Malacca
og paa Sydvestspidsen Kummios. Ogsaa paa den sydlige Side af
Öen henimod den sydvestlige Pynt findes en god Anker
plads i Nordost-Monsonen, da Landingon her er temmelig
let. Paa dette Sted strækker en meget betydelig Arm af
Havet sig langt ind i Landet, som er tæt bevoxet med Man
grove og hvori gaaer svær Ström; paa Barren var stærk
Brænding.
Batty Malve
ligger i SSO., 19 Qvmiil fra Car-Nicobars Sydvesende, og
25*
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cr henved
Qvml. i Nord og Syd, og 1} Qvml. i Öst
og Vest. Det er en steil, ubeboet og tilsyneladende util—
gjængelig, men ikke höi Klippe, og i Sammenligning med
de andre Öer kun sparsomt bevoxet; dog stod der paa
den sydvestlige .Side en Række unge Cocuslræer. Öen sy
nes, med Undtagelse af Vestsiden, at være omgiven af et
Koralflak.
Chovry eller Schowra

ligger i SSO., 24 Qvml. fra Batty Malve, og er 1 Qvml. i
Nord og Syd, og 1J Qvmiil i Öst og Vest. Öen er flad og
af ringe Höide; kun paa Sydoslspidsen hæver sig lodret op
fra Söen en 3—400 höi Kalkklippe, kaldet Hatrock, der er
sammenhængende med og lilgjængelig fra Öen, og hvis om
trent 1000 □ Alen store Plateau er rigeligt bevoxet. Öen
har i Midten en stor Græsplaine, men er langs Strandbred
den stærkt bevoxet; Cocus findes i Mængde. Paa godt Vand
synes at være Mangel; nogle af de Indfödte gravede Brönde
indeholdt ikkun lidet Vand, og delte var ikke klart. Paa
Nordostkanten ligger en betydelig Landsby, og paa Öst
siden, henimod Klippen, en mindre By samt et Par enkelte
Hytter paa Sydsiden. Farvandet omkring Öen er temmelig
dybt; fra Sydvestpynten udskyder et Rev med stærk Bræn
ding; ogsaa fra Nordveslpynten strækker Landgrunden sig
langt ud. Paa Nordsiden, ud for Landsbyen, og lidt nordlig
for denne, findes ret god Ankerplads. Brændingen er over
alt svær og landgangen hoist besværlig. Öen synes forholdsviis at være den tættest befolkede, Indbyggernes Antal
anslaaes til 500, og de skulle endog undertiden lide Hun
gersnöd; de synes kraftigere end Car-Nicobarerne, og lægge
mere Vind paa Jordens Dyrkning og Veianlæg; de have
mindre Trafik med Fremmede, og viste sig i det Hele me
get mistænksomme. De drive en særegen Industri, idet de
nemlig forfærdige Leerkar, hvormed de forsyne alle dc
övrige Öer. Fruentimmerne bære her undertiden en sær
egen Dragt, et af Baslkvaster flettet Skjört.
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Terressa
er en smuk Ö og hörer til de större. Den strækker sig
NV. t. N. og SO. til S. 10 Qvml., er 3 Qvml. bred over
Nordenden og 2 Qvml. sydligere. Den danner en Halvmaane med Bugten paa Östsiden, som nordlig strækker sig
I Miil ind og har betydelig Dybde nær ved Land. Öen har
betydelige Höider paa Nordenden, bevoxede med Græs paa
Toppen, og Landet falder her brat af imod Soen ; sydligere
findes kun lavere græsgroede Bakker. Landingen er over
alt, navnlig paa Östsiden, meget besværlig. Paa Vestsiden,
udfor Byen Henam, findes i Nordost-Monsonen ret god An
kerplads. Ved Sydostenden af Öen, 2000 Alen fra Pynten,
ligger en stor Steen 4 Fod tor ved Lavvande, og et Rev
gaaer fra denne ind til Öen fuldt af Steen. 1 det dybeste
af Bugten ved Nordenden ligger Byen Bengala, og midt i
Bugten paa Östsiden tæt ved hverandre Byerne Eoïe, Meniaine (ogsaa kaldet Lalohm eller Terressa) og Bahiale, og
sydlig i Bugten Maniong. Paa Sydvestsiden af Öen ligger
Byen Laksee, nordligere paa Vestsiden Henam og Tamika,
og paa Nordvestsiden Jalumle. Af disse Byer er Laksee
den betydeligste; de andre bestaae kun af nogle enkelte Huse
hver, som dog ere af solidere Udseende og bedre byggede,
end Husene paa de andre Öer.
Bompoka
er en smuk lille Ö; den ligger NO. for Terressa’s Sydost
ende, og er adskilt derfra ved en reen, dyb, J Miil bred
Canal. Öen er 2 Qvml. lang og 1 Qvml. bred paa det bre
deste. Den er meget höi, egentlig kun en Höideryg uden
fladt Land, overalt bevoxet, deels med Skov, deels med Græs.
Paa Sydvestkanten ligge et Par Huse.

Catchall,
den sydligste af den nordlige Gruppes vestlige Arm, ligger
i SO. J S., 16 Qvml. fra Terressa, og er 7 Qvml. i Nord
og Syd, og 10 QvmL i Öst og Vest. Öen er den höieste
af de nordlige Öer; langs Sydostsiden af Öen og fra Syd
ostpynten i en vestlig Retning gjennem Midten af Öen lober
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en Række höie skovbegroede Bakker. Sydvestkanten af Öen
er lav, og paa Vest-og Nordsiden findes hist og her Klipper.
Öens særegne geognostiske Beskaffenhed vil blive nærmere
omtalt. Midt paa Östsiden er en dyb Bugt, der efter Nicobarernes Sigende skal være opfyldt med Koraller og farlig
at anlöbe.
Sydostsidsen er brat og reen, men Sydsiden
danner paa hele Strækningen en 1 Qvml. dyb Bugt, fuld af
Koralrev og uden en eneste Hytte. Paa Sydvestsiden er en
Bugt, udfor hvilken findes Ankerplads; den sydlige Deel af
Bugten er opfyldt med Koralrev, den nordlige Deel derimod
reen; her ligge 3 Smaabyer. Fra det dybeste af Bugten
gaaer et snevert Indlob til et stort Bassin, men paa Barren
i Indløbet var Vandstanden saa ringe, at kun cn Cano kunde
flyde over.
Tillangcliong,
den nordligste af den nordlige Ögruppes östlige Arm, har
ikke nöiere kunnet undersöges. Dens Midte ligger i SO. t.
O. 62 Qvml. fra Car-Nicobar’s Sydvestpynt, og NO. t. O. 32
Qvml. fra Terressa’s Nordende; den strækker sig i NNV. og
SSO. 7 Qvml. Paa Afstand seer den bakket, mörk og no
gen ud og er omgiven af isolerede Klipper, een nordenfor
Öen 1 Qvml. fra den, og endeel söndenfor, hvoraf den syd
ligste og störste, 3 Qvml. fra Öen, kaldes Laouk.

Camorta

ligger i S. t. O. J O. 17 Qvml. fra Tillangchong; den er
14} Qvml. lang og godt 7 Qvml. bred paa det Bredeste ved
Nordenden, men kun 3} Qvml. bred ved Sydenden. Nord
enden ligger paa 8° 14* N. Br. og 93° 18* Ö. L. og „Stakadehöien“ i Nancovryhavn paa 8° 2' 25" N. Br. og 93°
20* 24" Ö. L. Denne Ö kaldes af Nicobarerne Nancovry,
hvorimod den sydlig for Havnen liggende Ö, som Euro
pæerne tillægge hiin Benævnelse, af de Indfödte kaldes
Laoi. Nordenden af Camorta, Kakena, er ikke synderlig
höi; den seer öde og bar ud, og er kun tildeels bevoxet
med Græs paa Bakkerne og hist og her med enkelte Træer.
Den er omgiven af et Flak. Midt paa Östsiden er en stor
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Bugt, 1 Miil bred og næsten J Miil dyb, med en mindre
Bugt paa Midten; den er heelt igjennem opfyldt med Ko
ralrev og bevoxet med Mangrove, hvilket ogsaa er Tilfæl
det med Kysten söndenfor Bugten. Paa . denne Kyst ligge
Byerne-Takaroit og Taka nordenfor Bugten, La ogLanunge
paa Sydsiden af den lille Bugt, samt Inaka og Hentoin son
denfor Bugten.
Sydenden af Öen er höiere og bevoxet
med Skov og Krat lige til Kysten, men bar paa Toppen af
Bakkerne, ogsaa er Kysten bevoxet med en Mængde Man
grove. Paa Vestsiden, 2i Qvml. nordfor Sydveslpynten,
er Indløbet til den dybe Ulalabugt (ogsaa kaldet canalo
falso), der strækker sig langt ind i Landet, og kun er ad
skilt fra Nancovry-Havn ved en smal Landstrimmel. Ind
løbet er snevert og Bugten meget ureen med Koralrev, men
har i sin sydligste Deel Plads og Dybde for Linieskibe.

Trincutti
ligger östenfor Cam or ta’s sydlige Deel. Det er en lang
agtig Ö, 5 Qvml. lang og 1J Qvml. bred paa det Bredeste,
men kun J Qvml. paa Midten.
Den er flad og næsten
overalt bevoxet med Krat lige til Stranden, og paa næsten
alle Sider omgiven af betydelige Koralrev, der skulle være
rige paa Holothurier; i Særdeleshed skyder et langt Rev
ud fra Nordost- og Nordpynten. Paa Öens nordvestlige
Side er et Par Hytter, hvor der findes en god Landings
plads, fri for Koraller og saa brat afgaaende, at der 25 Alen
fra det törre Sand er 7 Fv. Vand. Paa Trincutti have
mange af de paa Camorta og Nancovry liggende Lands
byer deres Plantninger. Lobet imellem Trincutti og Ca
morta er i den nordlige, snevreste Deel kun 1 Qvml. bredt
og saa opfyldt af Koralrev, der deels strække sig ud fra
begge Öer, deels löbe i Revler i Farvandet, at det er
meget vanskeligt at passere; den sydlige Deel af Lobet er
noget bredere og afgiver en ypperlig Stoppeplads med 7
til 10 Favne Vand, der dog er aaben mod SO.

’ Nancovry eller Laoi
ligger tæt sondenfor Camorta, kun adskilt fra denne ved
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Nancovry-Havn. Den er 5 Qvml. lang i Nord og Syd og
4 Qvml. bred ved Nordenden, jevnt aftagende i Brede imod
Sydenden. Den er temmelig höi og skovbevoxet henimod
Nordenden, med endeel græsgroede Sletter imod Syd. Den
er adskilt fra Catchall ved et 3| Qvml. bredt, dybt og reent
Löb.
Indbyggernes Antal paa de 3 Öer, Camorta, Nancovry
og Trincutli anslaaes til omtrent 800.
Imellem Camorta og Nancovry ligger den rummelige,
sikkre og let tilgjængelige bekjendte Nancovry-Havn; den
er mod Vest lukket af den 4 Qvml. fjernede Ö Catchall og
imod Öst tildeels af Trincutti, har en moderat Dybde og
god Iloldebund. Det af Capitain Alexander Kyd i 1790
optagne Kort over Havnen viste sig i det Hele fuldkommen
paalideligl; kun synes Koralrevene paa de fleste Steder at
Yære i Tilvæxt. Midt i Havnen springe tvende Pynter frem
mod hinanden og dele Havnen i to Dele, hvoraf den vest
ligste er den rummeligste; den östlige Deel kaldes Kors
havnen. Det östlige Indlöb er det bredeste og har 20 til
22 Favnes Dybde i Midten; i Havnen findes fra 12 til 28
Fv. Vand, og i det vestlige Indlob, der or smallere, indtil
30 til 36 Fv. Strömmen sætter stærkt igjennem disse Ind
lob, i Særdeleshed det vestre, og frembringer her en Mængde
Koblinger og forskjellige Strömninger, der gjöre Krydsning
derigjennem utilraadelig. I selve Havnen mærkes Strömmen
kun lidt, og man kan her vælge sin Ankerplads efter Kor
tet; midt i Bugten haves imidlertid friskere Luft.

Meroe,
den nordvestligste af den sydlige Ogruppe, ligger i S. t. V.
J V. 26 Qvml. fra Nancovry’s Sydspids og i VNV. 9| Qvml.
fra Lille Nicobar’s Nordostpynt. Den er kun en ubetydelig
lille flad Ö, men er dog beboet og kan sees paa cn Afstand
af 3J til 4 Mile.
Track og Trice.
Track ligger i OSO. 5 Qvml. fra Meroe, og Trice i
samme Retning 6 Kabellængder fra den anden, i YNV. 3J
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Qvml. fra Lille Nicobar’s Nordostpynt og i NV. t. N. 4 Qvml.
fra Pulo Milu. De ere tvende smaa, temmelig höie, ube
boede Öer; dog have Beboerne paa Lille Nicobar her nogle
ubetydelige Cocusplantninger med et Par Hytter.

Montchal,
i NO. for Lille Nicobar’s Sydostende og adskilt fra denne
ved et fuldkomment reent Löb, J Miil bredt; paa Sydost
siden ligge et Par Smaahylter; — og

Cabra,
i N. t. O. i Miil fra Store Nicobar’s Nordostende; den er
temmelig höi, ubeboet og tilsyneladende uden synderlige Rev
fra Pynterne.
Lobet imellem disse öer er fuldkommen
reent og meget dybt.
Midt i Canalen ligger som nævnt Öen

Condul,
der er 1| Qvml. lang, men knap J Qvml. bred. Öen er
höi og klippet 'paa Nordenden, paa Vestsiden findes nogle
Hytter med det eneste gode Landingssted, og hvor tillige i
NO-Monsonen haves en ypperlig Ankerplads paa 11 til 14
Fv. Vand.
De to store öer i den sydlige ögruppe, Sambelong og
Lille Nicobar ere i det Foregaaende saa vidtløftig omhand
lede, at de ikke her omtales.

I geognostisk Henseende frejntræde Nicobaröerne i to,
skarpt fra hinanden adskilte Grupper, den sydlige, med
Indbefattelse af Öen Catschall, og den nordlige, idet nemlig
hiin er sammensat af schichtede Bjergarter, Sandsteen og
Leerskifer, hvorimod denne i det Væsentlige bestaaer af
plutoniske Masser, som ere trængte frem fra Havets Bund
i en smeltet Tilstand. Dog maa endnu först og fremmest
erindres, at der er eet Forhold i den geognostiske Beskaffenhed,
som alle öerne, de være af den förste eller den anden
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Classe, have tilfælles, nemlig det yngste Alluvialland, som
ringförmigen omgiver hver af Öerne og hidrörcr- fra de
dem omgivende Koralrev, der deels have leveret Materialet,
saagodtsom udelukkende kulsuur Kalk, til dets Dannelse,
deels ved deres eiendommelige Struktur have befordret
Opdyngningen af dette Materiale. Dette Land cr endnu i
en stadig« skjöndt langsom Tilvæxt, idet det egentlige Ko
ralrev, som skyder ud fra Kysten og endnu betegner dens
Dannelsestilstand, da det deelviis er tort, deelviis bedækket
af Havet ved Höivande, ved Koraldyrenes Bygninger til
tager ud imod Havet, medens det paa den anden Side for
vandles til tort Land, idet Brændingen opdynger en Havstok
af Koralbrudstykker, og det Hele tillige hæves ved under
jordiske Kræfter, hvorpaa der ved Öernes Undersøgelser er
fundet de meest umiskjendelige Beviser. — Nicobaröernes
Koraldannelse har en almindelig geologisk Interesse paa
Grund af den Betydenhed, som Theorien om Koralrevene
har erholdt ved den berömte Darwins Undersøgelser over
denne Gjenstand, og paa Grund af den hoist characteristiske
Form, hvorunder den af ham under Navn af »fringing reefs”
beskrevne Classe af Rev fremtræder ved Nicobaröernes Ky
ster; men den har desuden en speciel Betydning med Hen
syn til Öernes nærværende Befolkning og Culturtilstand, da
det alene er denne Strimmel Fladland, som for Öieblikket
er beboet, og af hvis Productcr deri nærværende Befolk
ning lever, skjöndt den ikke udgjör mere end
til
af
Öernes Areal. Derimod var det ved Expeditionens Underdersögelser vigtigst at faac Oplysning om Beskaffenheden
af Öernes ældre Dannelser, som udgjöre deres Bjerge
og den langt större Deel af deres Areal, og paa hvis mu
lige Producter en tilkommende Opdyrkning og Cultivering
af Öerne i det Væsentlige maatte begrundes.
Da det med Hensyn til Öernes fremtidige Colonisation
var et væsentligt Sporgsmaal, hvorvidt Steenkul kunde an
tages at forekomme, blev Opmærksomheden fortrinligen
henvendt paa hine sydlige, af Sandsteen og Skifer dannede
Öer. Det var desuden fra den af Hr. Busch og Capitain Lewis
i Foraaret 1845 foretagne Expedition til Öerne bekjendt, at de

395
Indfodte allerede længe havde fundet afrundede Brudstyk
ker af Steenkul omkring Kysterne af de sydlige öer blandt
Rullestenene af Koralkalk og Sandsleen, som tumledes af
Brændingen; men uagtet omhyggelig Sögen og Efterspörgsel, var det ikke lykkedes Capitain Lewis at finde faststaacnde Lag af hiint Mineral. Nogle Prover af disse Kul
vare bragte til Calcutta og der undersögte i Forbindelse
med en Række af Steenkulartcr fra Forindien af Dr. Mc.
Clelland, som afgav en fordeelagtig Betænkning om deres
Værdi og yttrede en grundet Formodning om, at betyde
lige Lag deraf maatte strække sig gjennem öerne. Om
man nu heller ikke, formedelst de mange locale Vanskelig
heder og navnlig Overfladens Bedækning med Muldjord og
uigjennemtrængelig Skov, kunde vente at faae nogen di
recte Oplysning herom, saa var det dog af Vigtighed at
bestemme, om hine Kul-Rullesteen virkeligen hidrörte fra
Öernes Bjerge og altsaa tydede paa, at Sandstenen i det
Hele taget var kulforende, eller om de ved en eller anden
tilfældig Omstændighed vare hidförte. Man sögte derfor
först at indhente saa mange Oplysninger som muligt hos de
Indfodte om Findestederne for hine Kul, om de nemlig
forekom i fortrinlig Mængde paa visse Localiteter; men de
vidste herom saa godt som Intet, de bragte dem paa de
forskjelligste Steder af Store og Lille Nicobar og de omlig
gende Smaaöer. Omsider lykkedes det dog ved en omhyg
gelig Undersögelse af de steile Skrænter ud imod Havet at
opdage hist og her smaa Kulpartier, indleirede i Sandstenen,
og da disse Kul viiste en stor Overensstemmelse med dem,
der vare fundne som Rullestene, saa var der neppe nogen
Tvivl om, at ogsaa disse hidrörte fra öerne og havde væ
ret indleirede i saadanne Partier af Bjergene, som vareforvittrede og bortskyllede ved Brændingen eller Aalöbene.
Ogsaa tydede Rullestenenes Mængde og Störreise paa, at
Kullenes Forekomst ikke indskrænkede sig til de smaa ad
spredte Partier, som bleve fundne omkring ved Kysterne af
Öerne Lille Nicobar, Trice og Condul, men at ogsaa större
Lag maatte ligge skjulte. Imidlertid tydede hele denne
Sandsteendannelses Natur og Beskaffenheden af Kullene ved
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cn nærmere Undersøgelse paa, al der neppe kunde være
nogen Formodning om, al man her havde at gjöre med
den egentlige ældre Sleenkulsdannelse eller med de dertil
nærmest svarende Formationer, som hidtil ere opdagede i
det sydlige Asien. Som bekjendt kan det ansees som en
afgjort Sag, at de egentlige Stcenkulsdannelser hidröre fra
Bassiner eller Sumpe, i hvilke de Planter, som have leveret
Materiale til Sleenkullene, virkelig have groet, og i hvilke
Levningerne af mange successive Generationer have op
dynget sig over hinanden. Derfra hihröre de Aftryk af
Planter, som findes i Skiferne, der ledsage Kullagene. Men
til saadanne Skifer med Planteaftryk, der altid ere de bedste
Indicier paa Tilstedeværelsen af Kul, fandtes paa Nicobaröerne intet Spor, uagtet Størstedelen af Kyststrækningen af
Öerne Lille Nicobar, Trice, Condul og en stor Deel af
Store Nicobar undersögtes i denne Henseende. Sandstenen
og Skiferne viiste heelt igjennem nöiagtigen den samme
Beskaffenhed, uden ringeste Variation i Henseende lil Kor
nets Störreise, og uden Spor til fremmede Bestanddele,
med Undtagelse af hine Kulpartier, der forekom hist og her
indleirede uden nogensomhelst Orden. Den rimelig*te An
tagelse bliver derfor, at disse Kul hidröre fra Drivlommer,
som har svömmet omkring i det samme Vand, der har af
sat Leeret og Sandet, hvilke senere ved et Bindemiddel ere
forvandlede til Leerskifer og Sandslecn, lil de omsider ere
sunkne eller drevne op paa dc af hine Masser dannede
Banker. Men hvis dette cr Tilfældet, da kan det heller neppe
ventes, at Kullene forkomme i udstrakte Lag, men snarere
i adspredte Partier, og endelig tyder heller ikke deres Be
skaffenhed paa, at de hidröre fra nogen i geologisk For
stand gammel Periode. De fleste af de fundne Rullesteen
bære nemlig Præget af Træslructuren og navnligen synes
de fleste paa Grund af de concentriske Ringe i Bruddet at
burde henföres til de cotyledone Træer, medens enkelte
havde cn lignende Structur af Fibrene som Palmeveddet.
Endeligen have senere chemiske Undersögelser af de hjem
bragte Kul viist, at de bedste af dem have en Brændeværdi, der
kun lidet overstiger dc bornholmske Bruunkul; det synes
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derfor ikke at ville kunne blive af nogen praktisk Vigtig
hed at opsöge större Lag, da det ved Anvendelsen af Kul
lene til Dampskibenes Forsyning, som vel var den eneste,
der kunde give de nicobariske Öer nogen Betydning, fornemmeligen kommer an paa, at de ere af den fortrinligste
Qvalitet.
I Modsætning til disse sydlige Nicobaröer fremtræde,
som allerede tidligere berört, de nordlige at en ganske
anden Beskaffenhed. Under Galathea’s Ophold ved Öerne,
besögtes af disse : Car-Nicobar, Chovry, Terressa, Camorta
og Nancovry. Senere har Dampskibet Ganges ogsaa anlöbet Bambuka og Tillangschong. Skjöndt nu den Tid, som
anvendtes paa disse Öers Undersögelse, forholdsviis var
ringe, saa har man dog nogenlunde derefter været istand
til at danne sig en Forestilling om deres geognostiske Na
tur. Grundlaget i dem alle viste sig at være plutoniske
Bjergarter af en temmelig variabel Sammensætning. Store
Masser syntes her at være trængte frem i smeltet Tilstand
under Havet, at have bedækket dets Bund og med deres
udspredte Toppe at rage frem over dets Overflade i Form
af den nordlige ögruppe. De Bjergarter, hvoraf Prover
ere samlede, henhöre især til Classen af de serpentinagtige;
de have et tæt Brud, saaledes at Blandingsbestanddelene
ere vanskelige at skjælne; dog fandtes paa enkelte Steder,
f. Ex. Terressa’s Östkyst og Camorta, Rullesteen af en meget
storkornet krystallinsk Struktur, henhörende til Porphyr,
Diorit, Syenit, men fornemmeligen Gabbro og Hypersthen.
Dog er det mærkeligt, at der hverken fandtes Basalt eller
egentlig vulcanske Bjergarter, eftersom Öerne henhöre til
den Kjæde, som strækker sig gjennem Sundaöerne, Suma
tra og Java, Andamanoerne med Barren Island, og som ud
mærker sig ved en saa overordentlig kraftig vulkansk
Virksomhed. Dertil havde den lille Ö Bambuka i sin ydre
Form en paafaldende Lighed med en Vulkan; de nederste
Partier af den, som ere undersögte, bestaae af de omtalte
serpentinagtige Bjergarter, men det var dog muligt, at der
i de höiere Partier af den, som ikke bleve bestegne, kunde
lindes vulkanske Producter, hvis Udbrud havde givet An-
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ledning lil Dannelsen af den lille kraterformigc Dal, som
viser sig paa Toppen, naar man betragter Öen fra Syd
siden.
Da Öerne overalt vare bedækkede med Urskov eller
Græsvegetation, var det ikke muligt at erholde tilstrække
lige Gjennemsnit af Terrainet, som kunde vise det indbyr
des Forhold af de omtalte Bjergarter, og hvoraf man kunde
danne sig en Forestilling om, hvorledes de vare trængte
frem. Paa Camorta viste en hrpt Klippevæg imidlertid et
ret interessant Forhold i denne Henseende. Her traadte
nemlig to kegleformige Partier af en meget forskjellig Be
skaffenhed, det ene bestaaende af en serpentinaglig Gabbro,
det andet af en eurilisk Bjergart, frem ved Siden af hin
anden. Begge Masser vare kloflede og revnede i Overfla
den og omgivne med et Lag af skarpkantede Blokke paa
flere Fods Diameter, sammenkittede med en ringe Mængde af
et kalkholdigt Bindemiddel. Hele Udseendet af delte Con
glomérat og Störreisen af de Brudstykker, hvoraf det var
sammensat, tydede paa, at det ikke kunde være sammendyn
get og afsat af Vandet, men at det var opstaaet, idel den
smeltede Masse trængte frem, afkjöledes og styrknede i
Overfladen, medens den fortsatte Bevægelse nedenfor son
derbrod og sammenskruedo den saaledes dannede faste
Skorpe.
Forskjellig fra dette pluloniske eller Slivnings-Conglomerat var en anden Dannelse, som vel bestod af Brudstyk
ker af hine plutoniske Bjergarter, men aabenbart var losreven fra dem og afsat af Vand. Paa Öerne Camorta,
Nancovry og Trincutti nemlig traadte hine plutoniske Bjerg
arter kun paa faa Steder frem til Overfladen, da de for
storsledclen overleiredes af Leerlag afvexlende med Conglomerallag, sammensatte af Brudstykker af hine og af
en saad a Mæglighed, at det plutoniske Underlag for stør
stedelen maalte antages at ligge under Havfladen. Den
chemiske Beskaffenhed af hiint Leer og navnligen dets
Gehalt af Magnesia tyder paa, at det er opstaaet ved
en chemisk Forstyrrelse af do serpenlinagtige Bjergarter.
Det bedækkede, i Lag af indtil 100 Fods Mægtighed, den
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langt större Deel af Öerne Camorta’s, Nancovry’s og Trincutti’s Overflade, og man kan neppe forklare sig dels Dan
nelse anderledes, end at disse öer oprindeligen have be
sinnet af plutoniske Klippetoppe, der hist og her ragede
frem af Havet og vare udsatte for Luftens og Brændingens
forvittrende og undergravende Virkning og med Tiden for
svandt, idet Producterne af deres Forstyrrelse fortes ud paa
Havets Bund og afleiredes imellem dem.
Ved en senere
Hævning ere nu disse Lag komne til Syne. Disse Öers
jævnt bölgende Overflade forklarer sig ogsaa saaledes let i
Modsætning lil de steile og skarpe Former, som. tildcels ere
egne for dem, der ere af plutonisk Sammensætning, nemlig
Bambuka og Tillangschong.
Vi have altsaa ialt 4 eller 5 fra hinanden skarpt ad
skilte geognostiske Dannelser paa de nicobariske Öer: 1)
Sandsteen- og Skiferdannelsen med Bruunkul, 2) de plutoniske Bjerge, 3) de fra disse hidrörende, opskyllede Masser
af Leer og Conglomérat, 4) den yngste Koraldannelse. Den
förste af disse er den meest udbredte og indbefatter Store
og Lille Nicobar, samt rimeligviis Calschall; den anden Ter
ressa, Bambuka og Tillangschong: den tredie Nancovry,
Camorta og Trincutti; den fjerde endelig omgiver som et
smalt Belte ringförmigen hver af Öerne. Hertil kommer
endnu for det femte paa de större Öer Store og Lille Ni
cobar samt maaskee Cathshall, et Ferskvands-Alluvium eller en
Deltadannelse, sluttende sig til de större Bække og Aaer,
dom have havt deres Mundinger i dybe og indesluttede
Bugter, i hvilke Vandet var tilstrækkelig roligt, til at
det nedförte Sand og Leer kunde afleires og opdynges. —
De nordligste Öer, Chovry, Batty Malve og Car-Nicobar
bleve ikke besögle af Expeditionens Geognost, dog er det
ifölge de andre Reisendes Iagttagelser og Sammenligning
med de övrige Öer rimeligt,] at Car-Nicobar og Chovry
have en lignende Sammensætning som Camorta. — Ende
ligen er der paa Sydostsiden af Store Nicobar fundet enkeltstaaende Klippeøer af plutonisk Oprindelse, ligesom den
nordlige Ögruppe; men’ved den Expedition, som foretoges
opad den lille Flod til det Indre af Öen, er der ikke op-

400
daget noget Spor til, at andre Dannelser end de her be
skrevne kunne forekomme paa den, skjöndt saadant i Be
tragtning af dens Störreise og den ringe Deel af den, som
blev undersøgt, vel ikke var umuligt.
Det vil af det Omtalte omtrent kunne sluttes, at der
neppo af Mineralriget kan ventes Produclcr, som kunne
være af væsentlig Betydning med Hensyn lil Öernes Coloni
sation. I de plutoniske Bjerge er der hist og her fundet
Spor til röd Jernsteen og Kobberkiis, dog kun i ringe og
adspredte Partier. Man har opkastet den Formodning, at
Tinsteen kunde ventes at forekomme paa Öerne; dog er
det bekjendt, at samme i Bagindien forekommer i Granit
og det deraf opstaaede Alluvium, og at den i Europa vel
forekommer i porphyragtige Bjergarter, men kun i saadanne,
som ere af en ældre Oprindelse og slutte sig til Urforma
tionen, hvorimod de nicobariske Öers plutoniske Bjergarter
efter al Rimelighed ere af en temmelig ung Oprindelse, og
rimeligviis yngre end den sydlige Gruppes Sandsteendandelse med Bruunkul.
At ædle Metaller, som Guld og Platina, kunne fore
komme i serpentinagtige Bjergarter, er velbekjendt, saavel
som at Guldet er fortrinligen udbredt over den Ôkjæde,
hvortil Nicobargruppen horer, men en speciel Under
søgelse herpaa vilde neppe være af nogen praktisk Inte
resse.

Vil man kortelig characterisere Nicobaroernes Dyre
verden, kan man med Hensyn til Havdyrene sige, at de i
det Hele bære samme Præg som den bengalske Bugts Fauna,
medens dog eiendommelige Forhold ved Öerne, navnlig de
i den övrige Deel af Bugten manglende Koralrev, i visse
Retninger fremkalde en Lighed med Kyst- og Ilavfauna’en
r det indo-malaiiske Archipel paa den ene og det rode Hav
og de mascareniske Öer paa den anden Side. Hvad Land
dyrene angaaer, slutte Öerne sig nærmest til de malaiiske
Lande; og de Afvigelser, som den nicobarske Fauna frem
by der, ere endog for en stor Deel saadanne, som Öernes
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ubetydeligo Storrèlse og noget isolerede Beliggenhed nödvendigen anaatte medfore.
De? Ondes saaledes, som paa alle smaa, fjernt fra Fast
landet liggende Öer kun meget faa Pattedyr, og navnlig savnes
alle de större Former, der i talrig Mængde opfylde de tætte
Skove pa£r_ Sumatra og den malaiiske Halvöe; ikke blot gjel
der denne Mangel Dyreverdenens Colosser, Elephanten, Næs
hornet og7 Tapiren, der paa saa smaa Öer næppe vilde
kunne finde den nodvendigeNæring, men selv de i det indi
ske Archij> elag saa talrige Hjortearter, alle Antiloper ogVildsviin inanorle aldeles, og som en Fölge deraf tillige de större
Rovdyr, s oni i de andre Lande i disse Egne netop söge
deres Bytt-c blandt Flokkene af de nævnte Dyr. En paa
faldende 3Kj ends gjerning er det imidlertid, at der findes
Böller i Skovene paa Nordoslsiden af Nancovry; rigtignok
lykkedes ^Jet ikke Galathea’s Naturforskere paa en i dette
Öiemed etiMistillet Expedition i det Indre af Öen at træffe
selve Dyrt^ne. men de fandt* dog talrige Spor,, hvis betyde
lige Storrczslse (ligesom ogsaa Pastor Rosens Angivelse*) at
have seet
Horn, der veiede 7t-8 Pund) tilfulde viser, at
Dyrene rnaaa være af en meget stor Race. De Indfödte, der
forene sig- i större Selskaber for at jage disse Dyr, og som
aarlig nedlægge flere Stykker, kunde ingen Oplysning give
om de eres oprindelige eller ikke, og Beretningerne om de
forskjellig^^ tidligere Coloniseringsforsog indeholde ingen
Efterretnit> <r om, hvorvidt saadanne ere indforte, men det
er rimelige 5 at dette dog maa være Tilfældet; thi foruden
den ringe
Sandsynlighed der er for, at saa stor en Drövtygffor skwulde have hjemme paa Öer, hvor vi have seet,
at ikke er-igang de meget mindre Hjortearier forekomme,
saa synes
den Omstændighed, at Boheme mangle paa
de större
og vandrigere sydlige Öer, der ligge Sumatra
nærmest, <zs»g al de ere indskrænkede til en eneste Ö, netop
den, hvor
Colonier atter og alter have været anlagte, at
tale derfor—- At de Indfodle skulde have udryddet dem paa

Erindrin^^er &c. p. 333.
Billes Jordorx»._^aei|ingi
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de andre Öer, er nemlig ikke antageligt,*naar man betæn
ker, at Nancovry, hvor de findes, hörer til de bedre befol
kede Öer, og at det Antal, som de Indfödte der aarligen
formaae at nedlægge, vist ikke overstiger fire til fem Stykker,
og efter Antallet af de forefundne Spor at dömme, neppe
staaer i Forhold lil den aarlige Formerelse.
1 det Hele forskaffede Expeditionen sig kun en fem,
sex Pattedyrarter, nemlig en ogsaa over den malaiiske
Halvö udbredt Abe (Macacus cynomolgus), en saakaldet fly
vende Hund (Pteropus edulis), et Par mindre Flaggermuus
og en lille Tupaja CCladobates sp.?), et lille insectædende
Dyr, der ligesom vore Egern leve og opsöge Næring i
Træerne. Endvidere fik man tilstrækkeligt Beviis for, at
der paa nogle af Öerne findes idetmindste nok en Abe, et
stort Egern og ct formodentligt rolteagligt Dyr, der efter
de franske Missionairers Beretning paa Nancovry*) volder
Skade paa Cocusnödderne: endelig fandtes paa den lille ube
boede Öe Trice talrige Spor a-f Rotter.
Saaledes har man hidtil i det Hele kun Vished for
Existensen af en otte eller ni Pattedyr paa disse Öer; men
man maa ikke tabe af Sigte, at den korte Tid, Expeditionen
opholdt sig ved Öerne, ikke tillod os at undersöge dem i
deres fulde Udstrækning og at deres naturlige Beskaffenhed
gjorde det yderst vanskeligt at efterspore navnlig de smaa
og natlige Arter; det er derfor höist sandsynligt, at frem
tidige Undersøgelser ville maaskee endog betydelig foröge
det ovennævnte Antal,
Af Fugle findes der en stor Mængde og mange for
skjellige Slags, af hvilke endeel ere prydede med smukke
levende Farver. Det overveiende Antal ere Arter, der og
saa have hjemme paa Malacca-Halvöen; endeel Fugle have
Öerne ogsaa tilfælles med Forindien; dog er delte meest
Tilfældet med saadanne Arter, der ere udbredté over alle
Landene omkring den bengalske Bugt, især af Strand- og
*) Navnet „Nancovry11 bruges i hole denne zoologiske Beskrivelse af
Öerne i den oprindelige nicobariske Betydning, altsaa for den Ö,
som senere Colon ister have kaldt Camorta.
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Svömme-Fuglenes Grupper; endelig findes der paa Nicobaröerne henimod en halv Snees Arter, som hidtil ikke
synes at være trufne andetsteds, men af hvilke Fleertallet
vel sagtens med Tiden ville findes i de nærmest liggende
Lande, navnlig paa Nordkysten af Sumatra, der jo kun er
adskilt fra Sambelong ved en Kanal af nogle og tyve Miles
Brede.
Blandt disse sidste, Nicobaröerne eiendommelige Fugle,
ville vi her korteligen udhæve en meget smuk, langhalset, grön
Papegöie med zinoberröde Kinder, henhörende til Palaeornis-Slægten; en Isfugl (Halcyon sp.?); to store DueaVter
henborende lil Slægterne Treron ogMacropygia, og navnlig
en kaneelbruun Megapodius, et Slags Skovhöns, hvis Fore
komst paa Öerne er saa meget mere mærkelig, som Slægtens
övrige Arter alle have hjemme paa Nyholland og de alleröslligste Öer i det indiske Archipelag.
Blandt de övrige allerede fra andre Lande bekjendte
Arler fortjener her nærmere at omtales Salanganen, et Slags
smaa Muursvaler, som forfærdiger de saa berömte spiselige
Fuglereder. Disse, der som bekjendt ere en over hele
China sögt og overordentlig dyr Handelsgjenstand, hvis Ind
samling indbringer meget betydelige Summer, hvor de saa
ledes som i visse Districlerpaa Java findes i Mængde, bestaaer af et huusblaslignende, gulighvidt, trævlet Stof, et
storknet Slim, som afsondres af Fuglen, og som ved Kog
ning forvandles til en tyk Gelee. Det er imidlertid ikke alle
Salanganarter, hvis Reder udelukkende bestaae af denne
trævlede Masse, og saaledes afgive en brugbar Handels
artikel, hos visse Arter ere Rederne blandede med frem
mede Substanser, saasom Mos og Plantedele, og navnlig er
delte Tilfældet med en Art (Collocalia fuciphaga Th. ?), hvis
Reder i overordentligt Antal findes i Klippehuler paa Lille
Nicobar og Sambelong, og for störste Delen bestaaer af
Græsstraae og fine Plantetrævler, der kun ere sammenli
mede med en ringe Deel af den spiselige Materie, saa at
de hoist ville anvendes til i det Smaa at koge Liim af;
imidlertid findes dog ogsaa en anden Art paa öerne, og de
Indfödte bragte nogle Reder af den gode brugbare Slags
26*
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tilsalgs under Corvettens Ophold paa Nordkysten af Store
Nicobar.
En Mængde af Öernes Fugle kunne afgive tildeels for
træffeligt Fuglevildt i stor Overflödighed; foruden de om
talte Skovhöns, og en noget mindre sortagtig Hönsefugl, soin
Pastor Rosen anförer oftere at have truffet, findes der ikke
færre end 7 forskjellige Slags Duer, hvoraf nogle ere me
get store, saaledes en graa Art med broncegrön Ryg og
Vinger (Carpophaga aenea) og den sneehvide Carpopliaga
myrislicivora med sorte Slagfjær og sort Halespids, af
hvilke man overalt seer Smaaflokke flyve omkring; sjeld
nere seer man den pragtfulde, saakaldte Nicobarduc (Calaenas nicobarica), hvis melalglindsende grönne Fjedre i
visse Belysninger spille i forskjellige Farver. Ogsaa findes
endeel Brokfugle, Snepper, Regnspover og lignende spise
lige Strandfugle, om end ikke i noget stort Antal. Ret mær
keligt er det, at der ikke er truffet noget Slags Vildænder
eller Vildgjæs.
De Indfodte have imidlertid ikke Midler til at fælde
Fuglene, og kunne saaledes ei drage tilstrækkelig Nytie af
dem; de indskrænke sig til at borttage Æg og Unger, som
de da opklække deels til deres egen Fornöielse, deels
for at bruge dem som Handelsgjenstand, navnlig skeer dette
med Pappegöierne, og oftere kom Canoer ud til vore Skibe
fuldt besatte med disse smukke Fugle, hver lænket til en
Ring af Spanskrör; ogsaa bragtes enkelte Gange paa denne
Maade en smuk lille Dueart (Chalcophaps indica) og den
over hele Indien höit skattede giindsende sorte Meina-Fugl
med 2 gule Skindlapper i Nakken (Gracula religiösa), [der
i Mængde forekommer saavel ved Nancovry-Havn som paa
de sydlige Öer.
Foruden de paa Öerne vildt levende Pattedyr og Fugle
maa vi her endnu med et Par Ord omtale Nicobarernes
Huusdyr, der iövrigt kun ere slet rögtede og yderst faa i
Tallet, idet de indskrænke sig til Katte, Hunde, Sviin og
Höns, af hvilke de förste endog paa ingen Maade ere al
mindelige. Paa Car-Nicobar fandtes endnu nogle faa Geder,
der kort för Corvettens Ankomst vare landsatte fra et Skib.
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Hundene ere i Reglen smaa og korlhaarede med opretstaaede Ören, og af forskjellig Farve. De opfödes med
Cocusnödder, en Næring, ved hvilken de vel blive fede,
men som ikke udvikler nogen Kraft eller Mod hos dem;
heller ikke fandtes der synderlig Spor til Dressur hos dem
og de pleie ikke, saaledös som vore Hunde, at angribe
Fremmede.
Svinene ere sædvanlig mindre end vore europæiske
Racer og have kortere Ören, almindeligviis ere de sorte eller
dog sortpleltede; de faae Lov til at Iöbe frit omkring,
hvoraf Folgen er, at mange lobe ind i Skovene og tildeels
forvildes der. Oftere bleve paa Excursionerne saadanne for
vildede Sviin seete, der vare paafaldende afmagrede. De,
der opholde sig ved Husene, blive sædvanlig fodrede med
Gocusnödder, og ere meget fede; de formere sig ei meget
stærkt, og det er sjeldent at see en So med flere end 3—5
Grise; heller ikke ere de i det Hele særdeles talrige; de
fleste træffes paa de nordlige Öer, hvor de fleste Cocustræer
findes; selv de, der opholde sig omkring de indfödtes Hyt
ter, ere sjeldent saa tamme, at de godvillig lade sig gribe,
naar derfor Nicobarerne ville bruge et Sviin, dræbe de det
enten med deres Spyd eller anstille et Slags Jagt efter det,
naar de ville fange det levende.
Hönsene ere ikke forskjellige fra vore europæiske;
Nicobarerne lade dem gaae frit om og indskrænke deres
Omsorg til at ophænge Kurve under Husene for de rugende
Höner; de övrige tilbringe Natten i det tætte Krat, hvor
mange blive el Offer for Slanger, store Fiirbeen og andre
Fjender; da de nu desuden ikke blive fodrede, men maa
lade sig nöie med de Levninger af Cocusnödderne, som
Hundene og Svinene lade ligge, og med de Orme og Insecter, de selv kunne finde, saa er det naturligt, at de ikke
formere sig saa stærkt som hos os, og at Hønsenes Antal
ikke er synderligt stort, skjöndt Nicobarerne sædvanlig ikke
bruge mange af dem.
Af Reptiliernes eller Krybdyrenes Klasse er der hidtil
paa Öerne kun fundet 13 eller 14 Arter, hvoraf nogle fore
komme i meget stor Mængde; navnlig gjælder delte om et
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Par smaa uskadelige Fiirbeen, en Caloles og en lille Lophyrus, der sees at lobe op og ned næsten af hver eneste Træ
stamme.
I Havet omkring Öerne findes en Crocodilart, og cn
saadan af anseelig Störreise blev dræbt af de Indfödtc under
Expeditionens Ophold ved Lille Nicobar, ligesom ogsaa en
lille Unge blev fanget ved Galatheaflodens Munding; imid
lertid synes disse farlige Rovdyr ikke at være synderlig
talrige, idetmindste gaae Nicobarerne overalt uden mindste
Sky i Vandet. Af Havskildpadder findes to Arter; deri
blandt den, som leverer det saakaldte Skildpadde, hvilket
Nicobarerne kjende og samle for at sælge til de Skibe, der
anlöbe Öerne. Efter det Forraad at domme, der fandtes
hos de Indfodte, synes denne Art dog ei at findes i nogen
Mængde.
Af Slangerne, der i det Hele ikke ere talrige, ere lo
Arter giftige; den ene af disse er imidlertid en Havslange
CHydrophis colubrina), der altsaa kun i sjeldnere Tilfælde
kan blive skadelig, og den anden, en lille Trigonocephalus,
forekommer kun sparsomt, og dens Bid medförer, efter de
Indfodtes Erfaringer, kun i meget sjeldne Tilfælde Döden.
Havet omkring Öerne frembyder mangfoldige Slags Fisk
i stor Mængde; overalt hvor vore Skibe kom til Ankers,
saaes stadigen store Stimer at skyde igjennem det klare
gjennemsigtige Vand, og skjöndt Expeditionen kun var for
synet med mindre passende Næt, og der heller ikke kunde
anvendes synderlig Tid paa Fiskefangst, fangedes der mange
forskjellige Arter, der tilfulde viste, hvor stort Udbytte et
rigtigt indrettet Fiskeri her vilde kunne afgive.
Og ikke blot Havet yder disseRigdomme, ogsaa i Floderne
findes flere Arter, ja selv paa den ubetydelige Ö Milu fan
gedes i de i Torliden næsten udtørrede Vandhuller og Smaabække en Aaleart, der opnaaer en Længde af over 2 Fod,
og en mærkelig Fisk af Kutlingernes Familie (Eleolris sp. ?),
der begge afgive en behagelig Spise.
Et Par af de ved Öerne forekommende Fisk fortjene
nærmere Omtale paa Grund af deres forlige Egenskaber;
den ene (en Telrodon) er giflig, og Nydelsen af dens Kjöd
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kan endog* foraarsage Döden i meget kort Tid, noget soin
de IndTödte ret vel vide, og hvorpaa man under Pastor Ro
sens Coloniseringsforsög fik et sörgeligt Exempel. Den an
den er en meget smukt farvet Art af den saakaldte PteroisSlægt, der i sin Form har endeel Lighed med vore Ulker,
og som ikke sjeldent sees langsomt at svömme omkring paa
Koralbankerne paa ganske lavt Vand. Med de lange og
tynde Straaler i Rygfinnerne tilföier den dem, som ville be
nytte sig af dens besværlige og langsomme Bevægelser til
at. gribe den, Saar, som forvolde en næsten ulidelig Smerte,
skjöndt de ere saa fine, at undertiden knap en Blodsdraabe
trænger ud af dem. Den stukne Deel svulmer noget op,
og Smerten, der meget hurtigt forplanter sig fra Fingrene
langs Armen op til Axelhulen, vedvarer i flere Timer med
uformindsket Heftighed, og taber sig först ganske tilligemed
Svulsten efter et Par Dages eller endog længere Tids For
lob. I Forbigaaende kan her endnu bemærkes, at den gamle
Mening, at disse Fisko skulde, ligesom Flyvefiskene, kunne
hæve sig op i Luften ved Hjælp af deres overordentlig store
Brystfinner, er aldeles urigtig; stedse holdt de, naar de
langsomt svömmede omkring, disse Finner horizontalt udstaaende til Siderne, og gjorde aldrig, naar de bleve jagede
og efterstræbte, det mindste Forsög paa at gjöre Spring ud
af Vandet, endinindre at skjære et længere Stykke gjennem
Luften, saaledes som Flyvefiskene.
Skjöndt der, som man seer, findes en forholdsviis ikke
ringe Mangfoldighed af Hvirveldyrenes Klasser, er det dog
navnlig de lavere Dyreklasser, som fremtræde i overor
dentlig Mængde paa Öerne og især i Havet omkring dem.
Med Hensyn til Insecterne maa der dog bemærkes,
at, da Tortiden i Tropelandene næsten medförer en lig
nende Standsning i Insecllivet, som Vinteren hos os, saa
var den Tid, Expeditionen opholdt sig ved Öerne, mindre
gunstig for Undersøgelsen af dette, og det synes rimeligt, at
Indtrykket af det vilde blevet anderledes til en anden Aarstid.
Saaledes som Expeditionen nu fandt Forholdene at være,
synes man snarere at maatte kalde Öerne fattige end rige
paa Arter, hvorimod visse Former endnu stedse fandtes i
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overordentligt Antal. Saaledes blev enhver henkastet dy
risk Levning öieblikkelig bedækket med Skarer af mange
forskjellige Fluearter og i utrolig kort Tid fortæret af disses
Larver eller af de allevegne omstreifende talrige Myrer; og
i Skovene vare de forraadnede troskede Træstammer i
bogstavelig Forsland næsten opfyldte med de talrige Skarer
af forskjellige Termiter. Ogsaa de i alle Tropelandene saa
besværlige Muskitos findes i Mængde, skjöndt ikke i saa
stort Antal, som Öernes naturlige Beskaffenhed kunde lade
formode.
Af Insecter, hvoraf der mulig kunde drages en umid
delbar Nytte, kan anfôres en lille Bi, som var udbredt
over alle Öerne, om end ikke i særdeles stor Mængde, og
som formodentlig leverer det Vox, som de Indfodte vare i
Besiddelse af.
Paa alle Öerne findes tildeels i meget stort Antal mang
foldige Landsnegle, navnlig af Slægterne Helix, Cyclostoma,
Helicina, Pupina og Scarabus; medens Floderne og Aaerne
vrimlede af Neritiner, Naviceller, Melanier og flere Arter af
en stor Musling (Cyrena), som spistes af de Indfödte.
Det er imidlertid langs Strandbredden paa de Öerne
omgivende Koralrev, hvor Dyrelivet udvikler sig i sin fulde
forbausende Rigdom og brogede Mangfoldighed. Imellem
den skinnende hvide, med Koralsand og Koralstumper be
dækkede Strandbred og Yderkanten af Revene, hvorover
Bölgerne uophorlig bryde sig og frembringe en aldrig, end
ikke under den fuldstændigste Vindstille hvilende Brænding,
ligger et bredere eller smallere Belte, der paa de fleste
Steder bestaaer af et Conglomérat af Koralkalksteen, hvor
over Koralblokke, hoist forskjellige i Form og Störreise,
som Bölgerne have lösrevet og omslængt, ligge spredte;
paa de Steder, hvor öernes faste Klipper træde brat ud lil
Strandbredden, kommer hertil endnu store Steenmasser, som
ere nedstyrtede fra disse, og vedFaldets Kraft eller tildeels
ved Bølgernes Virkning ere udbredte over den Strandbred
den nærmeste Deel. Paa andre Steder af Revet, der ere
mere beskyttede mod de fremherskende Vinde eller hvor
andre Aarsagcr formindsker Brændingens Kraft, er Bunden
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bedækket med fiint Koralsand ligesom selve Strandbredden,
og endelig findes hist og her langt indenfor Brændingen
udstrakte Flader, bevoxede med hele Skove af uddöde, gre
nede Koralbuske, som ere langt skjörere end de levende,
off staae paa saa lavt Vand, at de tildeels lades torre ved
Ebben.
Hele dette Belte, der undertiden er flere hundrede Alen
bredt, er næsten horizontalt eller skraaner dog kun saa
ubetydeligt op imod Landet, at det, skjöndt Forskjellen imel
lem Ebbe og Flod kun er tre til fire Fod ved Öerne, ved
Höivande overskylles af Bolgerne næsten lige op til Foden
af de paa Strandsandet voxende Cocustræer, medens det
under Ébbetiden blottes i sin störste Udstrækning og selv i
Nærheden af Brændingerne kun bedækkes af el Par Fod
höit Vand, saa at man paa denne Tid kan gaae næsten heelt
ud til Yderkanten af Revet, og nyde Synet af den brogede
Vrimmel af de forskjellige Slags Dyr, som beboe delle
Belte.
Allerede paa Strandbreddens blændende hvide Sand kry
ber i utallig Mængde et Par Arter af Bernhardskrebs, omslæ
bende med sig den tomme Conchylie, hvori de skjule deres
blöde Bagliv; navnlig ere de talrige paa do Steder, hvor
der voxer Cocustræer; saasnart man havde uddrukket og
bortkastet en Nöd, flokkedes de fra alle Kanter om den og
bestræbte sig for at krybe ind i den for at gjöre sig til
gode med Kjernen. Meget hyppigt seer man Löbekrabber
COcypoda) med stor Hurtighed at ile hen over Sandet, og
sammesteds har en stor Landkrabbe, formodenlllig en Cardisoma sit Opholdssted; men da den om Dagen sædvanlig
holder sig skjult i dybe Huller, som den graver sig i San
det, lægger man mindre Mærke til den.
De store nedstyrtede Sleenblokke, der ligge her paa
Grændsen af Strandbredden og det periodisk overskyllede
Belte, ere fornemmelig bedækkede med Sværme af de saa
kaldte Bænkebidere, der, saasnart Skyggen af En, der nær
mer sig, falder paa Stenene, pludselig skræmmes op af
deres ubevægelige Ro og flygte om paa den modsatte Side
af Stenen eller skjule sig i dens Revner.
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Her opholde sig ogsaa i stort Antal flere Krabbe
arter af Slægterne Grapsus og Cancer, af hvilke sidste navn
lig en bruungraa Art med store blodröde Öine var paafal
dende; og af Skaldyr er det foruden Littorina- og NeritaArter navnlig en lille men velsmagende Östers (Ostrea cucullala Born), som lever her paa Grændsen mellem Land
og Vand, og mange Steder overtrækker hver Steen med et
tykt Lag«
I noget större Afstand fra Strandbredden freintræde
aller andre Former. I de smaa Fordybninger, hvori Van
det bliver staaende under Ebben, svömme smaa, tildeels
smuktfarvede Fisk henhörende til Gobius-, Blennius-, Serranus-, Glyphisodon-og Amphiprion-Slægterne, medens slan
gelignende Muræner skjule sig i Revner og Spalter mellem
Stenene.
Flere Slags Bernhardskrebs og Porcellana’er, mangfol
dige Krabber, henhorende til Cancer, Carpilius, Chlorodius,
Melia, Plagusia, Calappa, Pinnotheres, Thalamita, Lupa og
flere andre Slægter; store velsmagende Languslhummere
(Palinurus), Gonodaclylus- og Alpheus-Arter krybe om mel
lem og under de omkastede Koralblokke, som sædvanlig ere
mere eller mindre bevoxede med tætte Klynger af olivengrönne Sönelder eller overtrukne med en broget Skorpe af
sammensatte Ascidier og Svampe af de skjonneste Farver,
medens de indvendigen ere gjennemborede af Soorme og
Muslinger af Lithodomus-Slæglen.
Forskjellige nögne Snegle af Onchidicrncs, Doridernes,
Aplysiernes og Diphyllidiernes Grupper sidde fastsugede i
Huller og Fordybninger og overalt sees en Mænge forskjellige
Konkylier ogMuslinger, især afSIægterne Conus, Cypraea, Voluta, Oliva, Murex, Triton, Fasciolaria, Mitra, Pterocera, Strom
bus, Purpura, Ricinula, Trochus, Turbo, Haliotis, Parmaphorus,
Chiton, Chitonellus, Mactra, Cytherea, Venus, Cardium, Area,
Cardita, Lucina, Corbis, Sanguinolaria, Modiola, Perna, Mal
leus, Lima, Pecten og Spondylus ; noget nærmere maa blandl
denne Mængde af Molusker fremhæves de ægte Perlemus
linger, der forekomme hist og her, og de colossale, ofte
mange Pund lunge Kæmpemuslinger (Tridacna), der ved
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deres saakaldle Skjæg ere fæstede saa fast til det Sted, hvor
de sidde, at der undertiden behöves den forenede Anslrængelse af flere Mennesker for at rive dem lös.
Paa denne Deel af Revet findes endvidere 5 til 6 Ar
ter smukffarvede Sostjerner, der sædvanlig ligge dorske og
ubevægelige paa Bunden, medens de langt bevægeligere
Slangestjerner COphinra), temmelig hurtigt trække sig ned
i Revner og Sprækker, naar man griber efter dem, saa at
man sædvanlig kun beholder Stykker af deres letbrækkelige
Arme tilbage i Haanden. Endelig begynder her ogsaa de
levende Koraller; först træffer man kun smaa og meget ad
spredt voxende Buske; men jo mere man nærmer sig Yder
randen af Revet, desto mere tiltage de i Slörrelse og Mængde,
indtil de endelig derude indtage hele Overfladen.
Paa Revets horizontale Flade ere forskjellige Arter af
de under Navnet Heteroporer bekjendte grenede Koraller
fremherskende, og navnlig forekomme 2 Farvenuancer; en
ten ere de nemlig gulighvide med blaa eller violette Spid
ser, eller ogsaa har hele Koralbusken en smuk rosenröd
Farve, der sædvanlig bliver stærkere ud imod Enden af
Grenene. Hist og her i Ly for det stærkere Bölgeslag,
sees ogsaa forskjellige, tildeels slore Korkkoraller, og en
kelte Grupper af blodröde Orgelkoraller (Tubipora); hvor
imod der hersker en paafaldcnde Mangel paa Barkkoraller
(Gorgonier). Selve Revets yderste Rand og dets brat ned
stigende Yderflade faaer mun vanskelig Leilghed til at nærme
sig tilstrækkelig til for nöiagtigt at kunne undersöge den;
det synes imidlertid, at andre Koralformer og navnlig en
Porites, der danner mere compacte, afrundede Masser, der
aflöser de grenede Koraller.
Endnu ere der nogle af Koralrevenes BeboeFe, som
fortjene nærmere at omtales, nemlig Hololhurierne, de med
et malaiisk Navn saakaldte Trepang, som torrede og tilbe
redte, i store Qvantiteter udfores fra alle de indo-malaiiske
Lande til China, hvor de spises af de velhavende Klasser
som en stor Délicatesse.
Der findes ved Nicobaröerne idetmindste en 12 til 13
Arter af disse pölseformige Södyr for Störstedelen saadanne,
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som kunne tilberedes til en Handelsvare, nemlig henhorende
til Slægterne Holothuria og Bohadschia. De forekom ved alle
de Öer, Expeditionen besögte, i större eller mindre Mængde;
men navnlig vare dog Revene, der omgive Lille Nicobar og
Pulo Milu, Nordkysten af Sambelong og Östsiden af Nan
covry og Laoi bedækkede med overordentlige Masser af
dem. Det er imidlertid langtfra, at alle Arterne ere lige
hyppige; og det var i Særdeleshed et Par sorte Arter, dep
overalt fandtes i saa utallig Mængde, hvorimod de hvidlige,
gulbrune og rodlige Arter paa de fleste Steder kun fandtes
mere sparsomt.
Visse Former, saasom de slangeformige, ofte 4 til 5
Fod lange Synapta-Arter, synes at foretrække saadanne Ste
eler, hvor der findes en med Baandlang bevoxet Sandbund,
ct Opholdssted, som de dele med hele Stimer af nogle
smaa sölvblanke Fisk og med en Art af de saakaldle So
harer (Dolabella). De allerfleste Trepangsorter ligge imid
lertid uden Forskjel spredte over hele Revenes horizontale
Flade, altsaa paa en yderst ubetydelig Dybde, saa at deres
Indsamling er overmaade let.
Den langt overveiende Deel af Öernes Kyster ere om
givne af de her skildrede Koralrev; men da det kun er i
det fuldkomment klare Saltvand, hvor Brændingerne uop
hørlig vælte nye Böiger ind over dem, at Korallerne kunne
(rives, saa finder man stedse, at Revene afbrydes i dybe,
snevre Bugter, hvor Bølgebevægelsen forstørstedelen taber
sig, og endnu mere omkring Mundingen af Floderne, hvor
Vandet bliver mere eller mindre brakket. Paa slige Steder
bestaaer Havbunden af en mere eller mindre med Sand
blandet Leer, og her er det ved Höivande oversvømmede
Belte bevoxet med det saa eiendommelige Mangrovekrat.
Med Koralrevene forsvinder ogsaa den Dyreverden, som
der havde sit Sæde, og isledelfor Revenes Vrimmel af de
forskjelligste Former, see vi kun meget fna Arter at krybe
om i det lerede Dynd i disse Sumpe. Det lader til, at denne
Tor Menneskene saa usunde og farlige Vegetation, ligeledes
indvirker fjendtligt paa Dyrelivet, og at kun ganske enkelte
Former kunne trives under Mangrovernes dunkle Skygger.
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Som characleristiske for disse Strækninger, maa först
og fremmest nævnes et Par Cerithier, hvoraf især en temme
lig stör Art (Cerithium palustre L.) findes udbredt i stor
Mængde, og udmærker sig ved at Undersiden af den tunge
Skal, som, naar Sneglen kryber, slæber hen ad Overfladen,
derved er slidt aldeles glat paa aller udvoxne Exemplaren
Saa godt som ved hvert Skridt seer man endvidere
Vinkekrabber (Gelasimus) lobe hen over det blöde Leer,
eller sidde ved Indgangen lil deres Gange, hvoraf Bunden
overalt er opfyldt og hvortil de öieblikkelig tage deres Til
flugt, saasnart de mærke den mindste Fare.
Hvor Bunden bliver noget fastere og more sandet, fin
der man flere Arter af Nassa-Slægten omkrybende og hist
og her sidder den tidligere omtalte Östers COstrea cucullata B J
fastgroet lil Mangroverodderne, mön bliver da ikke saa stor
som paa de paa Revene omliggende Stene.
Man vil af delte Forsög paa at give en flygtig Udsigt
over Faunaen paa Nicobaröerne, see, at det just ikke mangler
paa saadanne Frembringelser af Dyreriget, som i og for sig
kunde have Værdi som Handelsvarer eller i andre Henseen
der blive af Betydning for et Colonianlæg; man maa imid
lertid vogte sig for ikke at stole for meget paa et muligt
Udbytte af disse. Saaledes er Productionen af Skildpadde
meget for ringe lil, at den kan komme videre i Betragtning;
og det samme gjælder ogsaa om et Product, som der har
ikke været Anledning lil at beröre i det Foregaaende, og
hvilket Öerne have faaet et vist Ry for at kunne levere,
nemlig Ambra. Da delle, der som bekjendt er et Product
af Spermhvalen, og som i Indien ivrig soges for at bruges
som Rögelse i de buddhaistiske Templer, der betales med
den uhyre Priis af dets syvdobbelte Vægt i Sölv, og hos
Nicobarerne kan kjöbes 7 Gange billigere, kan der rigtig
nok drages en betydelig Gevinst af det; man maa imidler
tid erindre, at det jo stedse er aldeles tilfældigt, om noget
Ambra opskylles paa Kysten; eller endog et Spermhvalaadsel strander ved Öerne, og at Sandsynligheden for at Sligt
skal skee med hvert Aar, bliver mangefold ringere end
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tidligere, da den umaadelige Fangst, der i de senere Aar
cr drevet paa disse Hvaler, har forringet deres Antal saa
ledes, at de ere nærved at blive aldeles udryddede. Heller
ikke synes der nogensinde at have været store Qvantiteter
Ambra hos de Indfodte, og om Indhandlingen deraf endog
engang imellem har kunnet afgive en ret god Bifortjeneste
for et Skib, som i andre Öiemed anlöb Öerne, vilde det
dog vist være meget overilet at haabe, at Ambra nogensinde
skulde blive en stadig Artikel, der kunde have Betydning
for en vordende Coloni.
Om et andet af Öernes kostbare Producter, de spiselige
Fuglereder er det ikke muligt at udtale nogen bestemt Dom,
inden man faaer fuldstændige Erfaringer om den Mængde,
hvori de findes.
Den bekjendte Kjendsgjerning, at der aarlig indfinde
sig malaiiske Trepangfiskere ved Öerne, borger for, at der
maa kunne tilvirkes cn brugbar Handelsvare af de ved
Öerne forekommende Hololhurier, og der kan ingen Tvivl
være om, at de kunne samles i betydelige Qvantiteter; imid
lertid er Prisen paa de forskjellige Trepangsorter ganske
overordentlig forskjellig paa de chinesiske Markeder, og Ud
byttet afdetle Fiskeri vil derfor for cn stor Deel beroe paa,
om der ved Öerne kunne samles större Qvantiteter af dc fine
höitskattede Sorter, noget som kun directe Forsög kan godtgjöre. Man maa derhos erindre, al Trepangfiskeriet overalt
i Indien cr overladt den fattigste Klasse blandt Malaierne,
og al Handelen med denne Artikel sjeldent eller aldrig er
i Europæernes Hænder, hvad der synes at tyde paa, at Er
faring har viist, al der ikke er meget for dem at vinde
derved.
Hvad der synes at love det sikkreste Udbytte er Fiske
fangsten, naar den indretledes paa en hensigtsmæssig Maade
og naar der tillige tilberedtes Torfisk, ligesom paa Pulo
Pinang, hvor Tilvirkningen af denne Artikel cr en ikke
ubetydelig Industrigreen, idet den lorrede Fisk ikke blot
bruges som Proviant i de med indisk Besætning farende
Skibe, men tillige afgiver et uundværligt og billigt Födemiddel for de i Plantagerne arbeidende Chincsere, og lige-
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ledes vilde blive nödvendig paa Nicobaröerne, naar man
vilde tænke paa der at bruge chinesiske Arbeidere.
Endelig kan det, om behöves, endnu udhæves, at Koral
revene indeholde en uudtommelig Rigdom paa Kalk.
Med Hensyn til Spörgsmaalet om Indförelsen af Huusdyr maa det bringes i Erindring, at de som de Indftdte
besidde kun afgive uforholdsmæssigringeFordeel, og skjöndt
de vistnok ved hensigtsmæssigere Rögt ville kunne forbed
res, synes det dog tilraadeligt at prove paa at forsyne
Öerne med nye Racer, da det kan skee med saa stor Let
hed fra Pinang. Af saadanne Huusdyr, som endnu ikke
findes, og hvis Indförelse lover Fordeel, maa först og frem
mest Hornqvæg nævnes; tidligere Forsög have viist, at det
* trives vel paa Öerne, det vil næsten intet koste at holde
det, Huderne knnne stedse udfores og, da Salt uden syn
derlig Möie kan tilvirkes ved Öerne, vil det nedsaltede
Kjöd kunne blive en fordeelagtig Artikel; ligeledes ville
Böffler blive at indföre som Lastdyr. Derimod har Gjeder
og navnlig Faar tidligere ikke villet lykkes under det over
ordentlig regnfulde Klima, og der er neppe nogen Anled
ning til at troe, at gjentagne Pröver ville falde bedre ud.
Endelig maalte, naar Rydningen af Öerne var skredet lidt
frem, atjinske eller pinangske Heste indföres, da de paa
Nicobaröerne ville vise sig ligesaa nødvendige for de eu
ropæiske Colonister, som i de övrige malaiiske Lande.
Indförelsen af Biavl vilde, navnlig naar den fremad
skridende Cultur havde medfört en större Blomsterrigdom,
vistnok være tilraadelig; ligesom det ogsaa synes at være
Forsøget værd at indföre det under Navn af Coccus lacca
bekjendtc Insekt, der leverer det.bekjendte Farvestof, Lak,
og som i Indien lever paa forskjellige Figenarter, hvoraf
nogle ogsaa forekomme paa Öerne, hvorimod Cochenillen
CCoccus cacli) ikke kan trives paa Grund af Klimatet.
Slutteligen maa det endnu her udhæves, at der allerede
under Expeditionens Ophold ved Öerne er gjort en Begyn
delse med at indföre enkelte Dyr, som antoges at kunne
blive til Gavn; og med Briggen, dér overförte Etatsraad
Hansen fra Tranquebar, bragtes saaledes nogle Axishjorte
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til Teressa, og et Par Ichneumoner landsattes paa Nancovry,
for at udrydde Slanger, Rotter og lignende besværlige Dyr.

Man har tidligere i plantegeographisk Betydning til det
af Schouv som Scitaminernes (det indiske eller Roxburghs)
Rige betegnede Gebeet, der skulde indbefatte begge de
store ostindiske Halvöer, Ccilon, Malediverne, Lakediverne,
Åndemanerne og det sydlige China, ogsaa henfort Nicobaröerne. Da der hidtil neppe med Bestemthed har været
kjendt flere end 6 Planter fra disse Öer, nemlig:

Boerhavia glutinosa Vabl. En.
Scirpus subulatus Vahl. En.
Cypcrus cephalotes Vabl. En.
Pandanus milore, Nicobar Bread-fruit, Al Moon, View
of the plants of Ceylon.
Savallia helerophylla Willd.
Lindsaea tenera Dryander, Transact, of the Linn. Soc. III.
saa har sandsynligviis Öernes Beliggenhed mellem tvende
slore Fasliandsmasser været det afgjörende Moment ved
denne Sammenstilling. Imidlertid vil den hosstaaende ufuld
stændige Fortegnelse over de paa Öerne forekommende
Slægter afgive Beviis for, at hiin Samstilling mod Fastlands
floraen har været meget heldig, idet det langt overveiende
Antal Slægter forekomme paa den forindiske Halvö, og for
en stor Deel ogsaa paa Ceylon; dog vil det ikke undgaae
Opmærksomheden, at Öernes Vegetation maa betragtes som
en Udstraaling fra den nævnte Flora og som et Overgangs
led til Floraen paa den af Schouv som polynesisk eller
Reinwardts Rige betegnede Samling af Öer fra Sumatra Öst
efter; navnlig synes SlægterneDissochaete, Orophea, Pterisanlhes, Anlhrophyllum og Ochenia at frembyde i dette
Rige bestemt overgribende Elementer.
Dersom Öernes Stilling i plantegeographisk Henseende
er nogenlunde rigtigt antydet, saa vil man ved at abstra
here fra hvad man kjender til det store ostiudiske Vegeta
tionsrige — Ostindiens Fastland og Öer indtil Phillippinerne,
med en Middeltemperatur af 15 til 25° R. — kunne gjöre sig
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et ikke meget feilagtigt Begreb om deres vegetative Udtryk.
Herved maa dog forud bemærkes, at der findes cn i Al
mindelighed bestemt udtalt Forskjel Sled mellem de sydlige
(Sambelong og Lille Nicobar tilligemed Catchall) og de
nordlige Öers geognosliske Forhold, hvorved befindes stærkt
fremtrædende Forkjelligheder i Fordelingen af Vegetationens
Masse og specifike Præg. De førstnævnte Öers störste Areal
synes at indtages af kalkholdig Sandsteen og Leerskifer;
begge angribes let af Atmosphærilierne, Bindemidlet, Kal
ken, uddrages ved Kulsyre i Forbindelse med Regnen, og
hvor Klippegrunden ikke er altfor hældende, vil man der
for finde dem bedækket med en liere Fod mægtig, som det
synes overmaade frugtbar Jordbund, bestaaende af sand
blandet kalk-, og glimmerholdigt Leer, og i Overeenstemmdlse med dette Forhold ere disse Öer, skjöndt de höieste
i hele Gruppen, skovklædte indtil Toppen. Anderledes ge
stalter sig Forholdet paa de nordlige Öer, hvor plutoniske,
især serpentinagtige Bjergarter ere fremherskende; disse
kunne vel ved Forviltring danne et godt Jordsmon, men
denne Proces gaaer meget vanskeligere for sig ved de nord
lige Öers Bjergarter, og Jordlaget synes derfor meget minget mindre mægtigt; tilmed viser denne Dannelse sig kun
blottet i nogen Udstrækning paa Bompoka, Tillangschong og
Terressa, medens den paa Nancovry, Trincut, Car-Nico
bar og for en Deel paa Terressa er ligesom indhyllet i cn
Kappe af meerskumlignende, stærkt vandsugende Leer, som
indeholder Jernilte, Talkjord og undertiden Kalk, men mang
ler Alkalier, som end ikke overalt er overdraget med ct faa
Tommer tykt Jordlag og som vistnok er uskikket til saa
godt som enhver Cultur; disse Öers bölgeformige Bakke
land er derfor i Modsætning til de sydligeres skarpe Aase
kun græsklædte, uden Skov, med Arter af Pandanus og Areca
samlede i mindre Grupper eller enkeltviis spredte over hele
Fladen, og kun hvor i enkelte Daldrag er henfort et rigere
Jordsmon finder man större Partier af Lovtræer. Ved forsögsviis at sammenligne Öernes almindelige Vegetationscharakteer med de omliggende Landes, vil jeg derfor forelöbig holde mig til Forholdene paa de sydligere.
Billes Jordomseiling. (.
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Neppe noget Sted i Indien fremtræder Vegetationen
med en större Masserigdom end her; saagodtsom Öernes
hele Overflade er bedækket med Urskov, og der findes
neppe. nogen naturlig aaben Localitet, hvor det umiddelbare
Sollys kan naae en lavere, urteagtig Planteverden. Denne
overvældende Fylde skyldes imidlertid ikke, som i de tem
pererede Zoner, nogle faa Arters hyppige, selskabelige Fore
komst, men er betinget af et stort Antal Arter, som op
træde i den meest brogede Blanding; for at anskueliggjöre
dette Forhold, behöver jeg kun at erindre om, at omtrent
af de anförte 70 Dicotyledon-Slægter forekomme som
Træer eller Buske, undertiden (Ficus) i talrige Arter.
Men Skoven viser sig ikke blot rig ved dens rige Ud
strækning, ogsaa Individernes storartede Yppighed er frem
trædende i Almindelighed, men viser sig især ved Ficusog Terminalia-Ar ternes ofte kolossale Udvikling; dog er
det ikke blot de træ- eller buskagtige Planter, som for
Öiet fremkalder et Udtryk af Fylde, selv Urter (MusaSapientum, Musa Troglodytårum?) og Græs (Bambusa) minder os
ved deres betydelige Störreise om tropisk Frodighed.
Skjöndt Galathea’s Ophold ved Nicobarerne (Januar,
Februar) faldt i Midten af den törre Tid, saa erindrer jeg
dog ikke, at have seet noget sandt Træ i bladlös Tilstand,
og Skoven var fuldkommen saa lovklædt og saa frisk grön
som hos os i Juni; dette beroer imidlertid ikke saa meget
paa en overveiende Fremtræden af immergrönne Træer,
uagtet saadanne langtfra ikke forekomme sjeldent (Aurantiaceæ, Clusiaceæ, Rhizophoreæ, Myrtaceæ), som paa en
uafbrudt eller i det Store ikke kjendeligt retarderet Voxevirksomhed; exempelviis kan anföres, at Thespesia populnea, Paritium tiliaceum, Sterculia Balanghas(?) og Sophora
tomentosa, Træer med blöde, urteagtige Blade, vare ikke
alene fuldkommen belövede, men endog i Blomst og Frugt.
Urskovens Træer staae i Almindelighed saa tæt sam
men, at de derved lige som nodes til at voxe rankt; de
ere oftest uden Grene indtil en stor Höide fra Roden, de
res Kroner ere meget lövrige og slutte saa tæt til hinanden,
at de fremkalde et meget stærkt Mörke.
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Bladene fremlræde ofte med meget store Forhold,
navnlig flere Laurineer, flere Arter af Mappa, Artocarpus,
Uvaria, Barringlonia; Træer med sammensatte Blade ere
meget almindelige (Mimoseæ, Papilionaceæ, Aurantiaceæ, Sapindaceæ, Canarium, Cnestis), tildees af stort Omfang CSapindus, Palmæ); som Exempter paa urteagtige Planter med
meget store Blade kunne anfôres Musa, Colocasia, Cala
dium, Asplénium Nidus, Leea.
Frugterne af Citrus decumana (Pompelmus), Carica
Papaya (Pappi), Nipa fruticans (Alap), Artocarpus integrifolia (Jacca), Art. incisa (Brödfrugt), Entada Pusaetha, Barringtonia speciosa og Pandanus erindre ligeledes ved deres
betydelige Störreise om den indisk-tropiske Planteverdens
höie Udvikling og Fylde.
Hvor Skovens Indre, som ovenfor angivet, var meget
mörkt, fandtes sjeldent nogen phanerogam Plante; Skov
bunden var almindeligviis optaget af uigjennemtrængelige
Masser af henraadnende Plantedele, og kun med Vanske
lighed skjælnede man i Træernes Toppe en Hær af klat—
trende, slyngende eller snyltende Planter. Paa de mindre
Öer, f. Ex. Pulo Milu, eller ved Stranden af de större, og
i Almindelighed sagt, hvor Skoven bliver mere aaben og
lysere, findes en Underskov, som ofte er dannet af Ar
ter af Guilandina, Psidium, Briedelia, Gelonium, Feronia, Orophea, Nauclea, Morinda, Jasminum, Elaeagnus,
Boehmeria, Epicarpurus, Ficus (F. racemosa) ; denne er gjennemvævet med et uendeligt Virvar af slyngende og klattrende Planter: ziirlige Brægner, (Lygodium), Menispermer,
talrige Convolvulaceer, Ampelideer, Cucurbitaceer, Arter af
Aristolochia, Roxburghia, Smilax, Piper, Dioscorea danne
Hovedmassen af de her forekommende Slyngplanter; de
större Træer ere overspændte af mægtige Lianer (Mucuna,
Canavalia, Pongamia, Conocephalus, og den gigantiske En
tada Pusaetha), og paa deres Stammer aagre halvt pa
rasitiske Ficus-Arter, Hoya viridiflora, Pbthos scandens,
nydelige Lycopodier, og mange Brægner (Antrophyum,
Vittaria, Asplénium), af hvilke dog især den storartede As
plénium Nidus væsentlig betinger det frodige Udtryk. Men
27*
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kun sparsomt og i faa Arter forekom Orchideerne (Den
drobium), som tilmed ved et noget vissent Udseende saagodtsom vare de eneste Planter, der tydede paa, at Aarstiden var den for Vegetationen mindre gunstige.
Underskoven er saaledes i og for sig tæt nok til at
lægge betydelige Hindringer i Veien for den Vandrende,
men den bliver aldeles ufremkommelig, hvor den, hvilket
ofte var Tilfældet, er isprængt med Calamus-Arter (Spanskrörs-Palmer), hvis 10 til 12 Fod höie Blade, der nedentil
ere forsynede med flere Tommer , lange tætstillede Torne,
oventil ende sig med en 8—12 Fod lang, sværdformig, med
tilbageböiede Hager tæt besat Fortsættelse af Bladribben, og
kun den Indfödte formaaer her ved Hjælp af Öxekniven,
som han haandterer med overordentlig Færdighed, temme
lig hurtigt at bane en taalelig Vei. Jeg troer endnu, at
turde filföie, at jeg intet Sted, hvor jeg har seet Urskov,
har fundet denne saa mægtig, saa masserig, og Undersko
ven saa tæt og uveisom, som paa de sydlige Nicobaröer;
saaledes er f. Ex. paa den nærliggende Ö Pulo Pinang
hverken den endnu tilbageværende Urskov saa storartet som
paa hine Öer, eller Underskoven saa utilgjængelig, at man
ikke med egen Hjælp og ringe Besvær skulde kunne trænge
igjennem den.
Den morkere Deel af Urskoven, hvor Underskoven
storsledeels mangler, er, som ovenfor sagt, egen for de
sydlige Öer. Den lysere, mere aabne, med Underskov for
synede Deel, hvis ydre Rand umærkeligt taber sig i Vege
tationen paa de yngre Alluvier, er paa de nordlige Öer,
Car-Nicobar maaskee undtagen, meget smallere; mod Öer
nes Indre forlænger den sig ofte ind i de lavere liggende
Dale, men stötter sig ikke her til nogen tættere Urskov,
tværtimod, den bliver efterhaanden mere aaben og lavere og
taber sig i et overordentligt "knudret Buskværk, fornemmelig
dannet af Arter af Slægterne Ixora, Inga, Cassia, Colubrina,
Flemingia, Bauhinia, Vitex, Maesa, Erycibc, Leca, Rubus
(moluccana), Mussaenda (frondosa) og Melastoma (malabathricum) og isprængt busk- eller træagtige Brægner; under
tiden afvexler delle Buskværk med hedelignende Fletter,
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optaget af en Brægne (Gleichenia) eller med frodige Græs
planter af ringere Udstrækning. Indenfor den Krands, som
denne Buskvegetation danner, er Bakkelandet i det Hele kun
græsbegroet. Grônsværet her er mod Skovens indre Grændse,
hvor Jordbunden er noget rigere og fugtigere, dannet af
blödere og mere saftfulde Græsarter, tildeels dog af stride
og skarpe Halvgræs (Scleria, Cyperus, Diplacrum), men
iövrigt er det störste Areal optaget af finere, men törre
og stive Græsarter, af hvilke især en Art af Imperata
CLalang) spiller en vigtig Rolle; den er paa Nicobarerne
saagodtsom den eneste Plante, som, i höi Grad selskabelig,
indtager meget store Strækninger og i det Hele udeluk
ker al anden lavere Vegetation; kun hist og her, navnlig
paa mere side "Steder, lader den Plads for andre Græs
arter og for nogle Arter af Alysicarpus-, Desmodium-,
Uraria-, Smithia-, og Crotalaria-Planter, der nogenlunde
kunne sammenlignes med vore Klöverarter, medens selve
Græsvæxten henimod Bakkernes Top bliver lavere og tyn
dere, og endelig ophorer, hvor Leerlaget her plelviis er
skjult af et jernholdigt, grovt, ved de hyppige Regnskyl
udvadsket og goldt Sand, som kun frembringer faa og
mistrevne Individer of Leucas-, Aërva- og Evolvulus-Arter. Dette hele Græsland savnede vel ikke en vis Grad af
Friskhed, men fremböd dog et saa stivt, tört, öde, saa ud
strakt eensartet og steppelignende Billede, at man hos os
ikke let vil finde noget til Sammenligning; vore Enge og
hvilende Marker fremtræde, uanseet Jordbundens forskjellige
Forhold, ikke alene med et saa stærkt udtalt Liv og Fro
dighed, men tillige med en saa overveiende Artsmangfol
dighed, at man i Modsætning til disse turde have et ikke
ganske urigtigt Udtryk for de nordlige Nicobaröers Græs
land ved at betegne det som Græshede; selv det bak
kede Lands svagt bölgede, men blöde og henflydende Conturer bidrage til dt fremkalde Fölelsen af en trættende Eensartethed, i hvilken Öiet kun sparsomt finder Hvile i de
spredte eller i enkelte smaa Grupper samlede Arter af Pan
danus og Areca.
Kun Öen Bompoka afviger i sidstnævnte Henseende. Dens
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sammentrængt afrundede Omfang og dristigere, vulkan
lignende Hævning, dens afstudsede Top, hvis udstrakte,
kralerlignende Fordybning er opfyldt med en af ArecaPalmer overvoxet Lovskov og dens fra Toppen til Foden,
lig et lille Madeira med straaleformige Aaser med mellemlig
gende Daldrag stærkt nuancerede Sideflader lode glemme,
at disse kun ere beklædte med hiint næsten al anden Ve
getation udelukkende Græstæppe.
Höiderne og det disse nærmest omgivende Lavland,
altsaa Öernes störste Areal, optages af den hidtil omtalte
Vegetation. Det senest dannede Lavland derimod har en
betydelig ringere Udstrækning, men er af en meget större
Vigtighed, navnlig for Öernes nuværende Befolkning. Saa
store Forkjelligheder dette Land end freiflbyder, baade i
Henseende til Oprindelse og indre Beskaffenhed, saa bestemt
udtalt er dog een fælles vegetativ Characteer, nemlig flere
af de der forekommende træ- og buskaglige Plante-Arters
Selskabelighed, der vel ikke i og for sig er overvættes
fremtrædende, men dog meget iøjnefaldende i dens Mod
sætning til Urskovens brogede Vrimmel.
Langs Öernes Kyster strækker sig en Strimmel Land,
hvis Hovedbestanddeel er Koralbrudstykker, iblandet oplöste
Dele eller Brudstykker af de ældre Bjergarter, hvilken
Iblanding bliver saa meget rigeligere, jo mere man fjerner
sig fra Stranden. Dette Land mangler hist og her, navnlig
hvor bratte Klinter eller Tilstedeværelsen af Ferskvand sy
nes at have afgivet eller endnu afgive Hindringer for dets Dan
nelse, og er i det Hele smallere og af mindre Udstrækning
paa de sydlige end paa de nordlige Öer, og da det udgjör
den vigtigste Deel af de Indfodtes Agerland, saa er, som
tilsvarende Folge af denne ulige Fordeling, Befolkningen
overveiende talrigere paa de sidstnævnte.
Havstokken, den ved Vinden eller ved Bolgerne lil faa
Fods Höide ophobede Vold af blændende Jividt Koralsand,
har, netop hvor Havets Indflydelse ved almindeligt Höivande
naaer sin Grændse, en ganske smal Stribe af lave, krybende
Planter: en Iscliaemum-Art, Dolichos luteus(?) og den ved
alle tropiske Kyster almindelige Convolvulus maritimus;
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indenfor disse findes ganske almindelig, hvor den natur
lige Tilstand er er uforstyrret, en smal men meget tæt Ve
getation, dannet af tvende buskagtige Planter, Tournefortia argentea (?) og Scaevola Taccada, som paa det Strög,
de indtage, udelukke alle andre Planter og hinanden ind
byrdes; saaledes forekommer den fortnævnte i stor Udstræk
ning paa Öen Trice, den sidstnævnte aldeles ikke, medens
det omvendte Forhold finder Sted paa det nærliggende Pulo
Milu. Begge Planters Individer ere stillede saa tæt til
hverandre og saa ligeligt og frodigt udviklede, at man
kunde fristes til at antage, at man havde en velpasset Hæk
for sig. Den indtil 20 Fod höie, sölvhaarede Tournefortia
udmærker sig allerede i större Afstand ved en egen graalig
Tone; den riglbladede, lysgrönne Scaevola fremtræder med
en overordentlig foraarsagtig Friskhed, men er ofte, lige
som den udenfor voxende Ischaemum, overvældet med Mos
ser af en traadformig, bladlös, blegguul, selskabelig Snylte
plante, Cassytha filiformis.
Nærmest indenfor denne hækformige Vegetation, sjeld
nere udenfor og da kun ganske enkeltviis, optræde flere
Træer, som enten ikkun forekomme her eller dog her sy
nes at have deres störste Individantal, men ikke ere sel
skabelige. Til de almindeligste af disse höre den pragt
fulde Barringtonia speciosa, den, navnligt henimod Aften
overordenliigt vellugtende Guettarda speciosa, Calophyllum
Inophyllum, Paritium tiliaceum, Thespesia populnea, Hereticra littoralis C?X Hernandia ovigeraf?) og Sterculia Balanghas.
Mindre mægtige, men ved deres Hyppighed ikke
mindre charakteristiske ere Arterne af Sophora (tomentosa),
Canavalia, Briedelia, Glochidion, Mappa og Ricinus (com
munis). Den sidste forekom paa Catschall som et 10—12
Fod höit Træ med meget mindre Frö end den ellers har,
hvor den forekommer som Urt, og den dannede der en
nogle Tönder Land stor, meget tæt Lund, som formodenligt
stod under en Slags Cultur. Men Cocuspalmen, saagodtsom
den eneste Plante, der af Nicobarerne dyrkes med nogen
Omhu, er dog den, som af alle indtager det störste Areal
af Korallandet og som saavel ved Hyppighed som ved For-
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men bortleder Öiet fra den övrige herværende Vegetatipn,
der, saa selvstændig denne end iövrigt er, dog i Udtryk
viger og næsten kun synes at afgive en Ramme for hiin.
Med Undtagelse af den lille Klippeö Montchal, hvor den
findes paa en Höide af omtrent 100 Fod. og den övre Deel
af Floden paa Lille Nicobar, veed jeg ikke at Cocuspalmen
noget Sted paa Nicobaröerne findes udenfor Korallandet.
Den er her plantet uden Orden og almindeligviis noget
tættere end i en sædvanlig ostindisk Cocusplantage, er ikke
holdt fri for Ukrudt, der endog hist og her danner en tem
melig tæt Underskov, og eiheller er den enkelte ældre
Plante omgiven af en ringförmig Vold, indenfor hvilken i
den törre Tid kunde foretages en tilstrækkelig Vanding, og
dog veed jeg ikke nogetsteds at have seet den frodigere,
eller, saavidt jeg kunne skjönne, med en rigere Frugtdan
nelse end paa Nicobaröerne.
Omtrent i Midten af Öen Milu træffer man en Fersk
vandssump, som kun mod Vest synes at stötte sig tilLeerskifer- og Sandsteensformationen, men iövrigt er indfattet
af Koralland. Dens fine, meget mörke og torvlignende
Jordbund var endnu mod Slutningen af den törre Tid meget
fugtig og saa lidet sammenholdende, at man overalt sank i.
Den var fuldkommen blottet for al lavere Vegetation, men
desto rigeligere forsynet med Pandanus og Areca; navnlig
synes den førstnævnte, — som dog forekommer paa allo
Öerne i saa frodig en Tilstand, og saa hyppigt, at den af
giver et af de meest betegnende Træk i den nicobariske
Flora — her at have naaet den höieste Udvikling baade
med Hensyn til Hyppigheden og Störreisen af Individerne;
disse vare nemlig som oftest af en Höide af 30 lil 40 Fod
og derover, ofte 4 til 6 Gange forgrenede og bære Frugt
hoveder af 18 til 20 Tommers Længde. Paa Öen Trice
fandtes en lignende, men dog noget afvigende Ferskvands
sump; den havde ikke, som den forrige, Aflöb mod Stran
den, saa at her i Regntiden maa være en lille Sö, uagtet
den i Februar var næsten udtörret, dens Jordsmon var me
get mindre humusholdigt og ikke uden lavere Vegetation
(Helminthoslachys dulcis), og Pandanus optraadlc meget
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sjeldnere, medens Ficus-Arter og Barringtonia racemosa
dannede en höi, men aaben Skov med Feronia elephantum
og en Ardisia-Art som Underskov. Sumpdannelser af den
Beskaffenhed, som de tvende nævnte Tor Öieblikket frem
byde, kjender jeg ikke fra de andre öer; derimod findes
f. Ex. ved Galatheafloden og ved Floden, som udmunder i
Gangeshavnen, og vistnok flere Steder paa de större Öer,
meget större Afbrydelser i Korallandet, navnligt de saakaldte Mangrovesumpe. Den inderste Deel af Gangeshavnen,
hvor Floden udmunder, er opfyldt med Slam, som ved Ebben
kun er skjult af faa Fod Vand, og kun ganske enkeltviis
har en lille Mangrove ligesom forvildet sig herud; men
hvor Havet ved Ebben ganske træder tilbage, begynder
Mangroveskoven og strækker sig maaskee over den yderste
Trediedeel af den Dal, Floden gjennemlober. Hele denne
Strækning er ved Flodtid oversvömmet med Brakvand; ved
Ebben derimod blottes den dyndede Jordbund, som da frembyder en Rigdom afCrustaceer og Bloddyr; men med Und
tagelsen af Mangroven (Bruguiera gymnorrhiza) og en sjeld
nere forekommende urteagtig Acanthacee (Dilivaria) er den
aldeles uden Vegetation; den förste danner nærmest Bugten
et meget tæt Buskads, der ikke er uligt et Ellekrat, men
gaaer snart over i en höi og noget aaben Skov, hvor kun
det slibrige Dynd og de overalt af Dyndet fremragende
knæformige Rödder gjöre Vandringen besværlig.
Hvor
Havvandets Indflydelse ophorer, forsvinder Mangroven, og
der optræder, saavidt Floden i Regntiden træder over sine
Bredder, en Vegetation, som, hvor forskjelligartet den end
iövrigt viser sig (Ficus, Pandanus, Flagellaria, Calamus,
Inga, Cordyline, vilde Bananer, træagtige Bregner, Convolvulaceæ), dog faae et ganske eget Præg ved den meget
hyppige Atap (Nipa fruticaus), en stammelös, palmelignende
Plante, hvis store Frugter ofte ved Modningen ere skjulte
under Vand. Naar Bredderne hæve sig flere Fod over Flo
dens Overflade, taber Atapen sig ganske, og Vegetationen
antager her en overordentlig Ynde; den rige, men endnu
noget aabne Lovskov er isprængt med Pandanus og Arecapalmer og afvexler snart med aabne Steder, hvor træ- og
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buskagtige Brægner, Melastomer, höie Græs, Rubus og Carica Papaya overbyde hverandre i Yppighed, snart med
de Indfodtes smaa, tildeels indhegnede Udflytterhaver, hvor
Sukkerror, Cocus, Oranger, Bananer, Colocasia indica, Ca
ladium nymphæifolium (Yamsarter) trives saa ypperligt, at
man med Grund tör ansee dette Terrain som den frugtbareste Deel af Öen, og da Korallandet allerede saago disom
ganske er optaget til Dyrkning, tillige som det Strög, der
ved en Colonisation fortrinligst burde söges opdyrket.
Endelig frembyderder Korallandet Atbrydelser, hvor
fremspringende Klipper naae saa langt ud i det ved Flod
tid med Havvand overskyllede Rev, at Havstokkens Dan
nelse derved forhindres. Vegetationen paa disse, ofte for
Jord blottede Klipper er characteriseret ved Hyppigheden
af en Casuarina, ligesom ogsaa en Callicarpa og en Sponia
(Celtis vestimentaria Kamphövener) her ere meget almin
delige.
I den hosföiede Liste over Planteslægter fra Nicobar
öerne vil man savne mange Former, som man med Hensyn
til Öernes geographiske Beliggenhed skulde have ventet at
finde der; som Exempter vil jeg kun anföre Ceratopteris,
Marsilea, Stratiotes, Nepenthes og Qvercus, som alle fore
komme paa det nærliggende Pulo Pinang; Eegen (Qvercus)
endog i 9 Arter. Denne Mangel beroer deeis paa, at Öerne
(maaskee med Undtagelse af Trice) ikke have solaabne,
stillestaaende Vande, deels maa den vel kun hidröre fra, at
den kortvarige Undersögelse fandt Sted i den törre Aarslid
og aldeles ikke naaede til de större skovbeklædte Höider.
*
«
*
Spörges der: af hvilke af Öernes Plante-Producter kan
man ved en Colonisation vente at erholde nogen umiddelbar
Fordeel? saa vil Svaret indskrænke sig lil at anföre Betelnöd <jg Gavntommer. Betelnödden findes vild i stor Mængde>
og vil kunne afsættes overalt i Ostindien og det sydlige
China, men Afhasningen er et meget besværligt Arbeide og
i uaihasel Tilstand fordyres Fragten paa Grund af det större
Lasterum og den utaalelige Stank og Hede, som i Skibet
udvikler sig ved Gjæringen. Teaktræ (Tectona grandis),
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det i Ostindien almindeligste Skibstømmer fandtes vel ikke
paa Öerne, men disse frembyde dog mange Vedsorler som
i Haardhed og Seighed og sandsynligviis ogsaa i Varighed
kunne maale sig med hiint; saaledes forekommer Pinei
(Calophyllum Inophyllum), som paa Coromandelkysten, hvor
den anvendes til Skibsknæ, staaer i höi Priis, overalt nær
mest Stranden og tilmed i större Exemplarer end andet
steds i Ostindien eller paa Sydhavsöerne,
Huustømmer
findes i Mængde.
Hettes Spörgsmaalet hen paa: hvilke Handelsplanter
kunne dyrkes paa Öerne? saa vil man, uden at feile meget
kunne svare: med Undtagelse af saadanne Planter, som sy
nes at fordre en større Höide over Havet (Thee, Opium),
tör man vente, at enhver i Ostindien indenfor Vendekred
sen, med Held dyrket Plante ved et omsigtsfuld Valg af
Jordsmon og en forn’uftig og omhyggelig Pleie vil kunne
lykkes.
Spörger man endelig: hvilke dyrkede Planter ville ved
en Coloni paa Nicobaröerne afgive størst Fordeel ? saa bli
ver Svaret meget vanskeligere, selv for den med Ostindiens
agronomiske og commercielleForhold nöiebekjendle; Spörgs
maalet bör maaskee optøses i tvende:
1. Hvorledes udfores en Plantning med det ringeste Ud
læg? — hvilke Arbeidere ere de kyndigste, kraftigste
og billigste?
2. Hvilke dyrkede Planter ville med største Sandsynlighed
efter Maaneders eller Aars Forlob, o: ved den tørste
fulde Afgröde, staae i en saadan Priis paa et bekvemt
Marked, at de yde de fleestmulige Procent af den an
lagte Kapital?
1. Naar man erindrer, at de Indfödte paa Nicobar
öerne kun drive ubetydelig Qvægavl, endnu mindre Jagt og
Fiskeri og, skjöndt Klimat og Jordbund indbyde dertil, al
deles ingen Kornavl, og at de almindeligviis indskrænke
sig til i Ny og i Næ at henplante en spirende Cocusnöd
eller at udplante en Banan eller en Yams, saa vil man
ikke turde vente, at de ved deres tilvante Ladhed og
ringe Trang til fremmede Gjenstande för efter mange
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Aars Paavirkning skulde lade sig bevæge lil at udfore* et
regelmæssigt og i længere Tid fortsat Arbeide, og da ny
komne Europæere umuligt kunne paatage sig et saadant,
maa man tye til de almindelige ostindiske Arbeidere: Ma
dras-Kulier, Bengalere, Malaier og Chinesere. Forskjellen
mellem disse Arbeideres Dygtighed er i det Hele saavelsom
ved særegne Kulturer, ligesom ogsaa med Hensyn til Lön
nen, saa stor, at man paa ingen Maade tör vælge iflæng.
Saaledes vil den stærke Kuli under lige Forhold forlange
den höieste Lön; den driftige Chineser kommer ham heri
nærmest, medens den spinkle Hindu er at erholde til laveste
Priis. Malaien viser meestLyst til at arbeide i en Riismark;
Chineseren synes at have Afsmag for Riisavlen, medens
han ynder Sukkeravl og Havedyrkning i det Store som i
det Smaa. Kulien foretrækker ethvert haardere Arbeide,
medens Bengaleren paalager sig ethvert Markarbeide, naar
det blot ikke overgaaer hans ringe Kræfter. For en Kuli
er Lönnen paa Pinang 4 Gange höiere end i Forindien, og
Nicobaröernes bekjendte Usundhed og Manglen af Fruen
timmer, vil sikkert endmere fordyre Arbeidet og gjöre Ar
beideren uvillig til at indlade sig paa större Aarmaal. Chi
neseren overtager helst Arbeidet mod en bestemt Andeel
af Udbyttet eller forpagter en i Drift værende Plantning.
Disse forskjellige Omstændigheder ere naturligviis af stor
Betydning ved en Colonisation, men de forandre sig, navn
ligt hvad Lönnen angaaer, i Forhold til indtrædende Sving
ninger i Ostindiens Production og Handel og til en tilfæl
digt större Sammenströmning af chinesiske eller andre arbeidssögende Udvandrere paa de almindelige Stapelsteder,
Singapore og Pinang, saa at jeg ikke her vover at antyde
noget specielt Valg af Arbeidere eller at give nogen til
nærmende Beregning over Omkostningerne ved et Anlæg.
2. Delte Sporgsmaal er vel aldeles coinmercielt, og
jeg skal derfor ikke indlade mig paa at besvare det, rnen
nogle enkelte Bemærkninger om Forhold, som maa tages i
Betragtning ved Besvarelsen, turde dog maaskee her finde
cn passende Plads.
Indsamlingen og den forelöbige Tilberedning af de
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olieydende Frugter af Calophyllum, Elæocarpus og Ricinus,
de farveholdige Frö af Bixa Orellana, de horlignende Stof
fer af Bananens Stilke og Ananassens Blade*, Dyrkningen af
Salep, Ingefær, Cardemomme o. dsl., kunde vel afgive no
gen Indtægt for Colonien, naar den forsi er saa vidt frem
skreden, at der findes et tilstrækkeligt Antal Koner og Born,
som mod en ringe Godtgjörelse ville paatage sig et saa
dant mindre udstrakt Foretagende, men uden dette vil Pri
sen paa de nævnte Stoffer være saa lav, at de ikke kunne
komme i Betragtning. Alle Cocustræer paa Öerne tilhore
de Indfödte, og de Nödder, som de ikke selv forbruge,
maatte man altsaa tiltuske sig» Man har antaget, at de
nordlige Öer i det Hele producere 10 Millioner Nödder
aarligt, og det er sandsynligt, at Productionen paa de syd
lige belober sig tit 4 Millioner. Af disse 14 Millioner bort
fores ved fremmede Skibe neppe over 4 Millioner, hvoraf
2J Million alene fra Car Nicobar. Foruden disse ville sandsynligviis endnu 2 Millioner kunne erholdes, naar man i
A arets Löb efterhaanden tiltuskede sig mindre Partier fra
de forskjellige Öer, medens der for disses 6000 Beboere
indeholdtes 8 Millioner eller 1333| for hvert Individ, hvil
ket Antal neppe er for ringe ansat. Disse 6 Millioner kunne
paa Öerne erholdes til en Priis, der er 3 til 6 Gange la
vere end paa Kysterne af den bengalske Bugt og Malaccastrædet indtil Singapore, og da Betalingen sjeldnest skeer i
Penge, men i blaat Lærred, Tobak o. desk, saa vil den i
Virkelighed blive meget lavere end angivet, og naar Colo
nien selv avlede Tobakken, som trives ypperligt paa Öerne,
og hvis Olien paa Stedet udpressedes af Nodderne, vilde
Fordelen endmere foröges. I hvad der saaledes kunde ind
vindes ved Gavntommer, Betel- og Cocusnödder, maaskee
ved smaa Partier Skildpadde, Ambra, ved Trepangfiskeri og
Kalk-, Salt- og Kultilvirkning, maatte en Coloni söge et
midlertidigt Underhold. Peberplantninger kunne ingenlunde
betale sig; Riisavl vel kun hvad Coloniens eget Forbrug
angaaer. Sukkerroret burde vistnok forsöges, men gun
stige Localiteter ere ikke meget udstrakte paa Öerne; dog
vilde de to överste Trediedele af de Dale, som gjennem-
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strømmes af Floderne, være fortrinligt skikkede dertil. Med
Hensyn til Indigo seer jeg ingen Grund til, hvorfor den
ikke skulde kunne lykkes paa Öerne, men jeg kan dog
ikke undlade at bemærke, at der af denne Slægt, som fortrinsviis synes at söge Kystpartier, ikke er fundet nogen
Art paa Nicobaroerne, medens man paa Coromandelkysten
træffer ikke færre end 24 Arter; iövrigt ere dens Productionsoinkostninger saa store, at den neppe vilde betale sig.
För efter en 5—8 Aars Forlob vilde en Coloni saaledes
neppe kunne vente betydeligt forögede Indtægter. I dette
Tidsrum burde nemlig den endnu ikke optagne Deel af
Korallandet være ryddet og beplantet med Cocus, ja, efter
mit Skjon,* burde hele det övrige flade Land, {forsaavidt
det nu er beklædt med Urskov, og selv Foden afHöiderne,
hvor Heidningen ikke stiger over en Snees Grader, benyt
tes paa samme Maade. Naar Pladsen er ryddet og de spi
rende Rödder ere plantede, fordrer Cocus en meget ringe
Omsorg, og fra den i det 7de til 8de Aar bærer Frugt,
kræver den næsten kun de Omkostninger, som medgaae til
Frugternes Nedplukning, og naar man derhos betænker, at
man af en almindelig engelsk Cocusplantning beregner en
Indtægt af 20 til 40 Procent af den anlagte Kapital, og at
denne Plante neppe nogetsteds forekommer i en saadau
Fylde, Kraft og Frugtbarhed som paa Nicobaroerne, turde
det ikke være feilagligt ved Besvarelsen af Sporgsmaalet
at nævne Cocus som den Plante, der forlrinsviis maatte
komme i Betragtning. Foruden med Cocus burde man neppe
gjöre större Forsög med andre Planter end Sukker og Kaffe,
som begge ville trives saa fortræffeligt paa Öerne, at man
ved Sporgsmaalet om deres Fordeelagtighed nærmest kun
har at afgjöre, hvorvidt man vil være istand til i billig Ar
beidskraft at concurere med de omliggende Lande, hvor
Sukker og Kaffeproductionen i de senere Aar navnlig paa
Grund af de forandrede vestindiske Productionsforhold, er
stegen i betydelig Grad.
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Fortegnelse over de nicobariske Öers Planteverden.
1.

fflimoseie.
Cl—4) Inga, Acacia, Eutoda. Mimosa.

2.

Papilionace®.
(5—25) Bauhinia, Cassia, Tamarindus, Guitandina, Sophora, Dalbergia, Pongamia, Abrus, Flemingia,
Nomismia, Cajanus, Dolichos, Mucuna, Canavalia,
Clitoria, Olysicarpus, Dicernia, Desmodium, Uraria,
Smilhia, Crotalaria.

3.

Rosace®.
(26) Rubus.

4.

Myrtace®.
(27—29) Barringtonia, Dugenia, Psidium.

5.

Jlclastomace®.
(30—32) Dissochaete, Osbeckia, Melasloma.

6.

Oenothere®.
(33) Jussieua.
Rhkophore®.
(34—36) Bruguiera, Rhizophora, Carallia.

7.

Combretace®.
(37) Combrelum.
9. Ochnace®.
(38) Oehna.
10. Conuarace®.
(39) Cnestis.
11. Burserace®.
(40) Canarium.

8.

12.

13.

14.

Ànacardlace®.
(41—441 Semecarpus, Rhus, Mangifera, Sorindeia.
Euphorblace®.
(45—55) Glochidion, Cicca, Phylanlhus, Briedelia, Gelonium, Ricinus, Mappa, Claoxylon, Manihot, Acalypha, Euphorbia.

Rhamneæ.
(56—57) Colubrina, Gouania.

432
15.

Uippocrateaceæ.
(58) Salaria.

16.

Ceiastrincæ.
(59) Euonymus.

17.

Plttosporex.
(60) Pittosporum.

Polygoleæ.
(61) Polygala.
19. Sapludace».
(62—63) Schmicdclia, Sapindus.
20. Aiirantlaceæ.
(64—68) Triphasia, Alalanlia?, Citrus, Glycosmis, Fcronia.
18.

Clusiaceœ.
(69—70) Garcinia, Calophyllum.
22. Dipterocarpeæ.
(71) Terminalia.
23. Chlacnaeeæ.
(72) Hugonia.?
24. Tiliaceœ.
(73— 75) Grewia, Elaeocarpus, Monocera.

21.

25.

Büttoeriacee.
(76) Visenia.
26. Stcrculiaceæ.
(77—79) Slcrculia, Hereliera, Ilelicleres.

27.

28.

29.

lalvaceæ.
(80—85) Parilium, Thespesia, Urena, Sida, Hibiscus,
Abelmoschus.
Cucasbltaceæ.
(86—87) Lagcnaria, Momordica.

Fapayaccæ.
(88) Carica.
30. Bixacese.
(89) Bixa.
31. Nymphaeaceæ.
(90) Nymphaea.
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32.

Capparldeæ.
(91—92) Gynandropsis, Polanisia.
33. Anonaces.
(93—95) Anona, Uvaria, Orophea.

Jlyrhticeæ.
(96) Myristica.
33. flenlspermaceæ.
(97— 99) Menispermum, Cocculus, Stephania.

34.

Lorantaceæ.
(100) Loranlhus?.
37. Ampelideæ.
(101—103) Leea, Cissus, Pterisanthes.
38. Araliceæ.
(104—105) Aralia, Arlhrophyllum.
36.

39.

Vmbellifers.
(106) Hydrocotyle.
40. Sapotaceæ.
(107) Sideroxylon.

41.

Hyniuee.
Cl08—109) Ardisia, Maesa.

42.

Ebenacee.
(110) Diospyros.
Bignonlaceæ.
(111) Spathodea.
Acanthacex.
(112—114) Thunbergia, Dilivaria, Juslicia.
Scrophularintte.
(115) Bonnaya.
Solanaceæ.
(116—119) Caspicum, Datura, Nicotiana, Salanuni.

43.
44.

45.
46.

. 47.

Bydroleaces.
(120) Hydrolea.
48. Couvolvulaces.
(121—127) Convolvulus, Ipomaea, Erycibe, Lepislemon,
Aniseia, Calonyction, Evolvulus.
Bilko Jordomseiling.

!.
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49. Asperifolix.
(128—129) Ehretia, Tournefortia.
S9. Cordiacex.
(130) Cordia.
51. Yerbcnaéex.
(131—134) Vitex, Premna, Clerodendron, Callicarpa.
52. Labiatx.
(135—138) Ocymurn, Stachys?, Orthosiphon, Leucas.
Ascicpiadex.
(139—140) Hoya, Sarcolobus.
54. Apocyneæ.
(141—143) Alstonia, Cerbera, Tabernsmontana.
55. Logauiaceœ.
(144) Fagraea.
56. Oleaceæ.
(145) Chinonanlhus.
53.

57.

Jasmineæ.
(146) Jasminum.

58.

Rubiaceœ.
(147—156) Mussaenda, Ixora, Nauclea, Serissa, Psychotria, Guettarda, Ophiorrhiza, Morinda, Hedyotis, Gonotheca.
Lobeliaceœ.
(157) Lobelia.
Goodeulacex.
(158) Scaevola.
Composite.
(159—167) Agératum, Cyanopsis, Vernonia?, Wedelia, Eclipta, Adenostemma, Bidens, Spilanthes,
Conyza?.
Aristolochic».
(268) Aristolochia.
Elæagncæ.
(169) Elæagnus.
üernandlace».
(170) Hernandia.

59.

69.
61.

62.
63.
64.
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65.

Laurlnee.

(171—173) Polyadenia?, Liltsæa?, Cassytha.
66.

Polygone».

(174) Polygonum.
67.

Amaranthace».

(175—178) Aerua, Alternathera, Achyranthes, Desmochaete.
68.

Åntldeamec.

(179—180). Antidesma, Lepidostachys?.
69.

Vrticases.

(181—184) Elatostemma, Boehmeria, Parietaria, Urtica.
70.

Artocarpec.

(185—187) Ficus, Artocarpus. Conocephalus.
71.

Hores.

(188) Epicarpurus.
72.

Casuarine».

73.

Piperace».

(189) Casuarina.

(190) Piper.
74.

Palma.

(191—193) Cocos, Areca, Calamus.
75.

Pandane».

(194—195) Pandanns, Nipa.
76.

Aroldes.

(196—198) Caladium, Colocasia, Potlios.
77.

Najaden.

(199) Zostera.
78.

Husace».

79.

(200) Musa.
Cannace».

(201) Maranta.
80.

Zingiberace».

(202—203) Alpinia phoenicea Kamphö vener, Amomum
fructu acido Rink.
81.

Orchideœ.

(204) Dendrobium.
28*

82.

Bromeliaeeæ.

(205) Ananassa.
83.

AmarylHdeæ.

(206) Crinum.
84.

Dioscoreæ.

(207) Dioscorea.
85.

Smilacex.

(208—210) Roxburghia, Smilax, Cordyline.
86.

Juncacex.

(211) Flagellaria.
87.

Canmelyuex.

(212—213) Commelyna, Tradescantia.
88.

Eriocaulonex.

(214) Eriocaulon.
89.

Cyperacex.

(215—221) Cyperus. Kylingia, Scirpus, Fimbristylis,
Haplostylis; Diplacrum, Scleria.
99.

Graminex.

(222—238) O plismenus, Panicum, Ischaemum, Andropogon, Paspalus, Manisuris, Dimeria, Isachne, lin—
perata, Saccharum, Bambusa, Pennisetum, Dactyloctenium, Phragmites, Sporobolus, Eragrostis, Poa.
91.

Cycadex.

(239) Cycas.
92.

Lycopodiacex,

(240) Lycopodium.
93.

Ophioglossex.

(241) Helminthostachys.
94.

Marattiacex.

(242) Angiopteris.
95.

Schlzacacex.

(243) Lygodium.
96

Gleichcniacex.

(244) Gleichenia.
97.

üymcnophyllex

(245) Trichomanes*
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98.

Polypodiaceœ.

(246—260). Dicksonia, Davalliaf?), Lindsæa Aspidium, Diplaziuin, Asplénium, Pteris, Vittaria, Adiantum (?),
Pleopeltis, Polypodium, Blechnum, Gymnogramma, Anlrophyum, Acrostichum.

Nicobaröernes Indvaanere anslaaes til et Antal af
imellem 5 og 6000, som dog ingenlunde er ligeligt fordeelt
paa alle Öerne; navnlig er den sydlige Gruppe langt sletlere befolket end den nordlige, saa at hele Indbyggeran
tallet paa samme endog kun anslaaes lil omtrent 600, og
selv af de nordlige Öer ere nogle, som allerede ovenfor
antydet, forholdsviis meget stærkere befolkede end andre.
Med Undtagelse af det særegne, kun meget lidt bekjendte Folkeslag, der lever i det Indre af Öen Store Ni
cobar, höre de övrige Indbyggere, som alle beboe Kyst
strækninger, og iövrigt ogsaa have alt Væsentligt tilfælles,
til samme Stamme og betragte sig ogsaa selv som et Folk,
ihvorvel der forövrigt imellem dem indbyrdes vise sig ikke
faa Forskelligheder, der i Særdeleshed fremlrædp som Ejen
dommeligheder betinget ved en större Udvikling paa nogle
at Öerne; ogsaa i denne Henseende synes Hovedforskjellen
at bestaae imellem de tvende Ögrupper, idet de sydlige,
större, men paa Koralsand fattige öers Beboere i det Hele
staae paa et lavere Trin end Indvaanerne paa den nordlige
Gruppe,
Nicobarerne ere hverken i physisk eller aandelig
Henseende nogen ædel Race; de frembyde ikke faa For
skelligheder fra de övrige sydostlige asiatiske Folkeslag;
nærmest beslægtede ere de maaskee med Malaierne. Deres
Hudfarve er endeel lysere end Hinduernes, betydeligt mörkere end Chinesernes, og forskjellig fra begges ved et
stærkt rödbruunt Anströg. Baghovedet er paafaldende fladt,
Issen meget toppet og Breden imellem Issebenets Knuder
(tubera parietalia) usædvanlig stor; ogsaa Siderne af Hove
det ere meget flade; Panden er ikke höi, mensmal, og har
hverken synderlig Hævning eller Heldning. Öinene staae
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langt fra hinanden; de ere mörk c med en guulagtig Sklerolika; Næsen er flad og bred, Kjæverne stærkt frem
stadende; Munden er bred og plump med tykke Læber,
Hagen er spids, Orene ere sædvanligt gjennemborede saa
bredt, at de kunne optage en Cigar. Skjægget er i Alminde
lighed udrykket og meget sparsomt, og Kroppen i det Hele
svagt behaaret; Hovedhaaret er altid sort, glat og giind
sende; det bæres snart langt, og da gjerne ombundet
med et Bastbaand eller deslige, snart kort afskaaret, fordetmeste med en eller flere Haartotter imellem, snart
endelig, og del især hos Fruentimmerne, hvis Grimhed
overgaaer Alt hvad man kan gjöre sig Begreb om, al
deles afragct. Tænderne ere (af den overdrevne Beteltyg
ning) sorte, undertiden sunde, men i mange Tilfælde aldeles
degenererede, svuldne og löse, saa at de lig en ondartet
formlos Svulst staae frem imellem de tykke, ligesom corroderede Læber, der ei kunne lukkes over dem. Af Statur
ere de i Reglen under Middelhöide og noget undersætsige,
noget plumpe, men ofte af athletisk Bygning. Halsen er
kort, Brystet hvælvet; Underlivet ofte noget hængende, Ryg
gen stærkt udsveiet, Extremiteterne muskulöse, Hænderne
korto og buttede, Fodderne brede og lavvristede. Tatove
ring er ukjendt iblandt dem, skjöndt Enkelte undertiden
kunne have en tatoveret Figur paa Armen som Spor af
deres Samkvem med Malaierne; almindeligere er den fra
Birmanerne optagne Skik at bemale de med Svinefedt indgnedne Kinder med en stærk höiröd eller saflranguul Farve,
hvilket dog heller neppe bruges uden ved festlige Lejlig
heder. Af deres Sandser cr navnlig Synet overordentlig
skarpt; Legemets Holdning er rank, men de mangle Lethed
og Elasticitet; deres Gang er skrævende og med höit løf
tede Födder, i de Övelser, som deres Levemaade medförer,
ere de raske, selv smidige, navnlig i at klattre, styre Canoen, svomrne og dykke, kaste med Spydet o. s, v. Deres
Hvile bestaaer i at ligge eller sidde paa Hug« Naar de möde
hverandre hilse de ikke; de takke ikke for hvad man giver
dem, men ligesaa lidt bliver Nogen vred, fordi man ved
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sine Gaver begunstiger en Anden frem Tor ham. Derimod
have vi troet, at spore en Fölelse af ydmyget Stolthed, naar
man ved en umiddelbar Gjenforæring har villet gjengjælde
deres Gaver.
De kjende Omfavnelser, men at kysse er
et for dem som de övrige sydasiatiske Folkeslag fremmed
Kjærtegn; de pege med Læberne saavelsom med Fingrene,
tale sagte og sædvanlig uden Gestus; deres Born bære de
ved at lade dem ride paa Hofterne.
Deres Sprog er fuldt af utallige Gutturaler og Næselyd,
og ligner hverken det birmanske eller andre paa det indiske
Archipel; det er forövrigt ingenlunde fattigt, men har endog
Betegnelser for mange abstracto Udtryk (see vedföiede Ord
bog med Forord). Skrift- og Taltegn kjehde de ikke,
og for at notere Tal bruge de Karvestokke; de tælle i det
Hele intet undtagen Cocusnödder; de betegne derfor Dags
tiden ved at vise Solens Stand paa Himlen, og al længere
Tidsregningsaavelsom enhver historiskErindringerukjendt
hos dem; deres Alder kjende de derfor heller ikke. Mange
Gamle fandtes der imidlertid ikke iblandt dem; dog skulde
de ikke sjeldent opleve deres Börnebörns Födsel, men næ
sten aldrig Börnebörnsbörn ; undertiden blive de saa gamle,
at de gaae i Barudom.
Det mest fremtrædende Træk i Nicobarernes Char ac
te er synes at være Dovenskab, Ligegyldighed og Ladhed;
skjöndt de i Reglen ikke viste sig uvenligt stemte eller
utilböielige til at overlade hvad de havde, og undertiden
endog gave Prover paa Tjenstvillighed, der udkrævede Anstrængelse, vare de i det Hele ikke lette at bevæge til
at förelage sig noget. Det faldt dem i Almindelighed ikke
ind at tilbyde sig til den mindste Tjeneste, at bære Noget
eller at gaae et Skridt for os, selv for Betaling*). Saa
længe de frygtede os, vare de om os, saasnart de saae de
Herrer Naturforskere hengivne til deres fredelige Sysler,

*) Nan vil erindre hvor lidet heldig mit Forsög var med at anbringe
Indvaanerne i Pulo Milu’s Havn til at arbeide for mig.
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lagde de sig til at sove ellor ryge og vare ikke al forinaae til at gjöre et Skridt.
De viste sig heelt igjennem
ordknappe og tilbageholdende, livad dog muligen for en
Deel ogsaa kunde tilskrives Vanskeligheden ved at gjöre sig
forstaaclige for hinanden gjensidigt; lil Munterhed fandtes
der ikke Spor hos dem. Tilfredsstillelsen af deres Fornø
denheder kræver ikke megen Anstrængelse; i deres Arbei
der ere de kun lidet udholdende, og de fandtes i Alminde
lighed ogsaa altid hvilende, gj orende sig tilgode med Betel
eller Tobak. De leve i den raaeste Uvidenhed og have ikke
fjerneste Anelse om hvad Fordeel dc vilde kunne drage af
den herlige Jordbund. Men de synes ogsaa med et vist
ængsteligt Blik paa Fölgcrnc at afvise ethvert Skridt til Ci
vilisation eller bedre Cultur. Det var forgjæves, nt vor Bo
taniker forklarede dem Nytten og Brugen af Sædefro, som
han tilbod dem; de neglede endog at modtage det, endsige
at de ikke vilde plante eller saae det. Charakteristiske
Træk hos dem ere nemlig Frygtsomhed og Mistænkelighed,
saavel indbyrdes som imod Fremmede; og for de heraf
flydende Laster, Feighed, Lumsked, Forestillelse og Uord
holdenhed synes de heller ikke at kunne frikjendes; deres
ikke saa sjeldne, altid paa cn lumsk Maade anstillede Over
fald paa og Udplyndringer af fremmede Skibe kunne tjene
til Beviis herpaa, ligesom ogsaa Snigmord ikke skulle være
saa ganske sjeldne, og Straffe for begaaedc Forbrydelser
imellem dem selv indbyrdes gjerne iværksættes ved hem
meligt Overfald. Sandselige Laster synes derimod ikke at
være almindelige; til Fraadseri cre de ingenlunde forfaldne
og Ukydskhed synes heller ikke at finde Sted imellem dem;
Drukkenskab er vel almindeligere, men dog ikke særdeles
stærkt udbredt. Ligesom imidlertid disse ufordeelaglige
Charakteertræk ingenlunde ere lige stærkt fremtrædende paa
alle Öerne, saaledes ere Nicobarerne ogsaa paa den anden
Side i Besiddelse af Egenskaber, der forsone den Fremmede
med dem, og ere Tegn paa en barnlig Uskyldighed, endnu
saa temmelig uberört af de Laster, der desværre i Almin
delighed indsnige sig ved Samfærdsel med mere civiliserede
Folk. Godmodighed og Venlighed er et Hoveetræk hos dem ;
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de ere indbyrdes meddelende og i höi Orad ærlige i deres
Forhold lil hverandre. De ere vistnok ogsaa meget frede
lige Folk, jeg hörte aldrig iblandt de Mange, som omrin
gede os, Noget, der lignede Klammeri eller blot Uenighed,
Gjæstfrihed udvise de altid og villigt mod hverandre, som
ogsaa mod den Fremmede, om hvis velvillige Hensigter de
ere overbeviste.
De hænge med Kjærlighed ved deres
Land, Landsmænd og Födested. De kjende og agte Eien
domsretten og Tyveri er næsten ukjendt hos dem. Der
blev os' ikke et Stykke borte af All, hvad vi til forskjellige
Tider slæbte i Land, og de saakaldle „captains“ havde de
bedste Certificaler fra engelske Skippere for deres Cocusnödhandel med dem. Paa flere af disse Papirer fandt jeg
Beviis for, at de havde betalt paa den sidste Reise, hvad
de skyldte .fra den förste. De franske Missionairer havde
paa Terressa efterladt alt deres Gods, da de forlode Öen,
i de Indfodtes Værge, og disse bevarede All paa det om
hyggeligste; ogsaa en Baad, som Capt. Lewis paa Undersögelsesexpeditionen med l’Epiégle havde mistet ved den
samme Ö, var bleven opfisket af Indvaanerne, som havde
trukket den paa Land, lagt den med Kjolen iveiret, og nn
overraskede Capt. Lewis ved hans Tilbagekomst til Öerne
ved at melde ham, at hans Baad var i Behold. De af Ni
cobarerne forövede Overfald paa fremmede Skibe og Be
mægtigelsen af strandet Gods synes vel at frembyde et Be
viis i den modsatte Retning, og de föle det Slette i disse
Handlinger; men ligesom disse Angreb vel ikke sjeldent
kunne have været fremkaldte ved Skibsmandskabernes ure
delige eller töileslöse Opforsel, saaledes er det ingenlunde
alle Nicobarerne, der have gjort sig skyldige i samme, og
de uskyldige, „gode Mænd“, fralægge sig med Ivrighed al
Deelagtighed i slige Handlinger.
Deres Anmodninger lil
Pastor Rosen under hans Ophold paa Öerne om at faae
deres Born underviste af ham, ‘synes at tyde paa Lærvillighed hos dem. Uden Intelligens ere Nicobarerne heller in
genlunde; de lære med Lethed fremmede Sprog, og de
Fleste tale forudnn deres eget ogsaa noget Engelsk og fly
dende malaiisk og portugisisk. Jeg blev af saa godt som
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Enhver af dem adspurgt om mit og Skibets Navn, hvil
ket de strax gjentoge med den reneste Udtale uden mindste
Vanskelighed. Vor Præst morede sig med at lære flere af
dem at sige: „Kongen af Danmark er vor Konge“, hvilket
de tydeligt opfattede og repeterede, indtil de lærte at forstaae, hvad de sagde. Dette Sprogtalent hos dem var mig
saa meget mere paafaldende, som jeg kom fra det höitciviliserede Calcutta, hvor mit Navn daglig baade skriftlig
og mundtlig blev radbrækket paa den eventyrligste Maade.
Nicobarernes vigtigste Beskjæftigelser ereIndsam
ling af Cocusnödder, Skovning af Brænde, Jagt og Fiskeri,
saavelsom Plantning af Ananas, Bananer, Vams, o. s. v.,
hvortil paa de sydlige öer kommer Indsamling af Fugle
reder, Ambra og Skildpadde; endelig er ogsaa Handel med
fremmede Skibe overalt en meget yndet Forretning. Deres
Industri indskrænker sig til Nödvendighedsartikler. Deres
Huse og Canoer ere smukt og sindrigt byggede, dog aftage
de i Skjon hed og Störreise eftersom man kommer sydligere.
Ogsaa kunne de selv smede deres Spydspidser og udhamre de
Sölvringe, som de bruge til Prydelse; navnlig udmærke Chovryerne sig som Vaabensmede. Paa denne Ö drives ogsaa
udelukkende en anden Industrigreen, som det synes meest
af Fruentimmerne, navnlig Forfærdigelsen af Leerkar, som
vel ere uglasserede og skröbelige, men ingenlunde plumpt
eller slet forarbeidede; de have Form efter Stængeldelen af
en Cocusnöd, og ere i Almindelighed af betydelig Storrelse, prydede med Striber.
Ogsaa Kurvefletning drives
af Fruentimmerne; Kurvene ere runde; i Almindelighed tem
melig smaa, alle gjorte af Rotang, og kunne være me
get smukke. Derimod kunne de ikke selv forfærdige de
Töier, de bruge til deres Klædning; ikkun hos den i det
Indro af Sambelong boende Folkestamme forarbejdes af
Fruentimmerne et Slags Basttöi, der bestaaer af det In
dre af Celtistræets afskallede Bark, som bliver udbanket
og fabrikeret til Stykker af 1J Alens Brede og 2 til 3 Al.
Længde; Nicobarerne bruge det til at ligge paa og indhylle
sig i. Nogen stor Kunstfærdighed have Nicobarerne vel
ikke, dog kunne de ikke uden Færdighed snitte i Træ;
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flere Steder landtes större eller mindre menneskelige Fi
gurer, vel for störstedelen raa, enkelte dog ogsaa bedre;
dog er det tvivlsomt, hvorvidt de ere forfærdigede paa
Öerne. Paa Lille Nicobar fandtes paa Væggen af en Hytte
indskaarne Figurer af europæiske Skibe, paa hvilke den
forskjellige Takling var rigtigt angivet, ligesom der ogsaa
paa et andet Sted under Expeditionens Ophold fandtes en
Deel smaa Modeller, der skulde forestille de til samme hö
rende Skibe. For Sang og Musik have de ogsaa Sands,
skjöndt begge Dele ere hoist ufuldkomne.
Deres mu
sikalske Instrumenter bestaae i en Art Flöite af Bam
busror med 6-7 Huller, i hvilken der blæses fra den ene
Ende., og en, rigtignok kun ufuldkommen Begyndelse til en
Guitar, bestaaende af et tykt, omtrent 2 Fod langt, Bam
busror med Lydhuller paa Siderne, der er forsynet med
en Stræng af Rotang, som for at modificere Tonerne paa
forskjellige Steder trykkes imod Röret.
Nicobareus Hovedfödemiddel er Cocusnöd, kogt
eller raa. Hau spiser deraf saa meget han lyster, Resten
kaster han bort, og da enhver Nicobar gjör dette Maaltid
saa lidt han föler Trang dertil, ligger hele Skoven opfyldt
med mere eller mindre forraadnede Cocusskaller. Den Maade
han aabner Nödden paa og gjör sit Maaltid er i det Foregaaende beskrevet. Desuden nyde de Yams, Bananas og
andre Frugter, navnlig Caldeirafruglen, hvoraf de lave en
Slags Bröd eller Budding, som kaldes Mellori; ligeledes til
berede de en Slags Sago af Frugtens Kjerne af Nipa fructicans. Riis hörer til de store Sjeldenheder, da den maa
kjöbes. En almindelig Spise er Fisk, navnlig röget og tor
ret; Svine- ogHundekjöd nyde de som oftest kun ved fest
lige Leiligheder. Salt bruge de meget lidt og egentlig kun
til Fisk. Kjöd, der ikke er for seigt, saasom af Smaafugle
eller Grise, spise de undertiden raat. Ogsaa nyde de Hönseog andre Æg, Muslinger og lignende Södyr, Skildpadder,
og de foragte ikke engang Alligatorer. Vand drikke de
ikke eller i alt Fald meget lidt; deres bedste Drik er Cocusmelk. Palmetodden, den gjærede Saft, der udflyder
af den overskaarne Bladstilk paa Cocuspalmen, ere de li-
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denskabeligt hengivne lil, og synes ikke ni forbinde nogen
Skam med Drukkenskab. Da Cocusmelkcn er meget næ
rende, spise de i det Hele kun lidet; de holde ingen be
stemte Maaltider, men spise naar Sulten kommer over dem.
Forovrigt vise de ingen europæisk Kost tilbage; Bröd synes
de at linde meest Behag i, dog havde de paa de nordlige
Öer ogsaa faaet Smag paa Oxekjöd; af fremmede Drikke
varer tage de hellere Brændeviin end Viin. Tobak ere Alle,
bande Mænd, Qvindcr og Börn, lidenskabeligt forfaldne til;
de tygge uophörligt Betel, og have næsten aldrig Cerutten
ude af Munden; i Mangel af disse skjære de noget Tobak
i smaa Stykker, svöbe den ind i torrede Blade, og op
rulle den omtrent som Spaniernes Cigarilos.
Deres Dragt or hoist simpel; for Mandfolkenes Ved
kommende bcslaacr den alene i dn 2 Tommer bred Strim
mel af blaat Lærred, som ce snore om Hofterne; trække
mellem Benene og atter knytte i Bellet bagpaa, hvor den
löse Ende hænger ned som cn Hale; imidlertid cre de dog
ogsaa meget begjærlige efter europæiske Klædningsstykker,
navnlig Hovedbedækninger, saasoin gamle Filtehalte, rôde
Huer o. s. v. ; men de bruge dem alene som Prydelser, al
drig for at beskytte eller bedække sig, og ere ingenlunde
kræsne i Valget. Fruentimmerne bære et Slags Skjört oin
Lænderne, der i Almindelighed naaer fra Brystet til neden
for Knæerne, og bruge desuden, navnlig i Husene, et stort
Stykke blaat Lærred, hvori de fuldkomment kunne indhylle
sig. Paa enkelte af Öerne bære de ogsaa et Skjört af
Bast viklet flere Gange omkring Livet. Af Prydelser plcie
Nicobarerne især at bære Halsbaand af Glasperler eller og
saa ofte af parviis sammenbundne Rupier, saavelsom Sölvskeer og Gafler, hvilke sidste findes næsten hos enhver Fa
milie, men aldrig bruges til at spise med. I Örene bære
de i Almindelighed en Cigar, undertiden smaa Rör eller
Træpinde, foran belagte med en Sölvplade, udhamret koldt
af Rupier eller af andre Mynter, eller smykkede med en
Fjerkrands; om Haandlcddene og ofte om Benene have de
Ringe af tykt Sölv-, Messing eller Jerntraad. Deres i en
Europæers Öinc smukkeste Pynt, som især bruges paa de
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nordlige Öer, er imidlertid Pande- og Halsbaand enten af
torret Bast eller af frisk Lovværk.
Nicobarernes Huse ere i Almindelighed eens paa alle
Öerne, dog ere de paa de nordlige Öer i Almindelighed
baade större og bedre end paa de sydlige. Med ganske
enkelte ved Localiteterne betingede Undtagelser ere de alle
byggede ved Stranden (undertiden endog tildeels i Vandet)
under Skoven i Læ for Sydvest-Monsonen, paa den nord
lige Gruppe i Reglen sammen i större eller mindre Lands
byer, paa de sydlige Öer derimod enten enkelte eller kun
faa tilsammen. Husene ere i Almindelighed runde, bikube
formede, sjeldent fiirkantede; de ere byggede paa 12—18
Pæle, der ere 3 til 4 Al. höie, saa at man bekvemt kan gaae un
der Huset; i dette aabne Rum, som tilsteder Luften fri Adgang,
holder Jordbundens Fugtighed borte og beskytter Beboerne
mod Skovens giftige Kryb, opbevares som oftest Brænde, Caldeira og andre Frugter, eller findes Svinelruge, Kurve for
Hönsene tit at udruge Æg i m. m. Gulvet er sammensat
aP Brædder eller oftere af Bambus med Mellemrum, hvorigjennem Lyset falder op i Bygningen; over dette bruges,
navnlig paa de sydlige Öer, Sidevægge af Bræder, J Alen
höie, paa de nordlige er derimod i Almindelighed Taget
anbragt umiddelbert paa Gulvet; hiint bestaaer af et fuld
stændigt Sparreværk af Rotang, der er tækket med Bladene
af Nipa- (Atap) eller Pandanustræet, som afgive et fortræf
feligt Tækningsmiddel. Vinduesaabningcr ere sjelden an
bragte i Taget; den eneste Indgang til Huset er igjennem
en Luge i Gulvet, hvortil man föres ad en Bambusstige,
eller op ad en med Trappetrin forsynet Træstamme; denne
snævre Indgang er Husets Dör, Vindue og Skorsteen. Ro
gen som derved for en Deel bliver staaende i Hytten, bi
drager vist ikke lidet til at gjöre Skov- og Sumpmiasmerne
mindre skadelige for Beboerne, og det kun svagt indladte
Lys medförer en vis Kjölighed, men Luften derinde er i
det Hele langtfra behagelig; den er indeklemt og stinkende.
Den överste Deel af Huset er afdeelt med et Bambusloft,
som hviler paa to lykke Bambusstokke, og som bruges til
der at henlægge, hvad der ikke benyttes almindeligt. Over-
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raskende er den Omhn, hvormed Alt i deres Boliger er
udarbeidet, og Reenlighed hersker i Almindelighed saavel i
som udenfor Husene. Ligeoverfor Lugen i Gulvet findes
Arnestedet, en med Stene omsat og med Sand bedækket
Plads. Huusgeraad til at bruge i Huusholdningen, er kun
sparsomt og simpelt; det indskrænker sig til nogle Leerpotter eller Cocuskar med Laag af Blade, nogle smaa Træ
truge, Kurve, samt Kar eller Tönder af tykkero eller smekkrere Bambusror, navnlig bestemte til Opbevaring af Palmeviin. Disse Redskaber, saavelsom deres Aarer, Vaaben,
Jagt- og Fiskeredskaber ere opstillede langs Sidevæggen
eller stukne ind under Taget tilligemed Proviant (Cocusnödder, Mellori) og andre Eiendele; er Beboeren rig findes
ogsaa undertiden een eller flere Kister, hvori Husets Skatte
af Sölv (Penge, Medailler, Skeer, Gafler), Töier og Prydel
ser opbevares; gamle engelske Bönneböger, öiensynligen
dem skjænkede af fromme engelske Söfolk, findes ikke
sjelden i disse Kister; men det er kun ved enkelte fest
lige Ledigheder, at han pakker disse Kostbarheder ud, deels
for at pynte sig selv med dem, deels for at stille dem til
Skue i sin Hytte.
Nicobarernes Canoer ere meget smalle og forsynede
med en Udlægger paa den ene Side; de bestaae af en ud
hulet Træstamme og ere fra 6 til 40 Fod lange; disse sid
ste have en Mængde Tofter og kunne rumme 20 Personer.
Forstavnen forestiller undertiden et Svinehoved eller en
anden i Træ udskaaren Figur. Canoen roes ikke, men pa
gaies ved smaa tilspidsede Skovler, der holdes næsten lod
ret og derfor ikke lægges mod Randen afFartöiet. Under
tiden sees den ogsaa at före 4 til 5 smaa Seil, forfærdigede
af Palmeblade; Masterne ere af Bambusror, befæstede med
Rotangstrikker i Siderne af Kanoen.
AfVaaben have Nicobarerne ikke mange; Geværer ere
sjeldne og kun slette; paa Car-Nicobar fandtes en Art
Flitsbuer; Sabler, Öxor og Knive tilforhandle de sig af Eng
lænderne og Birmanerne, men deres almindelige Vaaben
og Jagtredskab er Spydet, enten heelt af Træ eller med en
smedet Jernspids; ogsaa til at fiske med bruge de næsten
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med flere Hager, omtrent som vore Lystringer elle
altid Spy«^
som de hugge efter Fiskene; Net fandtes ikke,
Aalejern.
^w^snorer meget sjeldent, paa Car-Nicobar st aes
og Ang<—
Art Ruser, flettede af Rotang; undertiden dame
derimod
af Palmeblade smaa Fiskegaarde, hvori Fisk ne
de ogsa**blive fa*1 S ne naar Vandet falder. De fiske ofte om Aftenen
og have stor Övelse og Færdighed i at brug*»
ved Bta^
Fiskespy^^^öaj foretages paa disse Öer uden Iagttagelse af
Ceremoni. Et Par modes, synes om hinanden og
sammen* Frcmgangsmaaden er den, at Pigen,
Qøgker at giftes, besoger de forskjellige unge Mænd,
indtil h*1*1 Hn(*er En efter sin Smag, som er villig lil at
■ uOlcle hende. De afgjöre Sagen mellem dem, og der
med et Giftermaalet fuldbyrdet.
pji c oh arerne leve i Reglen i Monogami, undertiden
i Bigami; saaledes seer man oftere at en smuk Mand,
der h»r en
Slemme og er vel lært i underholdende
c
har to Koner. Skilsmisse er ingenlunde sjelden, og
i Særdc^es^ec^
være almindeligt, at Konerne skifte
Mænd navnlig inden de have faaetBörn. Skilsmissen skeer
med freies ®araderes Eiendom deles lige imellem dem,
derpaa tagér Manden en anden Kone og Konen en an
den HusDond. I hvilken Alder Ægteskabet indgaaes, er det
folg6
Nicobarernes fuldkomne Mangel paa Tidsregsom l
umuligt at erfare; det er imidlertid neppe i nogen
ning
Alder. Forholdet imellem Mand og Kone er ikke
tidlig
meget ömt, men de dele fnldkomment Lod med hinanden;
Konenl de el tager i Mandens Arbeider, men deler ogsaa alle
hans Nydelser, og han maa ofte rette sig efter hendes
Villie« Mændene ere i Almindelighed skinsyge paa Konerne,
denne Fölelse er det maaskee navnlig at tilskrive, at de
ivrigt söge at skjule Fruentimmerne for Fremmede.
pruentimmerne udmærke sig ikke ved Troskab, heller ikke
dotnmes Utroskab overordentlig haardt, men Husbonden kal
der d°êT i Almindelighed sin Kones Forforer til Regnskab,
sender ham en Udfordring, som denne sædvanligviis
modtager strax, men undertiden forst efter at flere Bud

leve
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4^re sendie. Sted og Tid fasisæltes da lil Mödet, Fremmede
-j^live indbudne og Toddy skaffet tilveie. Eflerat have druk
ket et betydeligt Qvantum deraf, begynde Modstanderne
-Rampen; de fægte med lange Stokke og som det synes
^3 eget alvorligt, men dødelige Slag falde aldrig. Saasnarl
^jet er indlysende, hvem der vil seire, adskille Tilskuerne
Kæmpende, og hvis Husbonden er Seierherre, tager han
Kone tilbage og lever med hende, som om Intet var
^psseret; er han derimod overvunden, mister han sin Kone,
dermed ender Sagen. Nicobarerne ere stolte og glade
^ed at have Born; deres Antal er sædvanligt 5 eller 6,
^en en stor Deel af dem döer under Opvæxten af Mangel
Plcie, især i den usunde Aarslid. Födslernc ere under
sø en meget huarde og langvarige. Der haves endog Excmp-

PaaJ at Fodslen aldeles ikke kan fuldbyrdes; om Trilling
fødsler har man ikke hört; naar Tvillinger fødes dræbes
af dem (den som Moderen bestemmer dertil) slrax ved
I helde den Vand i Næseborene. En Malu’ne (Præst eller
,ettere Djævleuddriver) kaldes for al assistere ved Barne*
rødsel; han aander over Konen, mumler nogle Formularer
at fordrive Ivi’erne, som forvolde Smerterne, og trækker
• g derpaa tilbage. En at Barselkonens kvindelige Bekjendte
- o in mer nu og giver den Hjælp, hun formaacr. Saasnart
Rørnet er födt, overskjæres Navlestrengen med et Stykke
jcørpt Bambusror. Moderen, der allerede i den sidste Deel
Svangerskabet har været fritaget for Arbeide, holdes til5gemed Barnet rolig i 10 Dage og iagttager i næsten en
,Øøaned en Faste. Derefter tilberedes en Fest, hvortil Ind^yggerne fra de nærmeste Landsbyer indbydes, hvor man
nyder Toddy i Overflödighed, synger, dandser og gjör sig
stig. I Forholdet mellem Forældre og Börn findes ingen
finhed, og om Opdragelse kan der ikke vel være Tale;
synes som om Bornene ere fuldkomment overladte til
jøfli selv, og Oldingen, der gaaer i Barndom, overgives til
•n ulykkelige Tilstand, indtil Döden befrier ham derfra,
jjøget) der kunde ligne en Statsforfatning, findes aldeles
den Ene er fuldkomment ligesaa god som den Anden.
pe lade sig aldrig befale, og vil man opnaae noget hos
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dem, maa man vække deres gode Villie; Tjenestetyende
findes heller ikke; det er kun undtagelsesviis, at Beboerne
paa det overbefolkede Chovry undertiden drage til en af
de andre öer for der at tage Tjeneste, mén komme herved
dog ikke i noget underordnet Forhold. Ligesaalidet ind
rommes den Enkelte nogen Forrang; de ældre Familiefedre
nyde vel en vis Anseelse, men have slet ingen Indflydelse;
snarere erhverves en saadan, skjöndt den dog er meget
ringe, ved Rigdom og Snuhed i Handel, navnlig paa de
nordligste Öer. Her findes Enkelte, som synes at indrom
mes en vis Overlegenhed og Indflydelse paa deres Lands
mænd, hvilket især fremtræder ved at tjene som en Art
Mellemmænd imellem disse og de fremmede Skibscapitainer ;
de antage gjerne Titelen af Capitain, og tale om deres Lascarer, som de ere ledsagede af, som maa gaae op i Cocustræcrne og slaae Nodder ned for dem, og som maa bære
de Sviin, der skulle sælges, ned til Stranden. Da jeg en
Dag efter en meget trættende Tour hvilede ved Kanten af
et Vand, vi skulde over, og uddeelte en Flaske Viin mellem
de medfolgende Nicobarer, idet jeg skjænkede ud i et lille
Blikmaal, var det mig paafaldende, hvorledes Nogle af dem,
formodentlig de saakaldte Lascarer, trak sig tilbage, medens
de andre drak med stor Begjærlighed.
De kaldte ogsaa
vore Matroser „Lascars”. Beboerne af de nordligste Öer
holde i del Hele af at tillægge sig europæiske Titler og
Navne, som Lord Byron, „Lord Nelson“, „London“ og lignende,
de nedenfor omtalte præstelige Læger kalde sig ogsaa Doctores. Ligeoverfor Fremmede, ogsaa Europæere, gjöre de
de den samme Uafhængighedsfolelse gjeldende; de synes
aldeles ikke at anerkjende nogen Overlegenhed hos disse,
der kunde bevæge dem til Eftergivenhed, og de franske
Missionairer have under deres flereaarige Ophold paa Öerno
aldrig kunnet erholde en Tjener blandt de Indfodte.
Nicobarernes religiöse Fölelser synes udelukkende at
indskrænke sig til overtroisk Frygt for onde Aander, Ivi’er,
hvem de tilskrive Sygdomme og alle andre Ulykker, som
ramme dem; dog synes de ogsaa at antage Tilværelsen af
gode Aander; idetmindste hörtes en af Nicobarerne at yttre,
Billes Jordomseiling. 1.
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at Ivi’erne bragte Træerne til at voxe. Om de Billeder,
som fandtes flere Steder vare Gudebilleder, er vanskeligt at
afgjöre, men det cr ikke usandsynligt; de tillægge forövrigt
Aanderne særegne Navne og forskjellig Oprindelse. Deres
Gudsdyrkelse gaaer især ud paa deels at undgaae Alt livad
der kan stöde de let fornærmelige Ivi’er, af hvilken Grund
de underkaste sig en Mængde Ubekvemmeligheder, deels at
forsone dem navnlig ved Offre, hvormed da gjerne forbin
des en Fest, hvorunder de söge at forjage deres Frygt ved
Drik, Sang og Dands; deels endelig paa at holde Aanderne
borte eller, naar de have faaet Indpas, fordrive dem ved
List eller endog ved Vold med Præsternes Hjelp. Disse,
som kaldes Maluenef, vide ved deres Besværgelser eller
plumpe Ceremonier at faae Bugt med Ivi’erne, og forestaae
derfor alle religiöse Handlinger; de ere tillige Spaamænd
og navnlig ogsaa Læger; deres Kunst som saadanne, bestaaer i efter Raadförsel med Aanderne at ordinere de Blade
og deslige, der. skulle anvendes som Lægemiddel, eller ud
drive den onde Aand af den Syge under overtroiske Cere
monier, idet de under en sagte Flöiten presse og ælte Pa
tientens Lemmer et efter andet, og hvergang ende med at
blæse Djævlen ud og i det Samme gnide Hænderne* stærkt,
som om de frygtede for, at han ellers maaskee kunde blive
slikkende der. Hvor Malucnen kaldes til i Sygdomstilfælde,
möder han ofte med Landse i Haanden. Dersom Patienten
kommer sig, antages han at have gjennemboret Ivi’cn;
naar derimod Döden indtræffer, trækker han sig tilbage.
Ikkun paa Car Nicobar have de faaet Smag for europæiske
Lægemidler, som de ivrigt eflersporge hos Skibscapitainerne,
men som de anvende iflæng mod alle Sygdomme. Den
Unge, der skal opdrages til at blive Maluen, opholder sig,
saalænge Underviisningen staaer paa, i sin Lærers Hytte og
forberedes til sit Kald ved kun at nyde Hönsekjöd og an
den finere Spise* Læreren tegner derpaa de besynderligste
Figurer paa Bladskeden af Nibongpalmen, holder disse for
Oinene af ham og lader ham nu alene, idet han befaler
ham af og til at see igjennem Hullerne i Gulvet, indtil der
viser sig spögelseagtige Skikkelser af Dyr og Mennesker
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for ham; denne Ceremoni gjentages, indtil den unge Præst
virkelig troer at see disse Billeder for sig. Ligesom imid
lertid disse Maluener ikke nyde nogen stor Anseelse, og
iövrigt leve ganske som de Övrige, saaledes ere de paa
den anden Side udsatte for at mistænkes for Samkvem med
de onde Aander og at blive et Offer for deres Landsmænds
Hævn; döe der f. Ex. mange Patienter for en Maluen, bli
ver man enig om at dræbe ham, dénne Handling udfores
ved en af hans Bekjendte under Venskabsmaske.
Nicobarerne höitideligholde mange Feste, ved hvilke
Hovedsagen i Almindelighed er Nydelsen af Toddy ogSvinekjöd, Musik, Sang, Fægtning og Dands. Maaden, hvorpaa
de indbyde til deres selskabelige Moder, er noget særegen;
Indbydelsen selv kaldes „Koonie” og udtrykkes ved et Stykke
flækket Rattan, paa hvilket er slagen en eller flere Knuder.
Hver Knude betegner en Dag, der skal hengaae forinden
Mödet; den Indbudte löser en Knude hver Morgen, og om
Eftermiddagen, naar den sidste Knude er löst, begiver han
sig til Vennernes Huus, hvor han da underrettes om Festens
Anledning. En af de störste Fester finder Sted ved Begyn
delsen af den törre Aarstid, hvor de forfærdige nogle Skibe
i Lighed med de europæiske, som da föres omkring i Lands
byen til hvert Huus; Huusbeboerne jage nu Ivi’erne ud af
Huset og ombord i Skibet, og naar de have passeret hele
Byen igjennem, sætte de det ud i Havet, og lade det bort
fores af Vinden. — Ved Bryllupper bruges ingen Festlighed
mere, som ovenomtalt ved Barnefödsler; men de störste
Höilideligbeder foretages ved Begravelser. Ligene begra
ves strax efter Döden, og over Graven sættes Størstedelen
af den Afdodes Vaaben og Eiendele, navnlig Klædnings
stykker og Prydelser; efter nogen Tids Forlob opgraves
Liget igjen, pyntes og udsættes til Skue i Huset, og de
egentlige Festligheder finde da Sled, som begynde under et
frygteligt Klagehyl; forovrigt er Begravelsesmaaden ikke
eens paa alle Öerne, og det er allerede ovenfor anfört, at
en særegen er i Brug paa Terressa. Til Minde om de af
holdte Feste pleie Nicobarerne at ophænge nærmest ved
Indgangen i Huset Kjæverne af de fortærede Sviin. Den
29*
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med de chinesiske Arbeidere paa Öerne efterladte Opsyns
mand Jamboo beskriver Nicobarernes Ceremonier ved Död
og Begravelse paa folgende Maade:
Naar den Syge ydaander, hælder den nærmeste Slægt
ning nogle faa Draaber Cocusnödvand i Munden paa ham.
Saasnart Personen er död, hyle Börn og Fruentimmer höit.
En Time efter Döden blive otte Stykker nyt Töi af hvilkensomhelst Farve, svöbte omkring Liget, som da bindes med
Strikker ved Albuer, Hofter og Födder. Begravelsen finder
Sted, saasnart den Dödes Slægtninge kunne blive forsamlede.
Sendebud gaae for at indbyde Indbyggerne af de nærmeste
Landsbyer, og de fleste af disse möde hver med sit Spyd i
Haanden. En Grav, 3 Fod dyb, graves nærved Huset, et
Sviin slagtes og med dets Blod bestænkes Kanten af Graven,
hvorefter, naar Alt saaledes er forberedt, Begravelsescere
monierne begynde. Slægtningene aflægge deres sædvanlige
Prydelser, saasom Glasperler o. s. v. Kogeapparater og
Agerdyrkningsredskaber, som tilhorte den Afdöde, bæres af
En af Folget; noget Bark afUpehtræet svöbes om Liget, en
levende Kylling bindes til dets Bryst. Det förste Skrig af
Kyllingen er Tegn til et Klageskrig af alle Tilstedeværende.
Liget loftes op af to Mænd og bæres rundt om Huset, me
dens den forreste af dem slaaer paa hver Stolpe med en
kort Stok, hvormed han er forsynet til dette Brug. Derpaa
gaaer Processienen til Graven, Fruentimmerne bagest; her
löses Strikkerne og Liget med Kyllingen lægges i Graven,
hvorefter det hele Fölge gaae ned til Strandbredden, hver
holdende en grön Qvist i Haanden, og bade sig, derefter
vende de tilbage til Huset, hvor et Maaltid er tilberedt, og
efterat dette er endt tilbringes Aftenen med Sang og Dands,
Den Afdödes Slægtninge sorge i omtrent et Aar, i hvil
ken Tid de gaae foruden deres Perler og Prydelser og af
holde sig fra at spise Flæsk og drikke Toddy. Naar denne
Tid næsten er tilende, tilberedes en Fest til Minde om den
Afdöde, den varer i flere Dage og et stort Selskab er ind
budet. Huset bliver udpyntet med Töi af alle Slags, og
tillige med forskjellige Smaating saasom: Rupeer, Dollars,
Skeer, Cigarer, Perler o. s. v., der ophænges paa forskjel-
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lige Steder. Alle Tilstedeværende have deres Ansigter ma
lede rode, og i de förste 3 Dage, medens Fruentimmerne
græde og jamre, gjöre Resten af Selskabet sig tilgode med
fedt Flæsk og Overflod af Toddy. Paa Festens sidste Dag
gaaer man til Graven, hvor adskillige Sviin da blive slag
tede. Det ene efter det andet bliver stukket med en gammel
Huggert, og medens Svinene grynte, hyle de Tilstedeværende
og Graven bestænkes med Blodet. Slægtningene bedes derpaa
alter at bære deres Perler og drikke Toddy; og endeel af det
raa Flesk bydes dem, hvilket de æde med megen Appetit.
Hele Selskabet gaaer da tilbage til Huset og tilbringe Afte
nen med Sang, Dands og Drik o. s. v.
Det ovenfor Fremsatte gjælder alene Beboerne af
Kyststrækningerne. Ligesom paa de fleste af de större Öer
i det indiske Archipel, saaledes skal der, som oftere berört,
ogsaa i det Indre af Sambelong findes en mindre, sort
Menneskerace med krusede Haar, der er forskjellig fra
Kyst-Nicobarerne, med hvem de som o ftestJe ve i Fjend
skab. Man kjender dem imidlertid saa godt som udelukkende
kun fra de andre Nicobarers Fortællinger; efter disse skulle
de bygge deres Hytten i Trætoppene, midt i det tætteste
Jungle: have hver sin Kone, skjöndt de ikke holde dette
Ægteskab meget i Ære; de fægte med hærdede Træspyd;
finde, skjöndt de ingen Veie have, med Lethed gjennem det
tætte Krat; de leve af de samme Frugter som de övrige
Nicobarer, (kun have de ingen Cocus,) og desuden af Slan
ger, Krokodiller og andre slige Dyr, som de fange ved
Troldomskunster; for Bundter af Rotang tilforhandle de sig
af Kystbeboerne Knive og det Töi, de bære om Lænderne;
iövrigt forfærdige de det ovenfor omtalte Basltöi, der er
almindeligt paa alle Öerne. Kystnicobarerne tale kun om
dem med Foragt, og kalde dem Skovmennesker, OrangUtangs. Det er i det Foregaaende fortalt, hvorledes vi ved
at gaae op ad Galatheafloden traf paa en af dens Beboere
fornylig forladt Landsby, der var indhegnet med Palisader.
Husene lignede Nicobarernes, men vare mindre og uslere;
istedenfor at disse ere byggede som Bikuber, havde hine,
der ligeledes stode paa Pæle, med Gulve af afrundede Læg-
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ter og byggede af unge Trægrene, skarpe, af Træbark og
Palmeblade bestaaende Tage, der vare aabne for Gavlenderne;
deres Canoer vare beregnede paa Flodfarlcn og derfor min
dre og sleltere end Kyslnicobarernes, men iövrigt havde
de baade Sviin og Höns, ja endog Mellori. Deres Arne
steder bestode af brændte Muurstcen, som de selv maa have
forfærdiget, da saadanne ikke findes hos de andre Nicobarcr og derover paa fire Stykker ophængte Kar, forfærdi
gede af tykke Palmeblade som vare fastsyede til Stokkene.
Forskjellen mellem dem og dc övrige Nicobarer, synes,
efter disse Data at domme, ikke at være saa meget stor,
og navnlig at indskrænke sig til den, der er en Fölge af
at de ingen Cocnsplanlninger have.
Det fremgaaer saaledes i det Hele, at den nicobarske
Menneskerace mangler höie aandelige Evner og overhovedet
staaer paa et lavt Udviklingstrin; men bemærkes del paa
den anden Side, at 0erne kun i ringe Grad have været besögte af civiliserede Nationer, og at baade Indbyggernes
eiendommelige Sprog og Legemsdannelse vise hen til, at
de kun lidet have blandet sig med Fremmede, vilde det
ikke have været forunderligt, om man hos dem havde fun
det en enduu langt ringere Udvikling end det har været
Tilfældet. De dyrke Jorden, de have særskilt Eiendom, de
agte Qvinden og Ægteskabet, de straffe Forbrydelser efter
fælles Overeenskomst, de drive en ivrig Tuskhandel mellem
Öorne, de opfatte og lære nemt, de ere venlige og gjæstfrie, de elske deres Födeland, deres Landsmænd, deres Fri
hed og Uathængighed, og om de end ikke have meget, som
rober nogen særdeles Opfindsomhed eller industrieus Virk
somhed, eller stor Aandelighed i det Hele, kunne dog de
res Huse, Canoer og smaa Industrigrene idetmindste være
Vidnesbyrd om, at de ei ere blottede for höiere Evnsr. Vel
er der intet Spor at finde af de mähriske Brödres tidligere
eller de franske Missionairers senere Ophold imellem dem,
og vel er det kun Flitter og Borneværk, hvad dc hidtil have
optaget fra Europæerne: men ligesom Hine i det Hele arbeidede unker uheldige Forhold, og de tidligere Colonisationsforsög havde formange Ulykker at kjæmpe imod til at
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de kunde hntage sig de Indfödte; saaledes have næsten alle
Eypeditionens Medlemmer, efter det Indtryk, Nicobarerne
havde gjort paa dem, samstemmet i det Haab, at de ikke
alene ville være istand til at bære Civilisationens Velsignel
ser j men at man ogsaa, naar man vidste at vække deres
Tillid, især ved paa det samvittighedsfnldeste at holde Hævd
over Uforkrænkeligheden af deres Eiendomme*), deres Huse,
deres Cosus- og andre Plantninger, deres Ret til Skovhugst
og Fiskeri , naar man lærte dem en udvidet og fordeelagtigere Benyttelse at de Naturprdducter, deres Öer allerede
nu yde dem i saa stor Rigdom, og en bedre Erkjendelse
af deres Værdi, naar man forögede disse Producter med
andre, de med Lethed kunde skaffe dem store og hidtil
ukjcndte Fordele, naar man saaledes paa samme Tid skabte
dem nye Fornødenheder og tilbod dem Midlerne til at til
fredsstille dem, — vilde være istand til at overvinde de
Hindringer, som nu deres Dovenskab og Dorskhed i Fore
ning med deres Uafhængighedsfolelse og deres Mistroiskhed
imod Fremmede vistnok vilde lægge i Veien, at man saa
ledes, naar engang i Tiden christelig Opgragclse og Un
derviisning i nyttige Kunster, Haand i Haand bragte deres
Velsignelser over dem, vilde i enhver Retning kunne skaffe
sig nyttige Arbeidere iblartdt dem.

Da imidlertid Tilveiebringelsen af den saakaldte Arheidskraft er et af de væsentligste Hensyn ved en even
tuel Colonies Anlæg, og dar i saa Henseende kun er lidet

♦) En umiddelbar Fölge af at Befolkningen er större paa de nordlige end
paa de sydlige Oer, er at Begrebet om Eiendomsret til Jorden,
Grunden, cr större paa hino end paa disse. Vi fandt hyppig Grændscskjæl opstillet langs Fodstierne, som betegnede Enhvers Territorium,
paa de nordlige öer, men derimod intet sligt, uden i al Fald ganske
tæt ved Husene, 'paa de sydlige. Det blev mig ogsaa klart ved de
Forhandlinger, jeg derom havde med Pulo Milu's faa Beboere, at de
meente, at hvad der stod paa Grunden tilhörte Dem, men at Jorden
selv var fælleds Eiendom.
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at vente af dc Indfödle, idetmindste hos den nuværende
Generation, bliver det nødvendigt at skaffe Arbeidere andet
steds fra. Hinduerne fra Bengalen udvandre gjerne, naar
man sikkrer dem noget höiere Daglön end den sædvanlige
i deres Hjem, som er 2 Rup« maanedlig eller maaskee lidt
mere; men de ere daarlige Arbeidere (5 regnes lig3 Chincscre) og Kastevæsenet og de religiöse Fordomme lægge
mange Hindringer iveien for at benytte deres Arbeidskraft
fuldkommen. Dagleierne (Kulierne) fra Coromandelkysten
ere kraftigere og bedre Arbeidere, men fordre ogsaa höiere
Lön; paa Penang skal Arbeidslönnen være: for en Chineser
9 Rup. maanedlig, en Madras-Kuli G Rup., en Malaier 5—6
Rup., og for Bengalere neppe 4—4 Rup. Malaierne siges
at have de samme slette Egenskaber som Nicobarerne, nem
lig stor Ulyst til at staae i tjenende Forhold og til at ar
beide stadigt. Kun for Riisavlen skal Malaiercn nære saa
dan Enthusiasme, at han for at være beskjæftiget dermed
hellere tager tiltakke med en ringere Gevinst, især naar
lian derved kan være sin egen Herre; han er derfor for
træffeligt skikket til Forpagter af Riisavl, og det saamegel
mere spm Chineserne, med faa Undtagelser, aldeles ringeBgte Riisdyrkerne, og ikke leltelig give sig i Tjeneste
som saadanne. Chineserne ere ‘flinke Arbeidere, naar de
ere under tilbörlig Opsigt, og der findes altid Agerdyrkere
og Gartnere imellem dem, som forstaae godt at behandle
Culturvæxterne, og de vanskelige iblandt disse kunne i Reg
len ene anbetroes Chinesernes Behandling. Der maa imid
lertid anvendes megen Forsigtighed imod dem; paa deres
Udsagn kan man aldrig stole, da de, ligesaavel som Hin
duer, Malaier og Nicobarer, hverken holde det for Synd
eller Skam at lyve. De ere begjærlige paa egen Fordeel,
og i at beregne den og i at före Planterne bag Lyset, og
da der altid hersker Enighed og Sammenhold imellem dem
i enhver Collision med Planterne, forstaae de snart at be
stemme Arbeidslönnen, og tiltvinge sig Forhöielse ved at
nægte at arbeide. Det vil derfor ogsaa være nödvendigt
at give Chineserne lilsrækkelige Concurenter i Hinduer og
Malaier. Af flere Hensyn kunde det iövrigt vise sig önske-
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ligt, at have gifte Arbeidere. Ikke alene forekomme ved
Agerdyrkningen, især den tropiske, en Mængde Arbeider,
som ligesaa godt udfores af Koner og Börn, og hvortil
Planteren paa Grund af Omkostningerne, ikke kan anvende
Andre; men det ligger ogsaa i Sagens Natur, at den Ar
beider, der ingen Familie har eller kan faae i Colonien,
ikkun vil betragte den som et midlertidigt Opholdssted,
hvor han kun den Interesse saa hurtigt som muligt at er
hverve en Sum, hvormed han kan vende tilbage til sit Hjem;
ligesom det endelig ogsaa er klart, at saavel Övrigheden
som Planteren vil have langt större Myndighed over og
Indflydelse paa den Arbeider, der er bundet til Colonien
ved Familie, end over den, der stræber efter at komme
bort saasnart hans Tjenestetid er ude. Det vilde imidlertid
vistnok være overmaade vanskeligt at skaffe Fruentimmer
til Nicobarerne. De chinesiske udvandre aldrig og Hin
duernes yderst vanskeligt, hvilket allerede nødvendigt fol
ger af Fruentimmerets hele Forhold i Orienten, og allermeest hos Chineserne og Hinduerne; dog gifte Chineserne
sig gjerne med malaiiske Fruentimmer, naar der gives dem
Leilighed dertil.
Handelen paa Nicobarerne har hidtil, hvad der ligger
i Forholdenes Natur, ikkun kunnet være ringe, og har i
Hovedsagen indskrænket sig til .Udforselen af Cocusnödder
fra de nordlige Öer, navnlig Car-Nicobar, da de enkelte
andre Producter, som vindes paa Öerne, og de faa Fornø
denheder, hvormed Indbyggerne forsyne sig fra Fremmede,
ere for ubetydelige til at kunne være Gjenstand for nogen
egentlig Handel. Sees imidlertid hen til, at Öerne er be
liggende midt imellem begge Indierne og det hollandske Ost
indien, paa Veien til China og ikke langt derfra, og ere i
Besiddelse af nogle af de bedste Havne i den bengalske
Bugt, maa det kunne ventes, at de ved en större Udvikling
og mere fremskreden Culturtilstand ville være istand til at
deeltage med de andre Pladser i de Fordele, som flyde af
eu gjensidig Udvexling af Frembringelser og en heldig An
vendelse for Skibe. Som et Oplagssted for chinesiske Va
rer vilde imidlertid et Etablissement paa Öerne neppe ventes
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nt kunne erholde nogen Betydning efter Aabningen af de
nye chinesiske Havne, og i denne Retning synes Fordeel
kun at kunne ventes, forsaavidt det maatte kunne give An
ledning til at danske Skibe i större Antal kunde være nær
mere ved Haanden til at benytte en gunstig Fragtconjunctur i de chinesiske Farvande. Paa de brittisk-oslindiske
Besiddelser vilde udentvivl kunne föres en ret fordeelagtig
Handel med Cocusolie, som pleier at staae i temmelig höi
Priis i Bengalen, hvorimod der for andre Varér neppe vilde
kunne ventes noget Stort, paa Grund af den for alle ikkeengelske Frembringelser gjældende höiere Told, selv om
man tænkte sig Nicobarerne som Mellemstation, hvortil de
europæiske Varer kunde bringes for atter at udfores til
britisk Indien i Skibe under engelsk Flag. Navnlig vilde et
Handelsetablissement paa öerne i denne Henseende ikke
kunne faae synderlig Betydning for Danmark, der har saa
faa Udförselsgjenstande, som egne sig for- det ostindiske
Marked, og det vilde vel nærmest være nogle enkelte frem
mede europæiske Varer, saasom tydske Manufaclurvarer og
Metaller, navnlig Zink, der paa denne Maade ville kunne
leveres saa meget billigere end de kunne udbringes fra Eng
land, at de kunne svare Regning. Ogsaa vilde Nicobarerne
have farlige Rivaler i de engelske Besiddelser Penang og
navnlig Sincapore, der have en ligesaa heldig Beliggenhed
og allerede have naaet en saa belydeligUdvikling som Han
delspladser.
For Nicobarernes Handel lader der sig dog ogsaa ved
Betragtningen af de analoge Forhold paa Penang uddrage
flere gunstige Resultater. Denne Pladses Handel paa Eu
ropa og America er, skjöndt i Tiltagende, den mindst bety
delige, hvorimod den vigtigste drives med de brittiske Be
siddelser i Ostindien og med de omliggende Stater og Öer.
Med Sincapore bestaaer saaledes en bestandig Udvexling
af forskjellige Varer, alt eftersom Forholdene og Omstæn
dighederne medföre, og fra de brittiske Besiddelser i Forindien, Calcutta, Madras, Bombai og Ceilon, indföres Opium,
Riis, Bomuld, indiske Toier, Gunny-Sække, Silke, Hvede,
Salt, Huder, Coir-Tougværk o. s. v., hvorimod derhen ud-
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föres Betelnödder, Muskatnødder, Peber, Tin, europæiske
Fabrikater m. m. Fra Arracan, Maulmain o. s. v, kommer
Riis, Teaktræ, Fuglefjer &c., og dertil udföres Betelnödder,
Töier, Cocusolie m. m.; Havnene paa Sumatrh, Acheen,
Delli o. s. v., bringe Peber, Betelnödder, Campher, Huder,
Rattans, Vox, Fuglereder, Trepang &c., og fra Siam, Pungah og de malaiiske Havne indföres isærdeleshed Tin, der
næst Fuglereder, Trepang o. s. v.. imedens der til disse
Pladser udfores navnlig Opium og europæiske og indiske
Töier, foruden andre europæiske Fabrikata. Fra China kom
mer endelig Campher, Tobak og chinesiske Industri-Producter, og derhen sendes Tin, Betelnödder, Fuglereder og
Fjer, Peber, Trepang o. s. v.
For Handelen paa Arracan, Maulmain og paa Öen Su
matra ligge Nicobarerne gunstigere end Penang, og de
Producter, som ere Gjenstanden for samme, lade sig deels
tilvirke paa selve öerne, deels kunne de næsten alle er
holdes tilforte under lige saa gunstige Betingelser som til
Penang. Ogsaa vilde ikke-cngelske Skibe derved have Ud
sigt til snarere at erholde en Fragt end i en engelsk Be
siddelse, hvorfra de kun kunne fare til en anden ikke-engelsk Besiddelse; dog vilde denne Fordeel navnlig have Be
tydning med Hensyn til Mellcmfarten paa Penang, Sincapore og Arracan, da de i Forindien gjældende Differentialtoldpaalæg her vilde være en Hindring, ligesom det ogsaa vilde
være vanskeligt for fremmede Skibe der at faae en ny Fragt.
— Derimod vilde den, navnlig paa Grund af Tinindförselen,
for Penang saa vigtige Handel med Halvöen Malacca, uden
tvivl forblive i Hænderne paa denne Plads og Sincapore‘
og med Hensyn til Forbindelserne med Havene östen for
Malacca er Sincapore en Rival, man neppe vilde kunne
concurrere med. For Afsætningen af nogle af Hovedimpor
terne fra Forindien, navnlig indiske Töier og Opium, ville
Penang og Sincapore sandsynligviis ogsaa bestandigt til
byde et bedre Marked, eftersom de ere beliggende midt
imellem de Folkeslag, som consumere disse Artikler (Malaier, Bugis fra Borneo, Celebes o. s. v.), ligesom endelig
adskillige af Hovedexporterne til Calcutta, Madras dcc., saa-
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som Muskatnødder og sandsynligviis ogsaa Tin, paa Grund
af Differenlialtolden neppe vilde kunne indföres saa fordeelagtigt fra Nicobarerne. — Paa den anden Side vilde
dog vistnok ogsaa Nicobarerne frembyde adskillige Fortrin
fremfor Penang, i hvilken Henseende navnlig ogsaa maa
udhæves Productionen af Cocus- og Arecanödder.
At endelig Nicobarernes Beliggenhed ikke kunde være
fordeelagtigere for at blive inddraget i de udstrakte Damp
skibsforbindelser, som nu forene Sincapore, Java og China
med Indien og Europa, og sandsynligviis om ikke lang Tid
ville blive udvidede til Manilla og'Sydney, og som ved den
derved frembragte hurtige og regelmæssige Communication
ere af saa overordentlig Viglighed for Pladser, der, som
Sincapore, egentligen eller udelukkende ere Enlrepolhavne,
behöver ikkun at antydes.
Paa selve Öerne vilde det ei staae til at vente, at der
i nogen væsentlig Grad kunde findes Afsætning for danske
Producter og Fabrikata'. De Indfodtes Fornödenheder ere
af for ringe Betydning til at de for Tiden i denne Hen
seende kunde komme i Betragtning, og selv om der maatte
nedsætte sig Europæere paa Öerne, vilde det deels vistnok
vare lang Tid, forinden Tilforselen af disse Fornödenheder
kunde blive Gjenstand for Handel af nogen Betydning, deels
vilde den, naar Handelen var fri, i mange Tilfælde lettere
kunne finde Sted fra de omliggende fremmede Pladser. De
Artikler, der i alt Fald nærmest vilde kunne komme i Be
tragtning, synes at være Skibs- og andre Provisioner. Med
Hensyn til Vigtigheden af Öernes Producter som Udförselsgjenstande betragtede, da er det ovenfor fremsat, hvorledes
vel en Mængde Culturplanter ville kunne trives, navnlig
paa de sydlige Öer, men hvor tvivlsomt det tillige vil
være, om disses Dyrkning under de bestaaende Forhold
navnlig den höie Arbeidslon og de lave Priser, vil være
saa lönnende, at de kunne udholde Concurencen med de
omgivende og andre tropiske Landes Producter af samme
Art; Cocusnodder og navnlig Cocusolie er saagodtsom den
eneste Artikel af nogen Betydcnhed, med Hensyn til hvil
ken delte med Sikkerhed kan antages at være Tilfældet.
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Det cr ligeledes berört, at Kvægavlen formenes at kunne
være fordeelagtig paa öerne; de ostindiske Kohuder finde
altid Afsætning paa de europæiske Markeder, og til Kjödets
Tilberedning kunde anlægges Salterier, hvortil. Saltet kunde
vindes paa Stedet. Paa Udforsel af Salt til de brittiske Be
siddelser vilde der imidlertid ikke være at tænke paa
Grund af den höie Indforselselstold.
Om end saaledes Öerne neppe kunne faae nogen Be
tydning for Danmark som directe Handelsplads, kunde det
muligen paa den anden Side, under den for Tiden stedfindendende store Udvikling af de commercielle Forhold i det
östlige Asien, vise sig af væsentlig Nytte, at danske Skibe
her kunne finde et af engelske Toldanordninger og Navi
gationsloves Indflydelse uafhængigt Punkt, der kunde tjene
til Markedsplads for udbragte Varer, og til Oplagssted for
asiatiske Producter; ligesom det endelig ogsaa bör bemær
kes, at Anlæggelsen af et Skibsværft paa Öerne vilde, med
Hensyn til de overalt i Ostindien med Skibes Reparation
forbundne uhyre Omkostninger, i Tiden kunne være baade
hensigtssvarende og lönnende; en Deel af de dertil fornödne Materialier, saasom Tjære, Beeg m. fl., vilde egne
sig til at complettere Udladninger fra Danmark, og andre
haves allerede eller vilde komme til at vindes paa Öerne;
saaledes findes Træer, der ere passende til Master, i stor
Mængde og ofte tæt ved Stranden; Teaktræet kunde indfo
res og vilde afgive et fortrinligt Skibstömmer; Dammar af
god Qvalitet indsamles af de Indfodte; af Cocustrevler vilde
kunne forarbeides Tougværk, og Hamp er en af de Væxtcr, der bedst vilde kunne dyrkes paa de ufrugtbare nord
lige Öer.

Öernes Cl im a er, som man ogsaa efter Beliggenheden
maatte formode, charakteriseret ved en höi Middeltempera
tur, ringe aarlig Variation i Temperaturen, stadigt herskende
Vinde og stor Fugtighed. Pastor Rosen angiver Gjennemsnitstemperaturen til 28° C., varierende tmellem 21 og 35°,
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hvilket ogsaa slemmer med de under Expeditionen anstillede
Iagttagelser; Havets Temperatur fandtes i Gjennemsnit at
være 22, 9° C. med en meget ringe Variation. Aarstiderne
bestemmes især af Monsonerne og den forskjellige Regn
mængde, de med före. I Begyndelsen af April begynder
Vinden at gaae fra Öst til S. t. SV., hvor den staaer i April
og Mai med nogen Variation, stadigt derimod i Juni, Juli,
August, September og tildeels October; i Begyndelsen af
November bliver den östlig, nu og da NO., indtil denne
bliver stadig i Januar, Februar og Marts. Regntiden be
gynder med Sydvest-Monsonen, vedbliver jevnt i Mai, stær
kest i Juni, Juli, August, September og October, aftager i
November og December, saa at der i disse Maaneder ligesom
i August ere Mellemrum af flere törre Dage. I Januar,
Februar og Marts er den större Tid, men selv disse Maa
neder ere ikke regn frie. Under Expeditionens Ophold ved
Öerne faldt af og til Regnbyger, og en heelt igjennem skyfri
Dag hörte til Sjeldenhederne. Regnmængden kan for hele
Aaret ikke anslaaes under 100 Tommer. Vinden er ofte
hæftig, men Orkaner ere ukjendte.
Den förste danske Coloni grundlagdes 1756 af
Lieutenant Tanck paa Nordsiden af Store Nicobar. Den
forflyltedes ved hans Död af Volqvarts til Camorta; Volqvarts, som ogsaa döde, aflöstes af Jens Twed, og da denne
allerede efter 18 Dage blev et Offer for Climalet, opgaves
hele Colonien paa Grund af almindelig Sygelighed. Kun et
Par Aar efter den förste Begyndelse, 1766, nedlode de
mæhriske Brödre sig paa Nancovry, men Tabet af
Mennesker var saa stort, at det dansk-asiatiske Handelscompagni opgav ogsaa delte Forsög i 1772. — 1790 send
tes Præsten Engelhardt til Öerne for at lægge Planen
lil cn ny Coloni, men han döde 19 Dage efter. — Endelig
gik Pastor Rosen til Nicobarerne i August 1831 ; han
havde sit förste Etablissement paa Frederikshöi paa Ca
morta, det andet paa de nærliggende M o n gka ta-Hö i e, det
tredie paa Trincut og endelig det fjerde ved Frede
rikshavn paa den nedenfor Moncata-Hoiene liggende Kyst.
Han var imidlertid ikke heldigere end hans Forgængere, det
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ene Sted viste sig usundere end det andet, og han forlod
öerne i December 1834^ efterladende sig en lille Besæt
ning, som af og til fornyedes indtil 1837, da det hele
Etabliseinent ifölge kongelig Resolution hævedes aldeles«
Det sees saaledes, at alle tidligere Coloniseringsforsög
ere strandede nærmest *paa Öernes Usundhed og de sani
taire Forhold have derfor ogsaa særligen været Gjenstand
for de i Expeditionen deeltagende Lægers Undersögelse.
Om end hine Colonisationsforsög ikke vare tilstrækkeligen
forberedte og udrustede, eller i Besiddelse af Erfaringer,
der havde kunnet lede lil at undgaae eller idetmindste for
mindske de sörgelige Folger, saa have dog de dödelige
Sygdomme, der tilintetgjorde dem Alle, været for alminde
lige til at at man kan tvivle paa, at jo den væsentlige Aarsag til dem er at søge i selve Öernes Natur, og naar paa
den anden Side den gode Sundhedstilstand, hvorved Expe
ditionen kunde glæde sig hele den Tid den opholdt sig
ved Öerne, synes at tale for at disses Usundhed kan være
bleven udskregen for værre end den virkelig er, idet Be
sætningerne paa 3 Skibe; der i Alt udgjorde henimod 400
Mand, hvoraf omtrent 250 Europæere, under et, tildeels
flere Maaneders Ophold imellem og ved Öerne have nydt
en upaaklagelig Sundhed, uagtet Folkene ofte anstrængte
dem ved svært Arbeide i Solheden eller udsaltes for at blive
vaade, da maa det dog herved bemærkes, at Expeditio
nens Undersøgelser foretoges i den bedste Aarstid; al paa
den nedenfor omtalte Excursion nær Ingen var i Land om
Natten, at Skibene aldrig opholdt sig længe paa noget en
kelt Sted Cdet længste Ophold paa een Plads har været 13
Dage), og paa enkelte Undtagelser nær bestandig laae saa
ledes, at de vare udsatte for den friske Söbrise, og endelig
at det dog heller ikke ved denne Leilighed har manglet
paa et sørgeligt Bevi is paa Nicobarernes Usundhed, da
19 af de 27 Personer, der fra Corvetten Galathea deeltoge i Expeditionen op ad Galatheafloden paa Sambe
long, 8 til 14 Dage efterat Corvellen var afseilet fra
denne Ö, bleve voldsomt, de Fleste livsfarligt angrebne
af cn i sit senere Forlob meest remitterende Feber, som
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bortrev 4 af dem. Paa Öernes Usundhed synes der saa
ledes desværre ikke at kunne tvivles.
Öernes ringe Befolkning, uagtet hverken Krige, Ud
vandringer, farefulde Næringsveje, Misvæxt eller deslige
hjemsöge dette Folk, bærer ligeledes stærkt Vidnesbyrd her
for. Den Sygdom, som anretter störst Ôdelæggelse blandt
de Indfod te, er efter deres eget Sigende en især under
Sydvestmonsonen hyppig Feber, som dog for de Ældre
sjælden har dödelige Folger; medens den ligesom Diarhoer
og Dysenterier hos de Indfödtes Born og hos de nylig an
komne Fremmede ofte ender dodelig; Eftersygdomme af
Feberen kjendte de ikke. Dysenterien er undertiden epi
demisk og meget dödelig, Choleraen gracerede paa Öerne i
1831, og ikke Faa bære stærke Mærker af Kopper. Vac
cinationen er ukjendt, men Koppernes Smitsomhed have
Nicobarerne et tydeligt Begreb om, idet de holde Patien
terne afsondrede i hver sin Hytte. Brystsygdomme skulle
ei være sjeldne; en Calharr udbredte sig, ved Corvettens
Ankomst til Lille Nicobar, hurtig fra Skibet lil Indbyggerne
i Land. Paa alle Öerne, især paa Chovry, fandtes Ele
phantiasis, deels i scrotum, deels i Benene, deels paa begge
disse Steder, ja i Armene med; de Syge vare af de for
skjelligste Aldre, fra 20 til 60 Aar, hos Ingen af dem saaes
endnu aabne Saar, deres Udseende var for det Meeste sundt
og de syntes neppe at have anden Uleilighed af deres Sygdom,
end Tyngden i de ofte umaadelig difforme Lemmer. Ar og
Decolorationer som Folge af Saar og Hudsygdomme, findes
særdeles hyppigt. Öiensygdomme opdagedes aldeles ingen
Spor til. Syphilis skal være sjelden. I Kakænn saae vi et
Subject med en fuldkommen destrueret Næse. Slangebid
ere ei hyppige og meget sjeldent dödelige; ved Nancovry
Havn fandtes en Mand, der havde mistet Foden efier Bidet
af cn giftig Slange. Den eneste Skorpionart, som lever
paa Öerne, er meget lidt frygtet. Lipomer, Sæksvulster og
lignende Sygdomme findes her som paa alle andre Steder.
Blodaaresvulster synes at være sjeldne; Navlebrokkene ere
almindelige. Af Sindssygdomme kjende de Indfodte, saa
vidt man kunde erfare, kun Faluitet.
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Som de Sygdomme, Colonien i saa höi Grad var
underkastet, nævner Pastor Rosen först Febre. Disse be
skrives deels som intermitterende — qvotidiane og tertiane
— deels som remitterende, de remitterende vare de farlig
ste, ofte dræbende i faa Dage. Som Følgesygdomme efter
Feberen omtales navnlig Feberkager og Lamheder, hvilke
sidste undertiden vare udbredte over alle Lemmer. Af an
dre Sygdomme fremhæver Pastor Rosen især Cholera, Dy
senterie og Diarrhoe, og endelig nævner han flere Tilfælde
af en med haardnakket Forstoppelse forbunden voldsom og
hurtig dödelig Colik, der inaaskee maa antages at have væ
ret den saakaldte congestive Cholera, Choleraens allerfarligste Form.
De Data, disse Oplysninger indeholde til at bedömme,
hvilke Sygdomme, der findes paa Nicobarerne, ere dog ikke
tilstrækkelige til at danne noget klart Begreb om Öernes
Sundhedstilstand; det Manglende lader sig imidlertid tildeels
supplere ved Benyttelsen af de statistiske Oplysninger, der
haves med Hensyn til Sygdommene og Dødeligheden paa
Ceylon, der i geographisk Beliggenhed og climatiske For
hold har saa meget tilfælles med Nicobarerne. Paa denne
Ö var i de 20 Aar fra 1817 til 1836 Antallet af de euro
pæiske Tropper i Gjennemsnit aarlig 2149 Mand, imellem
hvilke indtraf 1678 Sygdomstilfælde iblandt 1000 Mand og
döde 75 Mand pr. Mille. De hyppigste Sygdomme vare
Febre, nemlig continuerende 255 pr. Mille (dødelige i 1 af
130 Tilfælde), intermitterende 122 pr. Mille (dødelige i 1
af 50 Tilfælde), og remitterende 108 pr. Mille Cdödelige i
1 af 5 Tilfælde); fremdeles Dysenterie (195 pr. Mille), andre
Mave- og Tarmsygdomme (163 pr. Mille), epidemisk Cho
lera (18 pr. Mille), Brystsygdomme (80 pr. Mille, deriblandt
en overveiende Mængde Svindsot, der næsten er ligesaa
hyppig paa Ceylon som i Storbriltanien og Canada) og
Leversygdomme (55 pr. Mille). De dödeligste Sygdomme
vare Cholera, remitterende Febre og Dysenterie, (den sid
stes Dödelighed paa Ceylon forholder sig til Dødeligheden
andetsteds som 23:16), ligesom ogsaa den acute Lever
betændelse (i Gjennemsnit dræbende i 1 af 12 Tilfælde,
Biljes Jordomsoiling. I.
30
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1834 endog dræbende i 1 af 5 Tilfælde). Iövrigt var hver
ken Syge- eller Dødeligheden lige stor paa alle Steder;
saaledes var paa Trincomalé, hvis Beliggenhed er saadan,
at Sydvestmonsooncn er en Landvind uden Regn, men i
höi Grad svanger med miasmatiske Dunster, Dødeligheden
i de 17 Aar fra 1820 til 1836 saa stor, at den udgjorde i
Gjennemsnit 91 af 1000, stigende i 1832 til 271 pr. Mille;
af Feber döde 20, af Dysenterie 37, af epidemisk Cholera
14 pr. Mille, og i de 6 Landvindsmaanedcr döde i hine 17
Aar næsten djbbelt saa mange som i de 6 Sovindsmaancder; paa Punto Galle derimod, som ligger saaledes at den
næsten hele Aaret bestryges af en frisk Sobrise, var Døde
ligheden i de nævnte 17 Aar i Gjennemsnit aarlig 23 pr.
Mille, hvoriblandt 2 pr. Mille af Febre, 4 pr. Mille af Le
versygdomme og 6 pr. Mille af Dysenterie.
Det sees saaledes heraf, at de hyppigste og farligste
Sygdomme i dette Clima have været miasmatiske Febre og
de Sygdomme, som skylde deres Oprindelse til lignende
Aarsager som Miasmerne, nemlig Dysenterie og den epide
miske Cholera, hvilket ogsaa i Hovedsagen stemmer med
Pastor Rosens Angivelser, saavelsom med hvad der efter
Nicobaröernes Beskaffenhed maa ansees at være Ilovedaarsagen til Sygeligheden paa disse Öer. Vel er allerede den
stadige höie Temperatur en Sygdomskilde, idet den frem
bringer en bestandig Transpiration, der nedbryder Lege
mets Kraft og forstyrrer den regelmæssige Virksomhed af
Fordöielsesorganerne, især Leveren, hvorved den dispone
rer til at modtage og bukke under for andre Sygdomsaarsager, imedens Mangelen paa en kold Tid lader savne Lei
lighed til at gjenoprette dette Tab af Kraft og denne Uor
den i Vegetationsprocessen. Ogsaa Luftens Fugtighed med
virker til at svække Legemets Kræfter, ligesom den bestan
dige Regn, og den Dug og Taage, som Nattens Kjolighed
foraarsager, maa give Anledning til hyppige Forkølelses
sygdomme; men fremfor Alt maa disse Forhold i Forening
med Jordbundens Beskaffenhed, med den store Masse af
raadnende Planter og Dyr, give Anledning til Miasmer og
miasmatiske, de egentlig væsentlige, dödelige Sygdomme.
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Paa Nicobarerne er der overalt en kraftig Vegetation, Regn
af og til heleAaret igjennem, Temperaturen stedse höi, og
Leerbunden paa den nordlige, saavelsom den leeredeSandsteen
paa den sydlige Ögruppe, ville indsuge Vandet uden at lade
det sive igjennem. Der vil altsaa finde en rigelig Forraadnelse Sted; de i Vandet oplöste Stofler ville for en stor Deel
opsuges af Jordbunden og lidt efter lidt fordampe fra den,
og naar ikke Solens Straaler eller en frisk Vind forflygtiger Vanddampene, vil der være Dug og Taage, overalt svang
ret med Miasmer. Heraf folger ogsaa, at den usundeste
Tid er Regntidens Begyndelse og Ophor, saavelsom dens
Midte i August, da den paa disse Tider afbrydes af törre
Dage, hvorimod under selve Regntiden den vedholdende
stærke Regn tildeels vil oplöse og bortskylle Miasmet. Alle
Steder, hvor der findes staaende Vand, Fersk- og Salt
vandsmoser, Mangrovekrat og især de store Flodleier med
lave tætbevoxede Bredder, som jevnligt ere udsatte for
Oversvømmelser, altsaa i Reglen netop alle de frugtbareste
Localiteter, ville ligeledes være de, hvor Miasmerne stær
kest udvikle sig, medens disse derimod ikke fremkomme
paa sandig Jordbund, og forhindres i at udbrede sig
paa Steder, som ere beskyttede ved et Bjerg, enMuur, höie
Lovtræer (hvis Kroner have en særegen Kraft til binde
Malariaen) eller et hvilketsomhelst andet Værn mod bag
vedliggende usunde Pladser. Ogsaa Bakker og Höie kunne
tjene til Beskyttelse imod de bagved dem opstigende usunde
Dunster, hvorimod de selv ved deres Tiltrækningskraft for
disse Miasmer, der godtgjöres noksom ved Intermitlenserne
paa endeel af de vestindiske Öer, saavelsom ved mange
andre lignende Erfaringer, blive til nogle af de farligste
Localiteter. De Indfodtes Erfaring har ogsaa ledet dem til
de samme Resultater og de bygge næsten altid deres Huse
nær ved Havet, vel beskyttede mod Sydvcstmonsoonen. De
have 'saaledes valgt sig den eneste Jordbund paa Öerne,
der ikke tillader Dannelsen af Miasmer: det næsten bare
Coralsand; de boe i Nordostmonsoonen udsatte for den
friske Sovind; og i Sydveslmonsoonen idetmindste tildeels
beskyttede mod Sump- og Jungle-Miasmet ved Hjælp af de
30*
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höie Skovtræer, som voxe i det Belle, hvori de have deres
Hytter og Plantninger. Den sundeste Plads for en Station
paa Nicobarerne vilde derfor være een af de mindre Öer,
som snart kunde ryddes og udlörres; man maalte bygge
paa Sandbunden nær Havet og paa et Sled, der kunde he
stryges af begge Monsooner, uden at disse i Forveien have
passeret usunde Egne; man maatte ikke rydde og opdyrke
Jorderne paa en Tid, hvor den herskende Monsoon blæste
fra dem hen over Colonislernes Boliger og tilforte dem de
forpestede Dunster, der saa rigeligt udvikles under disse
Forhold; man maatte rense og udhugge Krattet overalt og
aflede alle Vandsamlinger, men nærmest Bygningerne
maatte man omhugge Krattet heelt indtil en Afstand af 150
Favne eller meer i alle Retninger, rense Jordén fuldkom
ment og holde den tor, imedens [man lod de höie Træer
staae i en Halvcirkel mod Land i den nævnte Afstand, og
först uden om disse Træer kunde man da opdyrke og be
plante Jorden. Fandtes o vers vommet Flodland eller Moser
og staaende Vande, og disse ikke kunde afledes ved Grov
ler og Canaler, maalte man enten inddæmme dem, eller da
kun et vist Forhold mellem Hede og Fugtighed udvikler
Miasmet, gaae den modsatte Vei og sætte Egnen under
Vand. Endelig burde Pladsen, saafremt det kunde undgaaes,
aldeles ikke beboes i de förste Maancder eflerat den var
ryddet. Det vilde derfor ogsaa allerede i denne Henseende
være nyttigt i Begyndelsen at have et stort, vel ventileret
Skib ved Öerne, hvilket iövrigt ogsaa senere kunde gjöre
fortrinlig Nytte som Hospitals- og Reconvalecentskib, og
som Acclimalisalionsbopæl for Nyudkomne. Som Arbeidere
burde i Begyndelsen alene bruges Chinesere, Malaier og
saafremt det forresten var gjorligt Nicobarer, da Hinduerne
'beviislig kun slet taale Climaet, og Europæerne endnu hur
tigere bukke under for miasmatiske Sygdomme og for anstrængende Arbeide i den tropiske Hede. Naar der derhos
sörgedes for, at Europæernes Boliger bleve törre, luftige,
rummelige og forsynede med alle de Beqvemmeligheder,
der i et saadant Clima mere ere en Nödvendighed end en
Luxus, naar der sörgedes for godt Drikkevand, og naar
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endelig Beboerne iagttoge alle de Forsigtighedsregler i sa
nitær Henseende, med Hensyn til Diæt, Klædning, Levemaade, Arbeidstid og deslige, som Forholdene paabyde,
vilde vistnok Nicobarernes Usundhed vise sig langt mindre
frygtelig end den hidtil har været; og om man end i BeBegyndclsen maatte, efter Analogien fra Ceylon være for
beredt paa et aarligt Tab af 7J pCt., turde det vel endog
haabes, at det med Tiden, naar Rydningen og Udtørringen
af Öerne havde naaet en större Udstrækning, vilde gaae
med Nicobaröerne som det er gaaet med Penang og flere
lignende Colonier, der, i Begyndelsen berygtede for deres
Usundhed, nu ere et Tilflugtssted for mangfoldige Tilrei
sende, der her söge at vinde deres undergravede Helbred
tilbage.

Disse Udarbeidelser medtog flere Dage, i hvilke der
imidlertid blev fyldt Vand og foretaget flere Skibsarbeider.
Blandt andet blev alt det Bröd, som vi havde ombord i
Christine og som var medtaget fra Calcutta, udtaget af
dette Skib og fordeelt paa Galathea og Ganges.
Det blev derefter bestemt, at Christine skulde afgaae
med Etatsraad Hansen og Hr. Rehling til Tranquebar, Doc
tor v. Teylingen blev beordret at folge med, for at gjöre
nogle Indkjob af Fornødenheder til det midlertidige Etab
lissement, hvorefter det skulde bringe ham tilbage til Pulo
Milus Havn. Saasnart Alt var udlosset, og Capitainlieulnant
Aschlund troede at kunne undvære dette Skib, skulde det
strax afskediges.
Ganges skulde imidlertid forblive paa Stationen, og
strax foretage et Krydstogt op imellem de nordlige Öer,
ved hvilken Leilighed han skulde bringe London tilbage til
Nancovry*), hvorefter den skulde söge Pulo Milu Havn og

*) Jeg kan ikke nægte mig den Fornöielse her at fortælle et lille Træk
af London, der hvor civiliseret han end moentc selv at være, dog
ikke fornægtede sin nicobariske Natur, Han havde udbedt sig et
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afvente Christine, samt detFarloi, jeg fra Pulo Penang vilde
sende derop. Det blev nemlig endvidere bestemt, at Dr.
Rinck skulde folge med Galathea til Penang for der at mod
tage de forskjellige Indkjöb, som herfra bedst kunde er
holdes til Etablissementet, navnlig nogle Créa turer. Lige
ledes skulde han engagere nogle malaiiske Fiskere, saml
ct Par Tommermænd og en Smed, helst Chinesere. Alt
dette skulde Dr. Rinck före tilbage til Pulo Milu paa et
Fartöi, som jeg til det Öiemed agtede at fragte.
Onsdag den 25de Febr. om Eftermiddagen var jeg klar
med Alt og Skibene seilklare. Etatsraad Hansen og hans
Folge gik ombord i Christine. Han medtog Duplicat af
mine Depescher, for at sende dem med Overlandsposlen
over Madras til Europa. Kl. 5 Eftermiddag lettede Ganges,
lob os agter om, hilsede os til Afsked med tre Gange Hurra,
som af os blev besvaret, og stod Öst efter. Slrax efter
lettede Galathea og sögte ligeledes Öst efter ud fra Landet.
Christine blev liggende til næste Morgen. Ogsaa den lille
Brig Patriot blev liggende paa Rheden.

Vor Seilads fra Sambelong lil Pulo Penang, cn Afstand
af kun 110 danske Miil, varede til den 7de Marts om Ef
termiddagen. Nordost-Monsonen cr i denne Maaned afta
gende i Kraft og giver i Almindelighed loi Kuling med
meget smukt Vein Men desuden fölcr man her i det syd
østlige Hjörne af den bengalske Bugt Indflydelse af Lan-

Certifikat nf mig, hvilket jeg ogsaa havde udfærdiget, og lod ham
nu kalde ned den sidste Dag for at give ham del og tage Afsked med
hapi. Jeg forærede hatn da ved denne Leilighed et lille Sölvulir
med tilhörende Nögle, hængende i en hlaa Snor med noget Flitter
stads ved. Da jeg oftere havde været Vidne til hans barnagtige
Glæde over ct Uhr, som kunde gaae, troede jeg virkelig nt gjöfc ham
cn stor Fornöiclse. Alen alt hvad jeg opnaaede, var nt han meget
pblcgmatisk hængte sig det om Ilnlscn, puttede del i Vestelommen
(thi han var blcvcn heelt og godt pnaklædt til Afsked) og tog derpaa
med to Fingre i en Fold af mine Dcenklæder med de Ord: „Captain,
you give me that pantaloons“.
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dets Nærhed, som gjör Vindens Retning og Kraft mere
uregelmæssig, ligesom man er under Indflydelse af den
haarde Ström, som her kommer ud af Malacca-Strædet og
og sætter haardt Vester i imellem Nordspidsen af Sumatra
og Nicobarerne. Saasnart jeg derfor var kommen tilbörlig
fri af Nicobarerne, sögte jeg Nord i, for at nudgaae denne
voldsomme Ström, der i nogle Etmaal satte mig indtil 14
danske Miil Vest efter i 24 Timer. Disse Slrömninger viste
sig ogsaa meget tydeligt i Vandet med stærke Raser, der
gjorde et svært Spektakel omkring Skibet, alt somviseilede
igjennem dem. De syntes alle at have en sydvestlig Retning.
Denne langsomine Reise contrarierede mig endeel,
eftersom jeg maatte befrygte at komme forsildig til Penang
og derved gaae Glip af Dampskibet, som skulde komme
efter Sigende inden den 8de Marts fra China for Hjemgaaendc. Med delte Skib vilde jeg ikke alene expedere
alle mine Depescher, men tillige skulde den hoist svagelige
Hr. Kamphövener og Dr. Philippi gjöre Hjemreisen dermed.
Kom vi altsaa forsildig, vilde meget gaae tabt for os.
Den 4de Marts endnu ude af Sigte af Land, lod jeg
anstille tvende Forsög med at finde Vandets Temperatur
paa stor Dybde.
Den physiske Journal melder desan
gaaende saaledes:
Den 4de Marts 1846, om Formid. Kl. 9J,
omtr. paa 6° 37' N.Br. 97° 20' Længde Öst for
Greenwich i den nordlige Indgang til MalaccaStrædet blev foretaget et Forsög med at finde
Vandets Temperatur paa Dybden. Indextbermometret Nr. 1 blev hertil brugt, indsat i Hylster
Nr. 2 og neiet lil Linen 2 Fv. ovenfor tvende
Lodder af 96 Punds Vægt. Nedfiringen medtog
5J Min., Thermomelret forblev 8 Min. i Dybden
og Ophalingen varede 9 Min.
Forend Thermomelerne
bleve indsatte i Hyl
steret viste Indexerne
max. 28J° min. 29|°
Efter Ophalingen viste
Indexerne....................
28|° — 11°
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Qviksölvcolon. stqde pan max. 251° ipin. 26°
Vandets Temperatur i
Overfladen var.........
— 24°
Luftens Temp, paa Psychrometret Nr. 6 var
— 28, ®
Lodderne havde værel i Bund og viste Dybde
paa 250 Fv., Blaaleer, men forskjellige Vindpust,
der kom under Forsøget, vareAarsag i, at Cor
vetten ei laae fuldkommen stille og gjorde der
ved Forsöget mindre sikkert end sædvanligt; mu
ligt er det ogsaa, at Dybden kan have været
noget mindre end angivet, endskjöndt jeg 'alle
rede efter Gisning har trukket 30 Fv. fra den
Dybde, Linen viste, nemlig 280 Fv.
Samme Dags Eftermiddag, Kl. omtr. 5J, paa
6° 27' N. Br. 97° 26' Længde Öst for Green
wich blev et lignende Forsög foretaget med de
samme Instrumenter.
Nedhivningen medtog denne Gang 5 Min.,
Ophalingen ligesaa meget, og Therm, vare 7 Min.
i Bunden.
Förend Indsætn. i Hylstr.
stode Indexernc paa
max. 29}° min. 30°
Efter Ophalingen viste
Indexerne....................
— 29}° — 12°
Ûviksôlvcolon. stode paa
— 22°
— 221°
Vandets Temperatur i
(
Overfladen var...........
— 23$°
Luftens Temperatur paa
Psychromelr. Nr. 6 var
— 29,2 Fugligh.
min. 24, •*
Loddet viste Bund med 180 Fv., hvilket var
fuldkommen paalideligt.
Efter Kortene skulde der ingen Bund findes
paa de Steder, hvor ovenanførte Observationer
bleve anstillede.
Det var mig altsaa aldeles uventet at finde Bund her.
Vi stod 25 Miil fra Kysten af Fastlandet, 17J Miil fra Su-
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matras Kyst og Kortene angive ingen Lodskud. Men det
var mig kun et Beviis mere paa den liden Opmærksomhed,
der hidtil er skjænket Opmaalingen af den bengalske Bugt,
og det forekommer mig, at Ansvarligheden herfor alene
paahviler den engelske Regjering.
Allerede den 4de om Eftermiddagen havde Soen an
taget en skiden grön Farve ; den 5te havde vi Bund paa
60—70 Favne. Först den Gte om Morgenen fik vi Sigte af
Pulo Butou og Laucava, om Eftermiddagen vare vi tværs
af den sidste og havde tillige Land flere Steder forude.
Havde flere Seilere i Sigte, som deels kom fra, deels sögte
ind f Malacca-Strædet. Den 7de paa Dagvagten havde vi
Kjending af Pulo Penang med sit höie Bjerg og hele Ky
sten af Malaccas Halvö ned mod Sirædet.
Under Nordsiden afPenang faldt vi i Stille, og Sirom
men salte os haardt Vester i. Vi vare just i Værk med at
lade et Stopanker falde, da der kom lidt nordlig Brise,
som tillod os at styre Farvandet ind. Det var en herlig
Morgen. Solen belyste med sin skjönneste Glands den dei
lige lysegrönne Ö og den lige overfor liggende Kyst af
Province Wellesley med dens Mangfoldighed af Bygninger,
Villaer, smaa Fiskerbyer, Planlager, Haver, kort med alle
de Tegn paa Cullur og fremadskridende Civilisation, som
gjör saa godt for Öiet at* betragte, naar man kommer
fra Soen, men som for os, der i to Maaneder havde fær
dedes mellem öde Öer og vilde Mennesker, var dobbelt
velgjörende saavel med Hensyn til den directe opmun
trende Indvirkning, som paa de Sammenligninger og Be
tragtninger, som naturligviis paatrængte sig os ved at er
indre, at* det kun var 60 Aar siden, at Pulo Penang havde
været i aldeles samme Tilstand som de nicobariske Öer.
Kort efter kom flere Fartöier ud til os fra Landet med de
os velbekjendte geskjæftige Dobasher, som kappedes om at
tilbyde os deres Tjeneste som Lods, som Tjener, Commis
sionair, Vadsker &c. Enhver af dem medbragte udmær
kede Certifikater, og enhver af dem trak med vigtig Mine
den sidste Avis ud af Brystet, for ved denne Opmærksom
hed bedre at anbefale sig. Ogsaa herved var Forskjellen
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ved Sammenligningen af hvad vi nu saae og hvad vi for
nylig havde oplevet, overordentlig paafaldende. Istedenfor
de smudsige nögne Nicobarer med deres modbydelige Mund,
deres Bambusrör i örene, deres Canoer af udhulede Træ
stammer, istedenfor disse væmmelige Mennesker som med deres
paatrængende Nysgjerrighed forlangte Alt hvad de saae
og med stupid Ligegyldighed modtog hvad man gav dem,
hvis förste og sidste Spörgsmaal og Önshe var om vor sna
rest mulige Bortfjernclse, bleve vi her hilsede og budte vel
kommen af venlige, i skinnende hvide Klæder indhyllede
Mennesker med hoflige forekommende Miner, og som kom
ud til os flere Mile til Soes i elegante, vel udstyrede Far
töier med Telte til at beskytte mod Solen og magelige
Hynder til at hvile sig paa. Og dog var her ikke mere
end 100 Miles Afstand, og dog var det Folk af samme
Race; Malaier vare deres Stamfædro hist som her, men
Civilisationens lune velgjörende Vinde have blæst over
denne skjönne lille Ö, og med den bortveiret Climatets
Usundhed og Sædernes Barbari, Elendighed og Raahed har
veget Pladsen for Velstand og afslebne Former, ligesom
Moradser og Urskove have veget Pladsen for Plantninger
og macadamiserede Landeveie. Dog disse Betragtninger,
som jeg anstillede, alt som Galathea gled langsomt ind i
del smukke Stræde, der tragtformigt gaaer ind imellem
Pulo Penang og den ligeoverfor liggende Kyst, disse Be
tragtninger, siger jeg, der stedse med Tilbageblik paa det
Land jeg saa nylig havde forladt og hvis Fremtids Sjæbne
det var bleven mit Lod at have Indflydelse paa, trængte ind
paa mig, dem gjör jeg- Yel bedst i at atbryde her, da de
let kunde lede mig ind i den samme Labyrinth af Tanker,
som jeg mindes, at jeg dengang fölte i mit Hoved, og som
jog kun kom ud af ved at Lodsen önskede vi skulde ankre,
hvilket da ogsaa skete 1J Qml., fra Byen. Jeg erfarede
imidlertid snart, at dette var meget for langt til Söes, og
da jeg havde adskilligt at tage vare her, som krævede
hyppigt Samkvem med Land, lettede jeg igjen og lagde
mig et godt Stykke nærmere ind. Paa denne vor sidste
Ankerplads laae vi paa 14 Fod Vand havende Fortets Flag-
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stang i N. 87° V., Nordost-Pynten af Öen i N.45° V.,
Telegraphen i N. 89° V.
Vi havde knap i Qml. at roe
ind til Landingsbroen.
Forinden jeg slutter dette Afsnit har jeg endnu at om
tale den bedrøvelige Sygdom, som udbrod ombord i Skibet
paa denne Overreise. I min Rapport, som jeg sluttede d.
25. Fbr., havde jeg indmeldt, at jeg havde den Tilfreds
stillelse at kunne indberette, at Mandskabet nöd den bedste
Helbred. Det var ikke uden Grund, at jeg var ængstelig
for den Deel af mine Folk, som havde gjort den besværlige
Tour op ad Galathea-Floden, og jeg lod tage alle de For
holdsregler, som ved Overeenskomst med Lægen fandtes
passende. Men da nu flere Dage efter Afreisen fra Sambo
lang hengik uden at nogensomhelst Sygdom viste sig, til—
staaer jeg, at jeg troede os sikker og lykönskede mig selv
og Alle til at have sluppet dette saa berygtede ^Climat
saa godt. Men den 2den Marts begyndte de förste Symp
tomer af den nicobarske Feber at vise sig, og nu bleve
successive Flere og Flere angrebne, og stedse ramte det
dem, som havde været med paa Expeditioneu op ad Floden
eller havde havt Vagt ved Teltet. Da vi ankom til Penang,
havde vi 19 Mand paa Sygclisten, hvoraf flere meget al
vorligt angrebne, og Sygdommen udviklede sig kraftigere
med hver Dag. Under disse Omstændigheder blev det
nödvendigt at tage de alvorligste Forholdsregler. Den
förste Dag blev strax fire Mand, som vare haardest angrebne,
bragte ind paa det lille militaire Hospital i Fortet. Men da
her ikke kunde rummes flere og det store almindelige
Landhospital var over 1 MI. ude paa Landet, saa leiede
jeg et Huus i Byen, som stod ledigt, og indrettede her ved
Hjelp af hvad vi deels havde selv ombord, deels hvad vi
kunde laane eller leie i Byen, et ordentligt Hospital, hvor
alle de Syge bleve indbragte, og hvor Overlæge Mathiesen
tog sin faste Bolig. Den engelske Overlæge ved MalaccaStrædet, Garnisons Docter Ochsley, som for Tiden just be
fandt sig i Penang, kaldte jeg til for at assistere med sin
18 Aars Erfaring fra disse farlige Climater. Det saakaldede
Navy-house, en fyrstelig Bopæl ined rummelige Sale og
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store kjölige Gallerier og Verandaer var af Regjeringen
slrax bleven stillet til min Raadighed, og her bleve de
syge Officerer og Naturforskere indlagte. Fra Byens for
skjellige Autoriteter og förste Familier modtog jeg de smuk
keste Beviser paa Velvillie og Deellagelse, ved Tilsendelse
af Koieklæder, Forfriskninger o a. m. Især anseer jeg det
for min Pligt at nævne den utrættelige Omhu, som Sir
William Norris, Overdommeren ved Malacca-Strædet, og hans
Frue i saa Henseende viste vore Syge, ligesom ogsaa det
smukke Tilbud af Underdommeren Mr. Kerr, der vilde stille
sit hele Huus til vor Disposition som Sygehuus, et Tilbud
jeg dog nalurligviis ikke kunde lage imod. Der var saale
des sorget saa godt det stod i vor Magt for vore stakkels
Patienter, og de kraftigste Midler bleve anvendte. Des
uagtet maatte jeg friste den tunge Skjæbne at miste fire
Mand i tre Dage. De fleste Andre vare Döden saare nær,
og Convalescensen var hos . Mange af dem i höiste Grad
langsom. Imidlertid saae jeg mig istand til at tage dem
ombord d. 20. og 21. Marts, og at fortsætte Reisen med dem
som Reconvalescenter.
Tredive havde i Alt fra Corvetten været med paa den
omtalte Expedition op ad Galatheafloden ; 11 fra Kahyten
og Messen, 19 af Folkene; blandt de förste gik 4, blandt
de sidste 5 frie for Feberen, medens de övrige 21 henka
stedes paa et for Alle mere eller mindre farligt Sygeleie.
Sygdommen lignede efter de engelske Lægers Udsigende
ganske den i Sincapore og Batavia endemiske Junglefeber,
og udbrod, ligesom denne pleier at gjöre, hos den aller
største Deel af Patienterne mellem 14de og 17de Dag efter
Miasmets Optagelse i Legemet, medens den anden ved denne
Feber constaterede Regel, ifölge hvilken den næsten aldrig
skal optræde efter den 25de Dag, ikke holdt fuldkommen
Slik. To af vore Syge bleve nemlig angrebne senere, den
Ene först den 30teDag efter Infectionen, dog maa jeg lil—
foie at Sygdommen hos disse ligesom hos alle dem, hos
hvem den var udbrudt i en noget senere Periode, viste sig
paafaldende mild. Sygdommens Hovedsymptomer, som vare
en overordentlig Mathed og Afkræftelse, ofte ledsaget af
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Besvimelser, Bryden i alle Lemmer, især Ryg- og Lændesmerter, Cardialgie og Trykken for Brystet, Qvalme, galdeagtige
Opkasteiser, Hovedsvimmel, Tyngde, Smerte og Fortumlelhed i Hovedet, noget senere tillige Delirier. Feberen optraadte næsten hos Alle fra Begyndelsen som en om end
noget uregelmæssig Intermitens, meest med Tertiantypus;
den viste imidlertid stor Tilboielighed til at gaae over i en
remitterende Form og antog i saa Tilfælde en overordentlig
betænkelig Charakteer. Lægerne i Strædet raadede der
for fornemmelig til at give Chinin strax og i store Doser,
medens de derimod, hvad der ogsaa bekræftede sig hos vore
Patienter, ansaae enhver Blodudtommelse for farlig paa Grund
af den derved endnu fremskyndede uhyre hurtige og stærke
Synken af Kræfterne. Nicobarfebcren efterlod hos flere af
vore Patienter langvarig Afkræftelse, Diarrhoer og Lever
tilfælde, endog en i flere Maaneder varende Aandsslövhed,
der næsten grændsede lil Fatuitet; men desuden lede de
næsten alle af maanedlige Koldfeberrecidiver, der selv uden
fornyet Brug af Chinin gjerne standsede efter eet eller to
Anfald, men först ganske ophorte at vise sig igjen, da vi
et halvt Aar senere kom til Sydhavet.
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IX.
Nicobarisk Ordbog.

Tn Grund for denne Samling af nicobariske Ord ligger en
fransk-nicobarisk Ordbog, som er forfattet af dnn calbolske
Missionair, Monsieur Plaisant, som i 2 Aar havde opholdt
sig paa Öen Terressa og kort för vor Ankomst til Öerne,
paa Grund af svageligt Helbred var afreist lil Moulmain.
Dr. Philippi fra Berlin, som i Calcutta sluttede sig til vor
Expedition, havde erholdt Copie af den under sit Ophold i
Moulmain. Den franske Missionairs Ordbog indeholder med
Undtagelse af nogle faa Ord, alene Ord fra Terressa. Fra
de övrige Öer, navlig fra Nancovry har Pastor Hansen efter
egne Optegnelser tilfôicl en Deel andre og i det Hele laget
har han, ved bestandig at tage Ordbogen med, saa ofte han
gik i Land, sögt, saavidt mulig, at overbevise sig om Rig
tigheden af samme, ligesom ogsaa om den rette Udtale,
hvorom han i mange Tilfælde var uvis, da Monsieur Plai
sant havde nedskrevet dem efter sit franske Öre. Hvor
Pastor Hansen ikke selv har været istand til at rette Udta
len, har han ikke kunnet andet end ligefrem afskrive Or
dene efter den Accentuation, hvormed de vare betegnede.
Forovrigt er det naturligviis vanskeligt, for 'ikke at sige
umuligt, under et Ophold af 2 Ma an eder mellem Mennesker,
der tale et fra vort saa saarc forskjelligt Sprog, at opfange
den rette Lyd af Ordene, og mecr end een Gang have vi
seet, hvor forskjelligt det som blev sagt, blev opfattet.
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Feiltagelser ogsaa i andre Henseender ere vel ligesaa uad
skillelige fra denne som fra enhver anden Ordbog,.som er
hieven samlet paa Reiser. Pastor Hansen har sammenlig
net Nicobarernes Sprog med Malaiernes og Sydhavsbeboernes,
men ikke fundet den ringeste Lighed. Det vil være klart,
at den franske Missionair har sögt at danne mange nye
Ord, eller ved Sammensætninger at udtrykke abstracle Be
greber og Benævnelser; hans Bestræbelser i denne Retning
ligesom ogsaa den mangfoldige Betydning, som et og det
samme Ord kan have, vise maaskee meest af Alt Indbyg
gernes Armod i aandelig Henseende.
(N) hetyder Nancovry, (CN), Car-Nicobar; hvor intet
Bogstav er tilföiet, betyder det, at Ordet er fra Terressa.
Man vil see, at en Mængde Ord begynde med Bogsta
vet .,11“, dette h er i de allerfleste Tilfælde kun en Aspi
ration, men en stærk Aspiration, hvorimod jeg har angivet
den svagere Aspiration ved et ovenfor de övrige Bogstaver
tilföiet
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A.
Aapn’, Aaps’ lutte,
ab (CN), Saab.
abbi cnbnu, fra nu af.
odtnoot, overveier tœnfe.
Agh (N), rob.
ahiél lebré, fœfc (CN).
ahûhot, goTfaber, (Sonnefon.
aïel (CN), tætte.
ailbji (CN), S il fl, Wtabe.
nippe, ajùb, SRog.
ajelkïïc (CN), fee. •
akah, fjenbe; (kit)-akah, jcgoccbitte.
akah-eang (eng, iong), begribe,
akapsêl, antænbe.
akahe, fünfen.
akbAie, toœrd ober,
akatpoïté, Çjerne.
aki, borgen.
akf-akf, ÿîorgcnbœinrinfl.

næn-akl, benne borgen.
akbik, gjøre fcvibt, babffc Sinneb.
akbîk-tsiekiié, renbfc (aanbelig).
akîM, ftgte.
akhiot la mang, efterligne,
okit, înibfe, ffrabe.
akhûî, ©fægtning,
akon (N), fabe Sanbet.
alâm, betrage.
hat alâm (f. lialaläng), mobfættc ftg.
along, bempnbigc.
aluha, befe, ubbefe.
alôMc, fangô ineb.
amhoïn, Sarme.
amm (CN), Ahm (N), hôm, Çunb.
am-umdjomeh (N), 40.
ani-umdjontch ruktci (N), 50.
aîné, regne.
ju long amé, bet regner,
iong-aihôk, bobbef.

Ané (æ), ban, bant, bun, be, benne,
bette.
Ané-pâhé, man.
anet, 51 nt b oit.
angana, Äone, (f. nkénhjc).
aros (port.), SRiid.
ata ni (adàm N), Elften, 9lat.
alavetsen, albrig.
athiëlke elf. hatiêlme, tilbebe, fœfe.
aihuäk, forbrœnbe, gjøre fort,
alhuéla nén pàhê.
atlMat, hcdlaai (N), îlrmbaaiib,
Siting.
atmikihaï, abfpbe.
(haï tulan)-atse, uretfærbig, uærfig,
ufanbfœrbig.
(karbû)-aise, for meget.
(Ibuhæhet)-atse, Olebefigbcb«
aul (N), blaat og fort.
Ave, gaac.

B.
bahuæie, @raab.
baju, SUtenneffe.
baju-ta-khioàho (N), riig.
bæô, î@g.

D.
datjäAgeläh, Äranbd af Safi,
dja (Schowra), Äinb.
dissô (CN), frvib.
dju-baju (N), 2Rcnne|Tc.
dbjngär (CN), ©riffegfad af Sainbuö.
drugmäl (CN), Ç)ien,brpn.
dumlar (CN), Øtiffegfad.

E.
eäbvc (CN), Dfie.
cang, børe,
cang schiA, Slab, Slom ft, @reen.
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(nkâ) eang la schiâ, fappc ©rene af.
efoa (N), reen.
ehelme (CN), 9tafe.
ehong, enaï, Œoncbttlie.
cnrhui, Styret i Sboncbpttcn, ctÇvert
titte Styn
elkiumiat, $jerte.
clum, fnttc.
eng, Iptte.
enhangnang (CN), U(r.
cnmognë-knYniîU (N), Ânap.
eonang, ©rober, gætter.
(khuau)-eonang, ©røber cfl. Bøfler«
føn, ©rober en. Bøflerbatter.
eonaug-nkênhjc, Bøfterbatter.

F.
fââ, fââ-iût, aftørre, feie,
rââb-dag (N), føbt ©anb.
fûâb, gabe.
fà-kaiol, îobaf.
fAAklci, £)unfl.
PAâ, fljœre, buøge, fïaae.
P'Aâ khui, Läni linlök, brœbe.
fhAA khui, I3m tinlëk, fniøinprbe.
(*•01, uôfcl øø Itøling.
wit 1*01, førnebre.
fö, berolige;
fô, SDZart, Sanb.
foan-nrndjomeh (N), 80.
foan-nmdjomeh-ruktei (N), 90.
fôlt, aabne.
foue, fen, fuan, foan, 4.
fual, bibe.
fue-lôn, 40.
fuongato. gltmme, forbigaae.
fuholet, kumonklet!?, gpbe.
fahön (run CN), SRagïe paa legemet«
Muhten, ©pire.
fùrong, Slnanaé.

G.
gadjl (N), ©ci.
gadjovalhjë (N), Bøfler,
galahoia (N), Rimmel,

garan (N), karan, 3*rn.
Billes Jordomseiling. I.

genAs (N), Çaanb.
ghahœ (khaœt) (N), Wtaane.
ghanléra (CN), ÄfOb.
gbën net lopäh kä vi pâhé, iffe fige
gobe Sing mob et 3HenncfTez
anflage.
ghën ka vi pfffaé, angitte.
(pâhé-ta)- gbên,
©olbgiftømanb
(Ttonb tit at tale).
(tsie)- ghën, ©ogflatt, SJîening.
ginsa (CN), SRegl.
goœh ell. koœ, $otteb.
gôan (N), ©arn.
gon, Œnbe, at enbe.
gunbëêl (CN), ©afpe.
gundron (CN), gob.

H.
hA, Cocoônob.
hä lä, Contract,
li&a, erbolbe.
hàh (N), haha, fa.
h(k)adëp, hëp, plante,
hadija, ©ebflefaber.
hafot sang’n, gaae øinbørb.
hae hffigne, tør.
haghi, ünorgen.
hahanong, Çar.
haheng, ©inb.
(vi khink)- habeng, ublufte (gjøre
©inb paa et Bteb).
hfihé, Spffe, Iptfelig, glab, Oiæbe.
bähe, Bttogcr.
hahë, gorbunb.
hahë lin pâhé, forbunben til et SOTcn»
nefTe, clffoœrbig.
habe, forbre tilbage,
hahë, fpørge.
hahë-ten, forlange,
hahea, harea, fee, betragte,
hai-hahea, iffe fee, blinb, ©linbbeb.
baheang, ÎOTuëling.
hahehaæng, Œrfjenbtligbeb.
bahehaœng eH. hathahang’n, ^riid.
haheha, ttife.
31
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hâhcom, ©pn, Ubfïgt.
hah’hcurl, harol (CN), jngc, gaac
paa 3agt, tøre, ffpbe.
hah’k, Çugt,
Sqhëk, Solge.
hahahmang, flige.
hahahrAm, forgone,
hat-hehot, halolang, mUbilligc.
hahchôk, foronbreß, afbcrtc.
hahcm, falbe.
hâheng, Sßinb.
häheng sakalu, flœrf SBI nt.
hahihalënma, (tøffe, gob £>ig) gob
Sitten, garvel.
hahnhaAt, SBebflemoter, Jorfœbre.
hä hö, forfølge.
hahoA, ©ufferrør
hahâa, hcdwa (N), ©ombud.
liahAat, 3ntet.
(miki)-haïe, være ulpbig.
haiûam (CN), $øne.
hakté unter, ncbcrflc, flabe $aanb.
halcp, tøver,
halict, føge.
homang, £)re.
haming, «Regn, regner,
(vi) haming, væte.
(ju-long-a m ö, bet rcgncr.)
hamön SRœfcbocr.
hanang, SBlccrc.
hanaschaieï (N), gfaffc.
hanhangla, begpnbe.
hanhangla-næt, ©egpntclfc.
hanhönmc, bevare, bevogte,
haöö (CN), $ønbc af ©ambudrør.
harheha, tillime, tilfliflre.
hnrihulong (CN), bcbrøvet.
harAak, beregne, tælle, SWaal.
harAak kiong, ©fibßlabning.
haschoï (N), ^Otte.
hat, iffe.
hat-hæn, iffe bette, nci.
(vi)-hfii, tilintetgjøre,
hat, fravœrcnbe.

hatal Ang, afflaae, mißbillige, mot*
fatte flg.
hâté, Slub,
hätel, ffrive.
hatæihæh (CN), arbeite,
hatenk, tage paaret af, flrcelle.
hfilep, ggflc, Äaßfc.
hAlianan-tön, tpVC.
halielk, haljclmang, hadju, babe.
haihanghah, afbetale.
halhu, fattig,
hallet, altrig.
hatmanghnhagn, albrig.
haln’hA, Slftøfbeiitøb, ©pgcføfl.
hatiiAak, ©pife, Staring, tøvnctdmib*
1er, gcfl.
haiAap, nogle,
halulmi, halhielkc, taft.
(tho)-hätse, virffom.
hawnhôlët, optøenge.
hé, Äjcnbctcgnct paa ten nærbæ*
rente Xib.
heAgn (hægn), gaae, forlabe, gaae
ub, brpbe op, flptte, miflc, uh
flrøe.
heang, SRøgcn.
hehA, $iffc.
heha, SRibbcen.
héet, hiesse (CN), npfe.
behäng, mere, vore, forøge, mang«
folbiggjorc.
hèhauë lopæh, mere gott, betro,
hëhânë-lopat-ivi, forbetre.
hèhang, Wîetal.
hêhang, Centrum,
hehang, hahiang, forblive, boo.
hehang, huleanga-pAhé, tøbfager.
hehang, huleang, lebfage.
(iang)-hehe, untertiben.
hehæie, grave et tøig op igjen.
hchemönk (iongomAak), bobbel.
hehæm, $utø.
hchclen, £ale.
hchcLsi, forminbffe.
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hæhia (hihia), Støb.
(kamApe)-hehâahe, îang.
hehjA, nhJA (N), enan (N), 3reca.
hchok, $aar.
hebomang, agte, ønfie, SJ n fie.
hchomang - la-karhû, ÎIttraa efter
(Storÿeb, ®cgjærliøpcb.
hchomang - ta-rAme khià, Slttraac
efter ct&bcrt £rœ,.®egiærligbeb.
hehör, megen, meget, Dberflob.
hehör khui, fictc.
hebst, ville, anotbne, obereendfiem»
mcnbe meb.
(hal)-hehöt, mtàbiitige.
hehôt-hahea-ta-ràme, bitte fee @n*
bbeV, npdgjerrig.
hchöt vetscn, inbgaae, inbbillige i,
famtpffe.
hehöl-v eisen, 3nbbiUigelfe, Sani»
tpffc.
heh’t khiA, «Hob.
heha, fort, fnabfct,
helium, aaubc.
hehumé, haehokrc, barre, ®efbongrelfe.
hc-kapèt, Døbdangit
helang, gob.
hæle, borttage,
hellamong, gefi.
hëm, tomme, nærme ftø.
hëm, inbpegnct @teb.
hemsn, nær Mhën, efter.
hen, ianhje, at barme ®arme.
(hunhang)-hcng, banfiefig.
hæng, fljob, Sib, funb.
hsn’he, Seøeme.
henhæl (N), gtøite.
henghatAal, finbe ®e^ag i.
helpati (CN), feie,
helsig’n, firår, uophørlig-,
ht, Slamfi.
(kiin)-hiA, hbørfbr.
hiäh sang’n, gaae inb. ■
hibô, Sanan.
hibuga, qhfang.

hië, benne, bette,
hifu, toge,
hifü-heü, fnabfct, fort,
hifu-mæt, fort.
hihAé, fattig.
hiheLe, hahamang, fige,
hihia (hæhia), (Støb.
hihAai, forbpbe, forfoarc.
(lan)-hihAai, oberfiribe.
hisösi, aihiclke, tilbebe.
hilëë, fiaae, firaffe.
hiliangz hilæang (CN), £ørfi.
hi inegn, affiaoe.
(vi)-hioAi-kbüi, bgbe.
hitnAnn, nioben.
(ivi)-himAan, btibe mobeg.
hinhï, Soit,
hili, hité (N), lee.
hitiak, ilœak (N), <Søbn.
(nkô)- hitiak, blatte,
hitiak—lé, føbe.
hiluhaman, fpib&
hiu (hing), bor.
hiuk, (Söt.
hivi, Dæmon, Slanb.
hoatse, lige, ligefrem, (Sømmelige,
^adfcTtbe, Dpb, ubbebre.
hoh'hangatsikc, Jabe, affip, mixage,
Wtobbpbeligÿeb.
hAai, bi.
(hatj-hAai, nœr beb.
hAahé, famle gammen, forene, for»
famle.
hAaht, fa.
hAaik, langt borte,
hoinrœ (CN), fœtte fig neb.
hohæng, Stift
hok tos, 53eb til at brœnbc.
hokié, ober, SJberfie af ben fiabe
$aanb.
hole, fiige op.
holhæhang’n, midbruge.
homlåame, @ulb, forgplbc.
honhe, Slppetit, funger,
håane, i, inbeni,
31*
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honhâamc, førbefyølbe.
Mot, fravœrcnbe.
hâat etâ, anbcnflcbé.
hoto, fœtte.
holsiét, flige neb.
holsiét pâhé kamnpcl, ncbfccnfc bøb
Wîaub, begrave.
hufæt, vi.
huhato, SøVVærf.
huhog’n, førbum, i gamle &age.
huhëfi, foran, førcnb.
huhchohé, berufe fïg, berufet,
huh’hœg’n, bcfric, brpbe op, førlabe,
fløtte.
huh’hæg’n-kæt, fare vilb.
huhcu, riig.
huhé, huhomi, gjore, arbeibe, (Tabe,
huhi, brabe.
huhiaæt, flfœintc, møre (ïg.
(kâ)-huhiaæt, qjrpbclfe.
liuhiôai (CN), £>alébaanb.
(nråo)-høho, -Drøm,
huhot, gift
hnk, $ub,.©fjœl, Sæber, ©finb.
(karhû)-hük, puffelrpggct.
la-huk, ubcnfor.
huk-hogn, bagVeb.
huk-emat, jpienbrpu.
Iiukét cU- hukiét, bringe, bære, føge,
føre børt, børttage, løfte ncb,
røre Vcb, gribe, mvbtage, over»
rafte.
hukét-ta-iengn-khiuk, bringe paa eet
©teb, opbpnge.
hukét vim, inbbpbc, falbe.
(vi)-huk, beffjeftige.
liukhAahc, varme, varme ftg.
hulcang, i gørening meb, gjenflbig,
lebfage, Wfcbintereøfcnt.
hulcanga pahé, Scbfngcr.
hul’hu, gibt,
humbaidsa (N), lille,
hun gi £)ag.
hunhang-hcng. vanffelig.
huroli, laV.

hurohatse, megen, meget,
huruh, 2)ætte, ©ebæfning, ubfiætte.
cn hurohé, Vemmelig.
hutæt.
huvcang, Socuétrcc.
hyhaho, ælbre, ælbfl
hœang (N), een.
hæang-hata (N), ni.
hæli’l khiA, 9løb.
hæhé, labæ. Store i Segemct.
hæm, $ave.
hsnsng, ©finncbeen.
hæng, flben.
hæng (N), £>ag, ©øl.
hæng, leve, Siv.
hængincin ell. hæm-umdjémch (N),
tyve.
hængsæ (N), føm &cr.
hævre (CN), otte.

I.
iaeang, elleve,
iok, Äjebmonbévare.
iana ell. tønet, Seiiigjeb, førubfat, ba,
berføm, naar.
iang, een.
iang amôk, bøbbel.
iang hehc, unbertiben.
iangnang, Junbrebe.
iang-ta-ghéfi, Drb (®et —talt),
iang-tôn, elleve,
iang-tdn-fouc, (førten,
iang-tôn-tani, femten,
iang-lôn-haha. tolv,
iang-tôn-luœ, tretten,
iatct. gaae inb.
iæt, gaber,
iæie, Støber,
ikih-loæi, fpe (f. Særreb),
ilënhe, furre.
imiang, een, førfh
imiang-ti-emat, ecnøtet.
irat, ffiærpe.
itâ, Jer.
ivi, blive.
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kamApé-la-karhû, Hnfertoug.
kamapst, Døb.
k(s)aminAat, tufinbe §ob.
kamuin. kamôô (N), $øne.
J
kana-khiA, ftnop, ©tub.
jäpi (CN), Siegle,
kanAme. Sœge.
jfiängc (CN), flige neb.
kanhiong, Drifte,
kanlhëlc-khni, ÇobebpubC.
Jenong, Œocuênob.
kanAat-la-pemelcheu, ftnib.
jojolaid (N), bübc.
ju-tong-amé, bet regner.
kantAï (Lille N), følte fig neb.
kapæt. at bøe, omfomme, Døb.
K.
kapDi-ist, (Dob-gaber), faber« og
moberløft Sam.
khA, gifT,
kA-huhiaœt, ^rpbelfc.
kapah, Scft.
kaAal, toge.
kAp, ©filbpabbc.
khåit hän, ba, bengang,
kaplan, Œapftain (Engelsk),
khøffit (khuæt), naar.
karah, $balfifl, giff, Riffefrog.
karaka, ^Jappegøie.
kaest, fjetbeut.
kafn’kiak, ^rop.
karSn, Drm.
kaTAaï, kaiduma, ftnib.
karbë, SJlængbe.
kniet, Saber, Gibing.
karhë pâhé, SJlanbd SJlængbe, Silber.
(laksi)-kaiit, Sugt.
karbû, meget, rigelig, Doerffob.
(fA)-kaiot, îobat.
karhû-viang, ttfmabet.
kahihot, min Sen.
knrhù-huk, puUctrpgget.
kaheha, Haare tit at roe mob.
karhû alse, før meget.
(tikAai)-kabchölc, raabc, flrtgc.
korhû khagtôt, ftœrf $(crte, ftførtig«
kahia, abortere, forløfe.
Jeb.
kahåak, Due, îurbelbue.
karhû tamôï, ftœr! 31b, 31bebranb.
kahuhöke (CN), ©tfin.
karûijé, giflerufe, 3nbjegning.
kasson, ftaøfc (Fransk).
kåi, Sei.
kaiing, kejin, Hbe.
kAt, Steife.
kaifit, ftoft.
kata, ttnber«
(tukan)-kaim, Xømmcrmanb.
katsi, formcbclfl.
•kntsi-ka (formebclfl Joab), Jborlebed.
kalas, (Jomjplie.
katsi-khai, rage ÇobcbeL
kalet, t>aarb//roftigr ftærf, gierrig.
katu, (CN), poile.
kalamå, (Sang.
kalhahöt, ftjønbdbcle.
kaviety gammel,
kav», falbe,
kalot, Xpoeri.
(pähé-ta)-kalot, îpb.
kaveang’n ell. kavhehile, forfafte.
kolrän, Soen.
ksi, Sei.
kalhjAat, ŒJaractccr.
khst, Siebe,
keté, kst, give,
kamamls, $ab.
kamaîig, (litron,
keàlatû, Habning.
kamang-kalin, (føb Œitron), Drange. kél (CN), arm.
kamApê-hehAahc, îong.
keraNêrë (CN), gaae.

ivihoäiso, anorbne.
ivi himdn, bliüc moben.
ivi kopn’e, blibc mager.

486
kcrcbusse, $ue, turban,
kercbusse-tén- pamöiö, fîrig$$lie.
khiu, Jeg, min.
khiühc, W.
Viuli’t. Vi.
khcui (CN), £aar.
kiââlërë (CN), fiaae op.
kiank-fô-nAal, SDpbruöninß af Srebe,
SRaferi.
kidjang (N), bøV.
khihahæt, ©fjælVcn.
kbiak, Splb, Dnbe, SJtøic, ^iinfel,
©nierte, at Ube.
kMak-viang, Wîabepine.
khiak (cil. djnk)-al- khüi, Ontt i
Çobcbct.
khiA, ïrœ, ©foV, (Sti.
(eang)-khiA, Slab, Slomft.
khiA-te-pemctschcu, lille Zx(tf Suft.
khjïang, babe, bcfïbbc.
khiangsé, ?0V.
kiarum, 9laaf.
kbianli ell. kbiansi, ©fit
kiattraY (CN), irøattc»
kbien, mob tag c.
kilop (CN), £>ald.
kinmunté, Scbcmobene paa gingrcnc.
(hat råate)-kiuhaic, utrættelig.
kinhji. ÆjøbmanbdVaren
kinlap-kintdh, Änop.
kinloht, kinlong (CN), Sting,
kinlôh, Âlœbning.
kinmek, Siegle,
kinpeu, kanpAach, timbra.
kinp(l)öog-nang, gjreprpbclfe.
kinluëh’si, flitgc.
(irniang)-kinluëh’si, SWunbfulb.
kinrat, £)Oflc.
kMnione, Sarn.
kMniong, IDrcng.
kiûsset, fœtte fïg neb.
(nphA)-kinmœlc, ©riffeglaô.
kinté, onbt îune.
kintheu khiA, ©ang.

kinvAh, ÿampclinoë.
kinvAi, Sloglc.
kiong, boi.
kiong cil. tjtong, ©Mb.
kiong-invan, Ârigdffib.
kiong, kaling, Spßiüng.
kbiàa, bpb.
kipsi, forminbffc.
kirbi, ÄniV, Doit, Saabcit.
kirhôl, frunt.
kissot, Slcgï.
kistot, bebrobet, itrolig, îtërgrclfe.
îungfinbigbcb.
kit-akah (N), jeg Veeb iffe.
khiuk, ^Jlabd, ©tab, Sœrclfc, poor,
khiuk-kiong, Çlabë for ©fib, Çavn.
khiuk-khinion, ©tcb for ct Sam,
Sugge.
khiuk-pamoïïi, Soir, ©teb for Strig.
khink-vhâ, ©teb forSlOb, ^uldaare.
khiu-knhjëë, Vanbdbp, ©teb for $ufc.
khink-bivi, Äirfegaarb, ©tcb for
Slanbcrnc.
khiuk-tilial, inorft ©teb, £ulc.
kbiuk-lamAai (dbiuk folténc, CN),
©teb for 31b, Sanipe.
kbiuk-sikiA, ©tcb for Sugte, gugle*
buur.
(hat)-khiuk-khiuka, enten — etter.
kbium-ncng, Seen, fîncffcl.
kiuteræ (CN), ni.
kh Aie son», binfe.
khâa (nkAa), falbe, fntife.
kboin, kônthje (N), ©vigerfon.
kbôr, kél, koài (N), ÿrm.
khôva (CN), tafle op.
kAag’hatöt, gronil)cb, Tlcblibcnbcb, f.
Vierte.
kâag’hôl-haht (tin), elfte»
kokmilhjama (N), type,
kôm bringe, bære, fore bort, fore til»
bage, bibføre.
kôtn-ta-liap, bringe tfuitbffab, lære,
kôm - ta - akah, mcbbringe Snbfïgt,
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©pmærtfombeb.
komiahthjc (N), Sbigcrfaber.
komivi. SJ en.
kbongbat cil. kbunbje, @ang.
kâat, kâag’n, (Epre.
kot, kog’n mifae, g)rc.(?)
kopn’c, maßen
ivi kopn’e, btifce maßen
kolmonali (N), Sæg.
kovaake (CN), flurb.
krcbô, Stoffel.
küa, ki. kûa, (5n Ofl îlnbcn.
kuangliërë. (CN), Stab, îræ Ht ai
brænbe.
kbûa (CN), Slnfïgt.
kbiîan (göan, N), Starn.
(nkônbje)-khnan, ©bigerfon.
khuamnaiig. antagen i S3arn0 <Stcbr
©ifcipel, îjcncftetpcnbe.
kbuan-kainuiii (gôiî haiôm), tfpfr
linø.
kbuan-conang, Stoben cil. ©öfter»
batter.
kbuan-nihs, Sam.
(nron)-kbûi, parafai.
kbuœi, naar.
khüi (goœh N), $obeb, Stafolfning,
îoppcn, ober paa.
kbûi-fô, ipberfte af Sonbct, SJjcrg.
kbiîi-kaptan, {Jobbing.
(vi-hinài)-kbûi, verbe.
kbüi-mên, Stagtkbni, jofle, jage børt,
kuil libré, ftrioe.
(rM^-khii, fnigmprbe.
kbugiôt (f. kbâaghâlôt), $jcrte.
kuhihu, fnpttet Slæbe.
kuikanan, kuikclmônc (N), Ânæ*
kuluäm, Stanan.
kum, ftnbc.
kumbje, ©bigerfober.
kum’t, SJlituO, Slotte, Æanin.
kun’hæhie, rotfe.
kun, ki, kô, fom; 3ceu$.: kuïï, ka.
kun, ki, kô, $oab. SIccuô.î kun, ka.

kun isic, pborfor.
kunmenta, qjeber.
kunlé (CN), tille gingen
kunlot, gorretning.
kunn, kunliuhomi, gjore Slogct, Stn
bribe, gorretning.
kuping, gjamô,
kaping-kaliu, fobe Statuten
kuriang, knriang (N), $otte.
kusang’n, gaae, fpabfcre.
kuLschïkc, toftctig, pnbig, fob.
kuiuhs, roffe, fættte i Skbæflctfc.
kuié, gpbe.
kæt, £ul,
(huh,hœg’n)-kæt, fare bilb.

L.
Io, ob« !
lâ, pulb.
laai (CN), 8®g.
la-én-tâal, naturlig,
ladije, 51 ft CM.
laför, Slorb.
lanient, at bære tung,
hat-lanient, iffe tung, tet.
làhuk, Styg,
la-hûk, ubenfor.
lahuhöt, Wluterie i Stolben
lakapah ett. kapah, Staff,
laksi-kaiit, Stagt.
laluh’t, gut.
laming, Staffe.
lampolei, ©fptrcfln.
lang, tptte.
lanct, Äalf.
langhapa, Slorbbeff.
1’häg’n, glemme,
let. ©nbe, at enbe.
l’hæt-iamôï, Spfcftagc.
Phœi-pulô, Saar,
lelng, albrig.
Icuku, 3orbffjæ(b.
liap, fjenbe, bibe, buelig.
ta-liap, Äimbftab, Äunff.
houliap, ubibenbe, bære ubibenbe.

488
liap(-tên-râme, (eiiiinob Gn(bcr), bc*
(ænbig.
(kom-ta)-liap, bringe Äunbfltab, tære.
lhiang, 5Rabn, nævne.
lhi khïii, ftalbet.
lionne kaæ (CN), lofe,
libré, Soufct.
lindrejen (CN), Sue.
lo æh cil. lu æh (N), tre.
loæh uindjomeh (N), trebø.
loæh iimdjomeh-ruktei (N), 7.
loæi, loæ (N), fllæbe, Søi, Særreb.
loæivQ, røbt Søi.
ikih-loæt, fpe.
IMak, behagelig, tollbar, gob, beum
brfngøbærbig, Sibunbcr.
loka-nnng, lalöke-ko-nang (N), ÿul
i S>ret.
long, gefl.
l’hôp (CN), funger,
lopah, ød, gob, fmn(.
lopat-måkmet, fmuf.
hat-lopah (N), ilte gob, ønb ©am>
bittigpeb.
l’hohstse, birtfom.
l’höle vi, vare bebænbig.
l’hsrmang, flane bi, hjælpe, $jclp.
l’hôin, fattig.
longhAat, hbibt Søf.
loto, loët, hurtigt.
lhoiksi, fjerne,
lotohiftala, høtre §aanb.
luæhman, Srefant.
luæhkinnhji (N), trebibC.
l’hahæhct, (øire.
l’huhæhct aise, SRebcligheb.
lups, fljob.
lækimAan, Væg.

M.
ms, bu, big, 3.
mäe (CN), $ab.
mâhâa, (alb raa.
mahchâat, ïDîab.
mäik’c, Dlle.

mäk (CN), Sanb.
maks. fnart
nén-mako, nœrbcrcnbc beb.
måke, prægtig, gliinrenbe.
mhakti, Slrm.
maleng, Drnt.
mäm (CN), Slob.
man, Äri'fl.
manam, Ttølf.
mang, Œnbe, Slamme, ©rœnbfe, Sop
pen.
nø'ang, 9lœfe.
mångæ (N), ©teen,
muniak, Soy.
manåat, Slpntaanc.
matahæt, 3orb, Sanbdbp, Sfit Serben,
matahæt-la-karhû, flore 5), fa fle
Sanb.
meang, Äat.
meïk, Spnilb, QHanbÔ.
mehAahct, îlanb, ©jœl.
mëïî, bu, big, bin, 3mëng, ŒbcrO.
mhæne, ©fit.
mhên (mhantjé, N), ©lof.
menam, Srebe, Slafcrt
menüa, manoing (N), Serbe,
met, Unftgt.
hirû-mæl, fort
metsm, Spite, Stiff, at bptte, laanc,
bruge <J)aafhib.
meul’t, labe Sanbet, Urin,
meut, 3, bu, big.
mifs®, fpilbfere.
mifAie, Çog.
miki-häie, bære ulpbig.
milst, Wîibte.
minedie, Srøbler.
miniæije, lille gingee.
minhonn’he, Ipve, Søgn,
minlüënë, ©paantanb, ÿrœfl.
minrüa, Sontin elfinger,
mioajàh, ell. milhouaïa, £ i ni mel.
mischiana (CN), JJugC
(vi)-missA, høitibeligpolbe (Lai.).
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mitas, bebragez tybc, fbargc faïff.
mitâë hat lopäh, Ipbc iffe gobt, Vag«
babflc.
mitæk, fort,
mivi, Sen.
moäh (N), Slafe.
moJAat, Çafdbaanb.
monoï, manoing (Ch) menö (N),
Wunb.
moron kA, çibe.
muile, fob.
mulôhe, ©tagô.
munté, mnkté, gunté (N), ÿoanb.
ma eil. man, buz big, bin, 3»
m1»®, Stabber.
(khuau)>mhœ, Sam.

nghèn, forfpnbe.
nghong, branbe.
nghôik, roffe, bitgge.
nhangatAat, berfle.
nheôle-vi, të, foraarfag?.
(tal)-n*efflë, flum.
(hat)-nhin, flin, laffer,
nhia (CN), Sam.
nhjêe cil. nji, ÇuuS.
nMonp, briffe,
njun (N), Dberfffag.
nhoi (N), ©fjag.
nkcnët, fatte flg neb.
nkA-cnng-ta-khiA, tappe ©rene af.
nk(i)énhje cil. nkanbjp, Çuflru.
nkéiihje-khuan, ©atter, ©oigerbattcr.
N.
nkénhjc-manam, Hmme.
(lé)-nam, Dberflub.
nklnhje-pap, onb ©tebmober.
nkeune ntan, bare,
nan, ecu.
nang, fl)re.
nklëmc (CN), pabe.
nkö, Sarf.
nàl (N), iffe.
nehang, gibt,
nkö-hiiiak, Sarf til at fobe paa,
nchaurle, Staaten..
Watte.
neheurlc, glotte,
ukônhje, ©reng, Wenncjfe, Wanb,
SSgtefaUe.
nœg, 3, bu, big.
nehôiïe, Wibtc.
.
nkbAa, fnufe.
nchang-nang, Ufer,
nlänhje, £ab.
nên-maka, nœrbœrcnbc beb.
nie», befafle, gjore fafl, fnptte, binbe,
nêne, ubpege.
furre, omgjerbe, omgibe, trpffe,
neële, flamme, broble.
luffe.
nliôn, £ab.
næt-hœt-umang, Slogen.
nlông, $alë.
nœt, pberfen.
nfâré, Singe,
along hA, GocuSnob (tilbcrcbc en),
nlong té, Œoeuënob (tom).
nfl’à, ©nit, ©tag.
nphê, boe, forblibe, Jbile, $bi(e, bente nmanhje, ©fjag.
nmænhjc, Capitain, gammel.
paaz ubehagelig.
bat-rôatk-nphô, ubcflanbig.
nAale, grøn, blaa, blaat £øi.
nphé-ta-khiuk-Mvi, flonbfe paa Han* nôle, £orn.
npôn rco, Stumpe,
berneë ©tebz forbomme.
nreug’n, anben.
nphà-kînmæle, ©riffeglaë.
nreag’n tsie, etlcrö, anben £ingz
nfAa, blœfe, pufle.
nfAa-hüho, ©Tøm.
gorfljel.
nröng, kbüi, ©olfljerm.
nfoon (dntban N), Otte,
nroiigklé, gibe.
nghâat, Œocuëtra.
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pamoin, Äamp, Ärig, inbefluttc, b(Or
fere.
vi-pamoin, fjccmpc.,
pap, Jaber, Dnfcl.
para, ©ølv.
pataxi, brpbe itu, fnufe.
paiu-(a-lop3h, ben fmuffc ©teen,
Marmor.
palu-la-kaii>ü, flor ©teen, Älippe.
palrc-la-kinhji, Äjobmanb.
pcA, tage paaret af, (fräße,
peitæt, liben.
peitæ-ivi, forforte.
pehang-khiA, fave,
0.
pekiî (CN), Drange,
pengsu, glemme.
oAn (N), faflc op.
oaydna (N), $>unger.
piæi, Seer,
pimctschcu, libt.
oh, ob.
oh, œh, âh (N). tO.
pipa, $onbe, Jab. (Port.)
pAat, grim.
ok (CN)r 3lpg.
olmal (CN), Spie. oal-mang, Plur. prAta, Äobber, ©lp.
omnan, føorinegcL
pu, ogfaa.
omnéan, pvormange.
pulo, SP (malay.).
oljoala (CN), fvare.
pun, pu, meb £enfpn tif.
op, opbagc.
pujæl-anæ (N), fret big neb.
opIAap, fove, ©øvn.
puron, ©lp.
opi(l)aAp, rpgc Xobaf.
pürhon eß. pärbon (CN), 20V<
purhon-ta-karhü, WcrtOV.
P.
pæ, tflarføb, Spø.
pirile, lille.
pahè, «Wcnneffc, Jolf (ct), SRogcn.
pâhé-ta-ghën, ©olbgiftdnianb (SRanb
IL
til at tale).
pâhé-kamapœi, bobt WTcnncflc, îiig. rac, (£ano.
hat-pâhé, iffe SRcnneffe, ©pr.
rae, ©lab.
rhAgne, rhtgne, løbe,
pahst, frpgte, Jrpgt, forurolige,
pabäi-pähé, ©anvib, Oalffab.
råkn, fnufe, brpbe itu.
pahia, fugtig.
rhamang, Jarc, Jrpgt.
hal-rbamang, vove.
pahöhi, roabne.
rAme-khiuk, etføert ©tcb, før og
paijü, 2!arc til at roe mcb.
pAii, ©lange.
ber.
paivAat, Slal.
rArnc pahé, enføer, al Wfcnncffe«
pala, Jib.
rhAne, r^æne, flpgte, unbflippe.
pAlé, Äugle,
rAva (CN), iffc, nci.
pâlé-ta-kai^û, flor Äugle, Äanon* reak, ©onb.
reaksnin, vanbriig.
fugle.
nsie, føffe.
nlA, Opføre.
mânhje, Âurv.
map, Sever,
niâak, $orn.
nlsang, toge,
msic-hœn, (ligefom bette) vænne,
meng (N), før.
nhœng elt. næn, pun, føm, benne,
bette.
næn hæng, nænhæ hæng (N), ibag,
benne Dag.
næn-akï, i benne borgen.
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sam-is’at (N), tptten.
rcaktsi, afbugge.
sam-önlban (anföan) (N), otten,
rednkiang, SItbu.
sam-hæang-halâ (N), nitten.
renablé, ©to, bøffel,
samiiï(c), ©Olf.
renûam, Çam nier,
saminiûs, säht, &ar.
rcnâang, gulbmaane.
sainöhg, îufenbe.
rcnâani, çiaftcr, Sœgemibbel.
s(k)aminAat, îufinbe gob.
reug’n, antomme, tomme.
rMlk cd. rhaAlke, biö, btøfelig/ i sanam, ©fee.
sanam-näng, £J>rcfïec.
©anbjeb.
sanam-kanAp, îanbflitter.
rMatk-ghën, fige fïttert, forfiltre.
sanam-kavcang’nû. sanumpté, Sinter,
rhâam, gjøre flabt.
râatkj tunne.
sanlua, flrog til at bœnge Noget op
ràalk-kapæt, bobelig.
paa.
rûatk-ivi, let at gjøre, mulig,
sapëu, £)at.
schankal (CN), Saubtrœ (Eng.).
râalk-ane, i ©tanb til.
hat-râatk-nphô, iibeftanbig.
sehap, fbare.
sehœh’t, Übermorgen,
hat-râatk-kapæt, ubøbelig.
»•at-rûalk, umulig.
sehia, bptic.
hat-râalk-kinhâîe, utrættelig.
sckong, Sllbue.
rhönk, Dore.
setum, îSife.
sethj (CN), babfte/
rüö, rôë, dùæ (N), ®aab.
rùhc, ©fpgge.
si (N), SBlomfl.
ruhëfi, glare til at roe meb, feile.
siap. unberbife.
siægn, lang $ib.
S.
sikiù, gugl.
sa, (Sang, en.
sinâah, $orn.
sabota, ?øg (Port),
sitiam (CN), 3lbflcb.
säht, gibe tilbage, benbe tilbage, som, son, ti.
Star.
som-kinnhji, 10X1 °, 100.
sukri, ©utter (Port.),
sahuat, tafle op.
sakalöt, røb, røbt îoi.
sum, Nîc.inefte, golf (et),
sakalï, flcçrt 33inb.
sîim, borfte.
sakaiü, flœrt
sumtschia, (bincfift.
sakiâh, bruun, røb.
T.
sakit, fpg, ©pgbom.
sakii-pahöhi, (fpg, raaben) Mrœft.
to, biftnot en Slrtitfcl.
lâ, thœ (CN), Sarrn, lörpftbortc.
sak,n, ubid (maaftee hat sak’n).
saisi, frum, runb, Œirfel, Sùtnbbccl. lüaGge (CN), Gocuøtræ.
sam (N), titâê-maitâe (CN), torn (Smperf.).
sam-hœn’g (N), eUcbe.
la-nhjêe, poô.
lata, $ul.
sam-ôh cU. âh (N), tolb.
sam-tuæh c((. loæh (N), tretten,
lahsæ (CN), $ub.
tahang, gibt,
sam-foan (N), fjorten,
sam-lanein (N), femten,
tahœî (CN), nœrbœrenbe beb.
çam-tafiiel (N), faxten.
tahih&al, ©fp.
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labia, talijA (CN), lahiåal(CN), ©tige, lingæl (CN), Tlaanr.
titiul, mort
îrappe.
lahöng, îobaf.
lohiœn-alé, toliiæki-té, Attaining.
lahuls, Øanié.
tåak(e) brage, trætte,
låakne, fønberflibe. laki, laküi, taghi (N), imorgcn.
tolsi, ubftyfte, afyugne.
talommc (CN), Sinar.
läm (N), Slumpe, Sipg. *
tôt, fjerte,
lamâaï, lamîa (CN), tamoaié, 3 Ib la en låt, naturlig,
Äuf.
isang, Steife, følge.
tan-hihåai, otterffribe.
Ischah, îfjcc.
tsang-kji, mit.
lani, lanein (CN), fem.
tsang-ms, bit.
lani-tån, 5x10, paltttrebé.
ischalling, tang,
tanikinnhji (N), trebd.
tschjanæ (N), îantfe.
tanein-umdjomeh, 6X20.
tanhje, Darm.
tschu, roen,
iscbu-khnglåt, Æpbffpcb.
tahnihæi5cn, ®atte, Offer, ©unfh
lanjågua (CN), Sanan.
ishi, gammel,
tanâan-klini, Îurban,
tsi, Slatnr.
tapoa (N), 5linb.
tsiang, fob, gob.
laräm, Brat, SBiin, Griffe,
hai-lsiang, onb, fuur, bitter,
la-råme, Snjtter.
tsie, ligefom, ©lagå.
laråme-kMuk, «De ©teber, otteralt. tsie hæn, fcltt.
(åring, Sanai,
(n)lsie hæn, ttanne.
tavoåte (CN), $erïe.
tsle-næn, ligefom bette,
isie-ånæ, ligefom bette, ligcfaamegct.
to®, Slußt (guglencê), ffptte.
tsie-ghén, ligefom Orb, Wlening,
té, niere, fatte,
$?ogfiav.
lelåal, SJfyrc.
(kun)-tsio, pttorfor.
tëh, lîn, for, pan bet at, ÿenimob.
(vi io)-lsie, iagttage,
len, SÄ ober,
lën mela, ©peil,
isiekité, Slceiijcb.
te-nam, Ottcrffub.
tsiekité, scthj(CN), ttabffe jamberne,
tsieki-viang, rentfe (flatten).
1st, theungnhaiæl, fulbfore.
iclhâal, not.
(akhik)-tsiekité. rcnbfc' (aanbelig).
tsihé, fra nu af, fremtibig.
(heûn, antoinmc, naae.
isigäm ang, falbe paa Äna.
thin, gaae.
tsio-matahæt, Stanb af Vanb, Jtpfi.
thiudi-okci, bare (gaae, Slpggerf).
lui, brœbe.
thåap (CN), appétit,
tukan-kaim, $ømmermanb.
ihjajas (N), bpb.
likåat, lekûat, MkakMaro (CN), luktci ell. hæng - umdjomeh - tuklei
(N), trebitte.
fpnge.
tulan, retfarbig.
likåai-kaMåalc, raabc, ftrige.
(hai)-lulan (atse), uretfærbig, uføm»
timlok, ?anbfe.
meliß, uærlig, ©turt.
lin-lap-nhjêé, foran £ufct.
(hal)-iulan-lën-pâhé, iffe retfarbig
tinéang-khiå, fatte«
i
mob et SJlenueffc, fornærme.
lingjohii (N), Jttib.
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u.
ud (N), bræbc.
uheliâa, ran.
umag (N), 3Wb.
ungha, fpife.
unschongha (N), flaac.
uscthân, &fetbe.

Y.
vhâ, vhoâ (N), 53iob.
(khiuk)-vhâ, qjuidaarc.
vatMat, SBœrbi.
velseng, ligefom,

(haia) - vetsen,
otcrccnôflcmmcnbe
mcb.
(h a t-ghên)-vetsen, iffe fige Iigcfom
nægte.
(hehöt)-vctsen, inbgaac, Inbbitligc i,
famtp!tc, ©amtptfe, 3nbviUigelfe.
velscn, not.
vi, vihuk, gjøre, beffjœftige.
vi-pamoiö, fjœmpc.
Vi-kMuk häbeog, ublufte (flføTC ©tcb,
Sufi).
viang, Ttabe.
(hukét)-vlm, (nbbpbe, teilte. _

Skrift og Taltegn kjende de ikke, og for at notere Tal
bruge de Karvestokke; de tælle i det Hele intet undtagen
Cocusnödder; de betegne derfor Dagstiden ved at vise
Solens Stand paa Himlen, og al længere Tidsregning, Saa
velsom enhver historisk Erindring er ukjendt hos dem;
deres Alder kjende de derfor heller ikke. Mange Gamle
fandtes der imidlertid ikke iblandt dem; dog skulle de ikke
sjeldent opleve deres Börnebörns Födsel, men næsten al
drig Börnebörnsbörns; undertiden blive de saa gamle, at
de gaae i Barndom.

494
Endeel Brede-, Længde- og Misviisnings-

Galathea’s Expedi
Tidsforskel.

Breden.

Madeira, Loo-Rock, Landingssted..........

+
+
+
+

Martin Vnz................................................

Madras Observatorium............................
Tranquebar, Fort, Flagstang.................

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

22° 33* 36** N.

5 25 13,7

Treparis, Nordende..................................
Barren Island, Krater...............................
Lille Andaman, Sydostpynt ..................

Nicobarerne................................................
Car Nicobar, Landsbyen Saoni.............
dito
Sydvestpynt.....................
Batti Naive, Sydpynt .'...........................
Cbowri, Ostende.....................................
Terressa, Nordpynt..................................
dito Vestpynt...................................
Bompoka, Nordpynt...............................
Kamorta, Nordende..................................
dito Nonkala Höi (Nancovry Havn).
Trincutti, Nordvestpynt..........................
Kntchal, Sydnstpynt................................
Pulo Milu, Sydostpynt............................
Lille Nicobar, Vestpynt..........................
Pulo Condul, Vestside, Midte..................
Store Nicobar, Klippe, Oslsidc.......... ..
dito
Sydpynt..........................

li 7m 420 47 21.1
5 20 57.0
0 1 36.2

9 12 43
9 9 13
8 50 4

8
8
8
8
8

21
18
16
14
2

57
45
44
5
25

7 23 50
7 12 50
7 5 20
6 45 49

6
4- 0
0
0
0
0
0
0

41
26
25
31

35.5
46.2
38.9
19.5

30 27.3
30 27.1
1.0
30
6.2
29

0 28

58.7

0 27
0 27

15.9
11.7

0
0
0
0

27 31.5
26 33.6
26 52.5
26 26.6

0 25

58

Pulo Penang. Fort Cornvallis Flagstang.............

Martin Vaz’s og Tranquebars Tidsforskjcl cr opgivet fra Madeiras og
Pnlo Pcnangs Længde cr bestemt ved at tage medium af den af Licntn.
efter Corvettens Uhrc fundne Tidsforskjcl imod Calcutta, forend Opholdet ved Nico
de nnförle Öer i Bengalske Bugt og Nicobarerna anförtc.

495
Observationer, tagne paa Corvetten

tion i 1845 og 46.
>-

Lengd c* m. Grw.

Anmerkninger.

Niiviisning.

jsaaledes antaget efter de nyeste p^i a lide
rlige Opgivelser.

\

' 28° 48' 16" V.

Opgivet fra Observatoriet.
79 50 12 0.
88 19 18
106 52 0

100
93
93
92

'

23 53
42 20
59 10
34 0

Opgivet fra Surveyor Geral's Office.

1° 51* 6** NO.

(tagne i temmelig betydelig Afstand fra
(Öerne og derfor mindre paalidclige.

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

meget paalidelig.

9 12

93 34 54
93 35 58

93
93
93
93

Opgivet fra de Boo tmester.
Medium, see nedenfor.

31 0
45 29
40 45
47 14

2 20 30
2 13 18
1

33

9

2 11 38

Paa forskjellige Dage. Meget paalidelig.

dito

dito

dilo

meget paalidelig.

1 40 28
meget paalidelig.
93 54 23
Opgivet af Li eu tn. T. Wopre 1832......................................................... 6t 41m 32»,3.
^Corvetten Galathcns Tidsforskjcl imod Calcutta 4- Ot 48m 17’5.. .
34,7.
dito
dito
dito
dito Batavia 4- 0 25 48,5 . .________ 39,5.
Medium 6 41 35,7.
* Madras's Observatorium.
T. VVoore, der opmaallo Havnen i 1832, opgivneTidsforskjcl imod Greenwich og den
barerne og imod Batavia efter Opholdet ved Gerne; og herimod er Tidsforskjellen for

Trykfeil.
Pag. 51. Linie 8 fra neden: Capu9, læs Papuahs

— 74

— 15 fra oven: Stonehause, 1.: Stonehouse

— 96

— 19 fra oven: Himlenant, og 1.: Himlen antog

— 117

—

7 fra oven: Dolphin, 1.: Delphin

— 130

— 16 fra neden: tii, 1.: til

— 159
— 195
— 384

— 3 fra neden: findes 1.:befindes

— 15 fra neden: maa og faa, 1.: Maa og Faa
— 1fra oven : et I. : at
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