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I.
Sandwichs-Öerne, — Ophold paa Oahu.
5 Octbr. til 1 Novbr. 1846.

Vi vare altsaa ankomne til Sandwichs - Öerne den
5 Octbr., efter 56 Dages Reise fra Shang-hae i China.
Hensigten med vort Besög paa disse Öer var at vise
det danske Orlogsflag i disse langlborlfjernede Farvande,
at knytte venskabelige Forbindelser, at see hvad der var
al udrette for den danske Handels Fremme og Beskyttelse
i dette ny fremblomslrende Kongerige, og da al udfore saameget deraf, som det stod i min Magt. Men Omstændig
hederne havde endvidere gjort et Ophold i Havn absolut
nødvendigt. Jeg har i Slutningen af andet Bind af denne
Beretning omtalt den uheldige Sundhedstilstand, som herskede
ombord i Galatliea. Jeg kom til Ankers med over 40 Mand mere
eller mindre syge, fem vare döde paa Overreisen; Scorbut
greb mere og mere om sig blandt Mandskabet. Et Ophold
ved Land for al helbrede de Syge, vederqvæge de Sunde,
skaffe Ro for de Förste, Adspredelse for Alle, og fortsat
Nydelse af friske Provisioner, Grönt og Frugt, frisk Luft
og Bevægelse i Land, mindre slrængt Arbeide og tilbørlig
Hvile ombord, — alt delte tilsammen maatle tilveiebringes,
og dertil krævedes nodvendigviis et længere Ophold i Havn.
Jeg besluttede derfor at gjöre Sandwichs-Öerne til en
Hovedstation for Reisen, og til den Ende at söge indenfor
Billes Jordomseiling. III.

J

2
Coral-Revene ved Honolulu, hvor jeg baade laae sikkert
med Skibet — i en ypperlig Havn, der, skjöndt fuldkom
men lukket for Soens Paavirkning, dog gjennemslryges frit
og uhindret af Passatens friske og velgjörcnde Vinde, — og
hvor jeg tillige kunde have en let Samfærdsel med Land og
derved befrie mit Mandskab for störste Delen af den i Var
men saa hoist besværlige Fartoistjeneste.
Jeg maatte imidlertid vente udenfor til den 7de, deels
fordi det blæste for slivt af östlig Vind, til at Lodsen turde
tage et saa stort Skib ind i dot snevre Löb, og deels vel
ogsaa, fordi der var flere Hvalfangerskibe, som vare komne
til Ankers för os, og som den brave Lods altsaa tncenle,
skulde have Ret til at komme ind för vi, hvilket jeg i Grun
den ikke kunde fortænke ham i, uagtet jeg paatog mig
at forklare ham temmelig alvorligt, at han maatte holde saa
meget og saa nöiaglig Tour som han vilde mellem Hval
fangerne, men frabad mig, som Orlogsmand, at blive sat i
deres Række. Delte hjalp, og den 7de om Morgenen kom
han ombord, lettede, stod cl Slag Sydost hen, vendte saa,
stod langs Coral-Revene og ind ad det smalle Löb, som
paa sin yderste og östlige Kant er mærket med en stor
Böie. Saasnart vi kom i Lobet, mödle os Farlöiernc fra
en engelsk Fregat Juno, som laae i Havnen; endvidere
Baade fra de forskjellige Hvalfangere, hvilke alle toge Bugseerloug; tillige kom en stor Mængde Indfodtc, næsten Alle
nogne, eller i al Fald meget let paaklædtc, ud paa Revene,
hvor der blev kastet Varp ind til dem, for al trælle Corvetlen ind. Vinden falder nemlig næsten altid heel nordlig
i Havnen, saa al Seil ikke nytte; falder den af og til sydlig,
da er del gjerne med stiv Kuling, og man maa da bierge Seil,
for ikke at komme ind med for stor Fart. Allerede Kl. 9
laae vi til Ankers ved Siden, af den ovennævnte Fregat Juno,
forlöiede Skibet, og laae nu som i en stor Fiskepark i det
spcilklarcSte Vand med de lusindfarvedc Coraller paa Bun
den, og med den blanke Overflade kun stundom let kruset
af de milde, luftende Vinde.
Den förste Pligt, jeg havde at opfylde, var at bringe
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mine Syge i Land. Strax ved min Ankomst havde jeg hen
vendt mig desangaaende til den engelske General-Consul
Miller, som med megen Redebonhed gav mig Anvisning
paa et lille Hospital, beliggende 1 Qvml. fra Byen iNuanudalen, paa el noget ophöiet, frilbeliggende Sted, hvor Luf
ten var særdeles sund, og hvor der fandtes alle de Bcqvemmeligheder, vi kunde gjöre os Haab om at træffe paa
disse Öer. Det förte Navnet „little Greenwich“ og var af
en Englænder, en ganske simpel Mand, opbygget pr. Spe
culation paa Consulens Opmuntring, nærmest med Hensigt
der at optage Syge fra de engelske Orlogsmænd*). Der
var forresten ingen fast Læge ansat derved, endnu mindre
havde man Jier et Apothek, men det Hele, var nærmest et
Slags „boarding-house“: lo Værelser, el til Sovesal og et
lil Spisestue, samt i et Sidehuus el Værelse for en eller to
Officerer, delle var Alt.
Men som sagt — Landluften,
fersk Kost og god Pleie, Hvile, Spadseren, Badning, kort,
Frihed til at gjöre og lade hvad de vilde, var den sande
Lægedom For vore Patienter. Allerede den 6te, Dagen ef
ter vor Ankomst, vare 15 Mand af .de haardest angrebne
bragte derop, og i de folgende Dage fulgtes de af endeel
flere, i alt 25. Det var hoist mærkeligt at see den öiebliklige Indvirkning lil det Bedre, som denne Forandring af
Luft og Diæt havde paa de slakkels Folk, der i saa lang
Tid havde været indesluttede i det snevre Rum ombord, og
födede paa hvad Skibet formaaede. Imidlertid var Sygdomsstoffet saa indgroet hos dem, at Overgangen fra Convalescenscn til fuldkommen Sundhed var lige saa langsom,
som den egentlige Sygdomstilstand var bleven hurtig hævet
hoå Fleertallel iblandt dem. Det var mig en kjær, og der
for hyppig gjentaget Spadseretour ud til „little Greenwich“,
hvor jeg altid traf glade Ansigter, oin de ogsaa endnu
mere eller mindre bare Spo'ret af den overslandne Sygdom.
For hver Dag kom de sig mere og mere; selv de, der
vare bragte döende i Land, levede op igjen i denne herlige,
*) Et amerikansk og el fransk Hospital ligge i selve Byen»
1*
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sunde Luft, og det blev mig’ klart, at jeg ikke havde taget
feil, da jog valgte SandvvichsrOerne til det Sled, hvor jeg
vilde for Alvor gjenoprelle Helbredstilstanden i mit Skib.
Del lykkedes imidlertid .dog kun tildeels. Lægerne havde
erklæret mig, at el Ophold af idelmindsle fire Uger vilde
være nödvendigt, for at helbrede vore Syge. Jeg beslut
tede strax al lilstaac delte Ophold, — ihvorvel det ikke kunde
skee, uden ved at opoflrc endeel af den bestemte Reise
route, — men uagtet al tænkelig Omsorg vare, ved Enden
af Maaneden, dog flere af de ilandbragle Syge endnu stedse
underkastede Diarrhocr og intermitterende Febre, og deres
hele Constitution bar kjendeligt Spor af en dybt rodfæstet
Svækkelse.
At sætte mig i Forbindelse med Landets överste Auto
riteter, saavelsom med de fremmede Consular, var der
næst, hvad der nærmest paahvilede mig. Ved GeneralConsul Miller’s og den franske Consul, Hr. Dudoil’s Fore
kommenhed blev delle mig meget let. Jeg gjorde Visiter
(il Udenrigsministeren, Mr. Wyllie, lil Finansministeren, Wr.
Judd, lil Cultusminisleren, Mr. Richards, til Medregenlen,
Premier- og Indenrigsministeren, Mr. John Young, eller som
han i del hawaiiske Sprog kalder sig Keoni-Ann, og til
Oahu’s Gouverneur, Kekoanoa, en af de fornemste Hövdin
ger, og foruden James Young, en Broder til John Young,
den eneste endnu Levende af dem, der fulgte Kong Liholiho eller Kamehameha den 2den lil England, hvor som
bekjendt saavel han som hans Dronning Kamainalu döde
af Mæslinger*). Jeg troer det rigtigst, slrax her at give
en kort Skildring af disse forskjellige Mænds Liv, da de
•) Strax efter vor Ankomst var jeg blevcn coinplinienleret ved en Ofliceer fra Fortet, udsendt af bemeldte Gouverneur Kekoanoa. Det var
en liöi, velskabt Aland med meget Avide Trender, som skinnede smukt
i hans murkebrune Physiognomi. lian bar en Idaa Uniform med röd
Krave, stærkt broderet ined Guld, derpaa et Par store Guld-Epau
letter. lian talte lidt Engelsk, og havde i del Hele meget ordentlige
Manerer paa sig. »c Folk, soin roede hans Fartôi. udmærkede sig
alle ved deres ualmindelige Störreise.
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alle spüle en Rolle i det hawaiiske Riges nyere Civilisa
tions Historie, og da jeg, under mit Ophold ved disse Öen
havde mere eller mindre at gjorc med dem Alle.
Mr. Richards var en af de förste amerikanske Missionairer, som kom til Sandwichs-*Öerne i Aarene 1820—25.
Han var længe bosat paa Hawaii. I 1838 udnævntes han
til Regjeringens Tolk og Kongens Raadgiver og Skriftefader;
det er ham, der har forfattet den hawaiiske Constitution af
1840. I 1842—43 var han Medlem af den Ambassade, som
den nuværende Konge sendte til Europa og Nordamerika,
for at fane det lille Riges Souverainilet anerkjendl af de
tre store Sömagler: England, Frankrig og de forenede Sta
ter; den bestod af en Hövding Hoalilio og Mr. Richards,,
samt en Mr. Simpson som Secrelair. Hoalilio döde i Nord
amerika. Det skal have været en meget dygtig Mand, en
af de mest dannede indfödte Hövdinger, paa hvem man byg
gede de störste Forhaabninger. Ved sin Tilbagekomst 1845
udnævntes Mr. Richards til Cultusminisler for Kongeri
get Hawaii. Jeg vil senere faae Lejlighed til nærmere al
udtale mig over de meget haarde Beskyldninger for Skin
hellighed og hierarchisk Despotisme, som man har væltet
over paa Missionairerne i Almindelighed og pan Mr. Richards
i Særdeleshed; her skal jeg kun omtale Mandens Ydre, hans
lange, lyse, til begge Sider glat nedslrögne Haar, hans sagte
Slemme og listende Gang, der unægtelig ved det förste Bekjendtskab gjorde et mindre gunstigt Indtryk.
Mr. Wyllie var kommen til Sandwichs-Öerne i 1843.
Han var en Skollænder af Födsel, edinburghsk Doctor og en
Mand af megen Lærdom, navnlig i statsoeconomisk Retning.
Han havde levet i længere Tid i Mexico, og var derefter
reist til disse Öcr. Da General-Consul Miller gik til Tahiti,
hvor han i Embeds-Medför kaldtes hen, som britisk Gene
ral-Consul for alle Öerne i Sydhavet, udnævnte han Mr.
Wyllie til i hans Fraværelse at fungere for ham som engelsk
Consul paa Sandwichs-Öerne, ved hvilken Ledighed det
lykkedes denne fuldkommen at vinde Hövdingjeroes Agtelse
og Tillid. I 1845 blev han derpaa udnævnt til Minister for
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de udenlandske Anliggender, og indtog saaledes Mr. Judds
Post, som hidtil havde beklædt dette Embede tilligemed det
denne Herre, siden Mr. Richards Afreise som Gesandt, anbetroede Finanlsminislerium. Mr. Wyllie havde selv hos Mod
partiet Ord for at være en* meget retsindig og uegennyttig
Mand; saavidt jeg veed, tjente han Staten gratis.
Mr. Judd var kommen ud som Læge med den ameri
kanske Mission. Han var en Amerikaner af Födsel, lille og
ved det förste Öickast uanseelig at see til, men sikkert en
Mand af udmærkede Aandsevncr og megen Characteer. Han
cr Sjælen i den hawaiiskc Regjering, og vi ville derfor ofte
komme til at omtale ham i det Folgende.
Mr. John Young var en Sön af den gamle Baadsmand
Young, der blev laget til Fange fra Skibet Elenor i 1790,
tilligemed en Tømmermand Isaac Davis*). Elenor var fört
af en Capt. Metcalf og havde med sig en lille Tender „Fair
American“, fort af hans Sön. Den ældre Metcalf kom i
Uenighed med Indvaanerne paa Maui, der havde frasljaalet
ham et af hans Farlöier og dræbt dels Bavian**); han lokkede
flere hundrede af Landsbyens Befolkning ud til Siden af
Skibet og anrettede derpaa med Ilden af sine Kanoner og
sit Musketeri det afskyeligste Blodbad imellem dem. Folgen
var, at de hævnede sig igjen, overrumplede den lille Skon
nert Fair American, og myrdede dens hele Besætning paa
Tommermanden Isaac Davis nær, der bragles i Land som
Fange. Da den ældre Metcalf, der var uvidende herom,
nogen Tid efter kom til Hawaii, sendte han Baadsmanden
John Young i Land, for at spörge efter sin Sön, men Young
blev holdt tilbage afKamehameha den Förste, der dengangendnu
kun var en mægtig og ærgjerrig Hövding over en Deel af
Öen Hawaii, men senere blev Hersker over det hele Ar
chipel og Stamfader til det nu regjerende Dynasti. Young
og Davis bleve begge holdte fangne af Kamehameha, ikke
fordi han vilde dem noget ondt, men fordi han ønskede at
*) See Jarvcs: Sandwichsoernes Historie, Pag. 77.
**) Saaledes kaldes den enkelle Mand, som efterlades til Vagt i et Farloi.
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benytte deres Kundskaber. Han gav dem Öen lil Fængsel,
tilbod dem Jord, Gods, Koner, kort Alt hvad han kunde
byde dem, men forbod dem under Livsstraf at forsøge paa
at undvige. Davis döde faa Aar efter; men Young, der
senere i en Række af Aar var Gouverneur paa Hawaii,
fulgte Kamehameha paa alle hans Felttog og blev hans Ven
og Raadgiver til hans Död. Young blev 92 Aar gammel
og döde den 17de Decbr. 1835; paa sin Liigstecn kaldes
han „friend and companion of arms of Kamehameha“. Han
var gift med Kaounaeha, en Datter af en af de förste Höv
dinger, og havde med hende to Sonner: John Young, som
nu var Premierminister og Kongens Medregent, - i fölge
den hawaiiske Constitutions Bydende, — og James Young,
som var Gouverneur paa Maui. En Daller af den gamle
Young var gift med en engelsk Lægd, Dr. Rookc, om hvem
mere i del Folgende; lo andre Miss Young forretlede Tje
neste hos Dronningen som Hofdamer; del vilaltsaa skjönnes,
at denne Familie vedvarende var i stor Gunst og Naade.
Mr. Ricord, Gcneral-Procureur og Medlem af Stalsraadet, havde været Advocat i Nordamerika, og var forskreven
af Mr. Richards. Del var sikkert en klog og begavet Mand,
ined gode juridiske Kundskaber, men han havde vidst at
gjöre sig almindelig forhadt, og hvad der var værre, lidet
agtel blandt den blanke Deel af Befolkningen. At han ikke
bar nogen stor Hengivenhed for sit nye Fædreland, beviste
han nogen Tid öfter vor Afreise fra Sandwichs-Öerne, da
Californiens Guldgruber opdagedes, idet han da var en af de
Förste, der forlod Böger, Love og hawaiiske Forordninger, for
at tage Spaden i Haanden paa de californiske Marker. Hvor
ledes det senere er gaaet ham, har jeg ingen Kundskab om.
Den engelske General-Consul Miller havde været Mililair
og havde tjent under Wellington i Krigen i Spanien. Del
spanske Sprog fuldkommen mægtig, benyttede han denne
Færdighed til at söge peruviansk Tjeneste, og gjorde nu
alle de Krige med, som hine af Revolutioner saa voldsomt
rystede Lande maalle före, for at forsvare sig mod frem
mede og mod indvortes Fjender. Kjed af delte Liv, gik
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han tilbage lil England, tilbod Fædrelandet sin Tjeneste, og
blev nu udsendt som brittisk General-Consul For Öerne i
Sydhavet, med specielt Hverv til at afslutte en Handels'fractal med Kongeriget Hawaii.
Den franske Consul Dudoit havde været Armateur og
havde nok fört et temmelig omflakkende Liv paa de for
skjellige Pladser i Sydhavet, indtil han i 1836 kom til Sand
wichs-Öerne og nedsalte sig her som Kjöbmand. I 1838
kom Capt. Dupelil-Thouars til öerne og saac sig foranle
diget lil at optræde meget energisk med Hensyn til de For
følgelser, som havde fundctSted mod calholske Missionairer ;
han afsluttede da en midlertidig 'fractal, og indsatte Mr.
Dudoit som fransk Consul. Skjondl han aldrig erholdt no
gen Rcgjerings-Ansætlelse i dello Embede, vedblev han dog
al fungere, og erholdt forsi cn Efterfølger i 1847.
Alle disse Herrer boede i Byen Honolulu, eller i dens
nærmeste Omegn, og jeg havde allsaa slrax Lejlighed lil
at besee denne Kongeriget Hawaii’s Hovedstad, og lære alle
dens Mærkeligheder at kjende. Jeg kan ikke fordölge, at
delte var saåre snart bestilt. Man kan kalde Honolulu en By
„in spe% og jeg vil lilföie^ at den vist engang i Tiden vil
blive en meget kjön By, - dertil har den alle Elementer i
sig. Dens Gader ere regelmæssig afstukne, brede, med
regelrette Afstande, desuden har den flere smukke Pladser
og Udsigter, som aabne sig deels paa Havnen, deels paa
det Indre af Landet i dens nærmeste Omgivelse. Men Hu
sene ere faa og sinaa; de ligge langt spredte fra hinan
den, som oflest indenfor et stort afstukket Ruin, som da
stundom er udlagt til et Slags Have, stundom er cl Gaardsrum, indesluttet af Udbygninger og Skure, stundom ogsaa
Ingenting, kun en lom Plads, hvorpaa allerhoiest en Flok
Sviin eller Fjerkræ tumler sig i en idyllisk Frihed og SorgIöshed. Den större Deel af Byens Huse ere endnu de lave
græslækkedc*) Hytter, der ikke ere ulige en Masse Høstakke,
*) Onhu er, i Betragtning af sin Beliggenhed indenfor Troperne, cn forholdsviis græsriig Ö, og til nt tække Husene bruges cn l’nnicuin, cl-
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og hvori de Indfodte boe med hele Familien i el enesle
stort Rum, kun maaskee midlertidig declt Ved et vilkaarlig
ophængt Tæppe eller Matte. Det fremspringende Tag, dertil
Siderne naaer lige ned til Jorden, hviler for Gavlenden af
Huset paa udvendige Piller, som her danne en lav Veranda,
i hvilken Beboerne gjerne opholde sig om Dagen, forsaavidl de cre hjemme, eller forsaavidt Regnen ikke driver
dem indenfor.
Ikke'sjelden seer man dog större, af Coralblokke opmuredc Vaaninger, med alle Tegn paa Begreber om euro
pæisk Beqvemmelighed i deres Ydre, og ofto endog byg
gede med Smag for archilectonisk Skjonhed. Saadanne Byg
ninger have da stundom endog lo Stokværk, med Hoved
trappen 'udvendig under Verandaens Tag, og med inddeelte
Værelser, hvor man finder Meubler af engelsk og fransk
Arbeide og i ’det Hele en Comfort ög en Velvære, som gjor
et særdeles hyggeligt Indtryk. Ved enhver Vaaning, som
gjör mindste Fordring paa at være en nogenlunde anstæn
dig Bolig, findes el Slags Udkigstaarn*eller Allan, enten paa
Huset selv, eller i umiddelbar Forbindelse dermed, eller op
fort for sig selv og med en Trappe derop. Delte er eien
dommelig! for Honolulu, og vidner om den Trang, som Be
boerne föle, saavel lil at aande frit paa et ophöiet Sled,
som til al nyde en friere Udsigt. Denne er imidlertid ved
mange af de lave og lavtliggende Huse inde i Byen kum
merlig nok.
Det cr tillige cn bedrovelig Sandhed, al det ikke er
de Indfödte, der boc i disse Huse; det cr med faa Und
tagelser kun do Indvandrede, den blanke Befolkning, soin
fra Nordamerika, England, Frankrig, Chili o. a. Lande ere
komne hertil for kortere eller længere Tid siden, og som
Heelgrtes. Selv denne plukkes imidlertid kun i Haandfuldeviis, og
tænkte man sig i Almindelighed ved cn oahusk Eng noget Tilsva
rende til Engene i vort Hjem, da vilde man fane et meget feilagligt
Begreb, idet hiin besta a er næsten udelukkende af Hulvgræsser, disse
derimod, hvad Vegelatiouens Individantal angaaer, af 940 : 1000
Græsser og kun 60:1000 Halvgræsser samt nllc övrige Planter.
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da bave opfort deres Boliger efter deres Fornødenheder.
De Indfodte, sehr de Allerforneinsle, Kongen ikke frareg
net, betragte slige Vaaninger som en belemrende Luxus. Ere
de derfor, paa Grund af tilfældige Forhold, komne i Besiddelse af slig en Herlighed, saa behandle de den som cn
Gallakjole, som de lage paa ved höilidelige Ledigheder,
men som generer dem betydelig, hvorfor de ogsaa lægge
den af, saasnart de blot kunne for Anstændjghedens Skyld.
Jeg vil i det Folgende faae Ledighed lil oftere at berôre
denne Gjenstand; her skal jeg blot henkaste den Bemærk
ning, al jeg meget mindre forundrede mig over, ut de brave
Hawaianere ikke fandt sig hyggelige ved den megen euro
pæiske Comfort, end at de nogensinde indlode sig paa al
benytte den. Men det kommer der af at indföre Civilisa
tion med Drivhuus-Varme.
Honolulu ligger paa den östlige Kyst af det Bassin,
som danner Havnen. Tæt Nord for Byen udrinder en lille
Flod, som kommer rislende ganske sagte over en lav, ste
net Jordbund, er temmelig bred i sin yderstc Munding, men
saa lav, al den vades over med Lethed, hvilket da ogsaa
har bevirket, at den Bro, som forer fra Byen over Floden
og ud i Markerne paa den anden Side, kun er temmelig
tarvelig. Udstrømningen af det ferske Vand har i KystRevene, som ellers omgive hele Öens Sydside, frembragt
den Aabning, der danner Lobet ind i Havnen, —■ cl Löb,
saa smalt, al der kun er 200 Alen fra den ene Side til den
anden. Det er en hoist mærkelig Overgang, naar man fra
Soen kommer indenfor Coral-Revene, eller omvendt, kom
mer inde fra og roer udenfor. Selv i det roligste Veir,
selv ined Ilavblikslille, staaer lier en evig Rulling af det
umaadelige Verdenshav, som kommer langsomt, men uden
Ophör, væltende ind mod Kysten. Dels Overflade er gan
ske glat, og dog vil et Fartoi, som roer i denne Dynning,
snart sees at hæve sig höit paa Bolgcrnes Top, snart alter
forsvinde imellem dem, saasnart det er nogle hundrede
Alen borte fra Siden af Skibet. Men nu hæver Baaden sig
for sidste Gang, det seer ud, som om den skulde kastes
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ind paa den haarde Coral-Strand, hvorover de store fnysende
Böiger vælte sig i Skum og Fraade, men Baaden glider
allerede sagte hen ad den speilblanke Flade indenfor, —
det er som om Havets hele Vælde var bleven brudt ved at
möde Revene, og rask roer nu Farloiet frem, ingen Bevæ
gelse, ingen Rulling standser længer dets Fart, kun horer
det bag ved sig de afmægtige, dumpe Bröl, som med re
gelmæssige, korte Mellemrum komme stadig igjcn, uden
Hvile, Dag og Nat. Denne frugteslöse Kamp for at bort
rydde, for at komme videre, har Verdenshavet nu fört i
Tusinder af Aar. Har det ogsaa af og til overskyllet sin
Fjende, saa har del ingensinde knust eller overvældet ham,
end sige drevet ham paa Flugt. Og hvem er da denne
Fjende? hvem salte denne uovervindelige Skranke for det
umaadelige Elements Voldsomhed? hvem byggede denne
faste, urokkelige Muur omkring disse Oer, og dannede beskjermende Havne for Beboerne indenfor deres Oinraade?
Nuvel, delle Værk, der, hvis det var opbygget af Mennesker,
med Sandhed vilde kunne kaldes Verdens störste Under
værk, er udfort af Myriader af'smaa, uanseelige Dyr. Me
dens England og Frankrig anvende Millioner i Penge, og
Tusinder af Arbeidere i mange Aar, for at udfore nogle hun
drede Alen Moloer eller Breakwaters, er det her disse smaa
Væsener, som fra Dybet have bygget uforgængelige mile
lange Kalkvolde omkring de Oer, de ville beskytte, og naar
deres Bygning er kommen til Havets Overflade, ligger den
dybe og sikkre Havn bag ved dem til Menneskenes Brug.
1 Sandhed! det er umuligt for en Sömand, ikke i höi Grad
at forbauses ved al see disse Coralrevs-Havne; men han
vil paa samme Tid med dyb Ærefrygt böie sig for den Al
mægtiges altstyrende, urandsagelige, men evig velgjörende
Ledelse afjordens störste som dens mindste Frembringelser.
Havnen selv har 4 à 5Favnes Dybde, er meget sikker og
temmelig rummelig, — dog kan Anlallet afSkibe, som söge her
ind, stundom være saa stort, at Pladsen maa afinaales nöiagtig.
Detle er navnlig Tilfældet paa den Aarslid, da Hvalfangerne paa
deres Reiser fra den ene Hemisphæres store Jagt-Revier til
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den andens, söge herind for at proviantere og forfriske deres
Mandskaber, og det har saalcdes hændet, at 105 Skibe paa
engang have ligget ved Honolulu, deraf 60 inde i Havnen.
Det var just paa den Aarstid, vi vare der, at alle Hvalfan
gerne, som havde været beskjæftigede hele Sommeren oppe
under Kamschalka og de nleuliskc Öer, nu sögte Syd efter,
deels ined fuld Ladning, og da for Hjemgaaende, deels for
at fortsætte deres Fangst i det sydlige store Ocean. Der
blev derfor snart fuldt med Skibe i Havnen, de maalte alle
— Orlogsmændene ikke (indtagne— ligge svinebundnc*J, og
del var formelig et meget vanskeligt Arbeide at komme
ind lil Broen' imellem den Mængde Skibe og Varp inde un
der Kyslen, og blandt de mange Hvalbaade som laae umid
delbar ved Land.
For Enden af den lille Gade, som gaaer op fra Lan
dingsstedet. stöder man paa en just ikke stor, men ret ele
gant lo Elagers Bygning, over hvis Indgang der pranger
en Guldkrone; her findes Bureauerne saavel for Toldvæse
net, som for de forskjellige Ministerier.
Tilhöire fra Landingsstedet, og umiddelbar ud lil Stran
den, ligger Fortet. Det beslaacr i en stor fiirkantet Plads,
indhegnet med cn temmelig höi Muur, til hvis indvendige
Sider er stöttet deels endeel Vaanigshuse, deels navnlig ud
imod Soen nogle Brystværn, hvorpaa der-efter deres egen
Opgivelse staaer 63 Kanoner. Brystværnene eller Voldene
ere imidlertid ingenlunde beeil udfyldte, men danne indre
Rum, hvori haves Arrester, Magasiner o. a. ni. Det Hele er
i hoiesle Grad usselt og vil aldrig kunne staae for et ene
ste Kanonskud, endsige gjörc nogen Modstand. Herom er
Ingen mere inderlig overbeviist, end den hawaiiske Regje
ring selv.
I Honolulus Fort besogle jeg Oahus Gouverneur, den
gamle værdige Kekoanoa, en smuk, kraftfuld Mand. Hans
Bolig var smukt udstyret med ret smagfulde Meubler, for
♦) Del er furl friet bamle for og agter, saa al man ikke kan svcic op for
Vinden.
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det Meste chinesiske; ligeledes fandtes nogle Speile og et
Bronceuhr, og Gulvet var belagt med fine Malter. Kekoanoa kom ud fra — jeg veed ikke hvad for en Bolig under
neden, han havde i Hast ifört sig sin Uniform, som var
meget pragtfuld, og förte mig nu ind i sine Sladsværelser.
Det var mig klart, at Kjolen saavelsom Værelserne gene
rede harn ligemeget, og da han, trods sin Udenlandsreise,
kun nödig taler Engelsk, gik Conversationen snart istaa.
Kekoanoa havde imidlertid vidst at tilegne sig en vis ydre
Anstand, som ogsaa gjorde, at Uniformen ikke klædte ham
ilde. Hans belevne Væsen, hans Complimenter, kort hans
hele Maade at være paa, gjorde et behageligt Indtryk.
Kekoanoa havde været gift med Kinau, den senest
afdode Premierminister og Medregent.
Hans Börn, om
hvilke jeg senere vil faae Leilighed at tale, ere de fornem
ste af de unge Hövdinger; den Ene, Alexander, bestemt til
Thronarving, den Anden, Victoria, til Premierminister. Jeg
udbad mig Tilladelse til at besee Fortet, hvilket med Be
redvillighed blev mig tilstaaet. Man viste mig flere barba
riske., afskyelige Mord- og Strafle-Instrumenler, saasom uhyre
Tampe, Katte o. a. in. Men især dvælede man med synlig
Velbehag ved en svær Metal-Kanon, bedækket med Indskrif
ter og Forsiringer. Den havde kostet 100,000 Piastre, sagde
man os; det vil sige, at den var betalt med 1000 Piculs
Sandeltræ. For den Nytte, dette Vaaben havde gjort dem,
havde de brave Folk gjort bedre i at spare deres Penge.
Dagen efter allagte Kekoanoa mig en 'isit ombord.
Han var ved denne Leilighed ifört $in bedste Stads, og saae
virkelig meget godt ud. • Han blev saluteret fra Corvelten,
hvilken Salut fra Fortet blev besvaret, ligesom den Salut,
jeg, ifölge forudgaaet Underhandling, havde givet for Byen
og Flaget. Det var tydeligt, at det ikke var förste Gang,
al min gamle Ven modtog en slig Æresbevisning. Han tog
sin trekantede Hat af sit med frodigt sölvgraat Haar bedæk
kede Hoved, og da Saluten var forbi, bukkede han for mig
ined en Anstand, som kunde gjort en Franskmand fra Lud
vig den 14des Hof lil Skamme.
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Naar man kommer fra Soen og seer denne lille By
ligge for sig, bliver man slrax tre mærkelige Bygninger
vacr, der rage höit op over alle de andre. Det er de tre
Kirker: den store Kanak-Kirke, en andet kaldet: „Seamen’s
friend society chapel“ og den catholskc Kirke. Jeg vil finde
Lcilighed i det Folgende til at omtale deres Historie og deres
indre og ydre Udseende, her skal jeg blot nævne dem som
fremragende Gjenslande, der uvilkaarlig tiltrække sig Öiet,
naar man nærmer sig Byen. Ogsaa Kongens Bolig, „Ihe pa
lace“, seer man at kneise frem, og fra Consulatshusene veic
de forskjellige Nationers Flage.
Alle disse Bygninger ere opförte af Coralblokke, eller
have i det mindste deres Fundamenter og Nederdelen af
Muren af dette Stof. Det er det billigste, her kan haves, thi et
saadant mægtigt Steenbrud ligger tæl Vesten for Byen, men
da Arbeidskraften cr svag og utilstrækkelig, seer man i
Almindelighed, at Stenene have beholdt deres raae, uslebne
Ydersider, og blot ere tilhuggedc, saavidt det behøvedes,
for at de kunde passe til hinanden, hvorpaa de ere sammenlimede med den af de afhugne Stumper tilberedte Kalk.
Allsaa: naar man har sagt, at Honolulu er cn tilkom
mende By, beliggende ved cn god Havn, med et usselt
Fort, 3 Kirker, et Palads og nogle andre fremragende Byg
ninger, forresten med en Snecs lige afstukne Gader, som
begrændses deels af lave Hytter, deels af enkelte större
Huse med Haver, Gaarde eller Ingenting, saa har man
omtrent nævnet All, hvad der behoves til at beskrive Byen,
som By betragtet. Gaderne ere ikke brolagte, man vader
i dyb Sand til höit op paa Stovterne, endnu mindre cr her
nogen Vandledning, Forloug eller anden slig Luxus, omOplysning vil jeg aldeles ikke tale. Nogle af Vaaningerne have
Brönde i deres Gaarde. Fra disse, eller fra den lille Flod
forsynes Byen med Vand, der i det Hele er maadeligt nok,
og synes at slaae i Forbindelse med Havet, da det stiger
og falder i Brondenc med hôi og lav Vande.
Det er en Selvfölge, at en saadan By ikke kan frem
byde nogen ydre Livlighed. . Kun Landingsstedet gjör et
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Slags Undtagelse heri. Naar man er trængt igjennem den
Masse Matroser af de forskjelligste Hudfarver, der tale alle
Jordens Dialecler, og saaledes paa det lydeligste bære
Vidnesbyrd oin, al de höre hjemme paa amerikanske Hval
fangere, bliver man omringet af en Flok halvnognc sort
brune Drenge, som med Raab og Skrig falbyde allehaandc
Conchylier, Coraller, Södyr etc. i et Sprog, som nu ram
mer Öret for förste Gang, og som man snart overbeviser
sig om maa have en barbarisk Herkomst og ingensinde vil
blive lil et dannet Tungemaal*). Kort fra Broen höréfr
man den samme,Lyd, blandet med Raab, Latter og Skrig
fra et lille Skuur, det er Slagterhuset. To Ryttere ere netop
komne sprængende lied ad Gaden i fuld Gallop mod Töm
men i den venstre Haand og en Stud imellem dem; nu holde
de midt i Klyngen, iförle deres „Punchos“, — dette Sydame
rikanernes eiendommelige Klædningsstykke, — men uden
Buxer, med cn stor Straahat paa Hovedet og en lang Spore
spændt om den nögne ene Hæl. Om Sadelknappen hænger en
Lazzo, dens Slynge er kastet om Hornene paa det brölende
Dyr, der nu bliver löiret, for el Öieblik efter at fores til Slag
terbænken.
Til venstre for Toldbygningen ligger en Række usle
Træ- og Straahyttcr: det er en Bazar. Her sælges Grönt,
Frugter og andre Levnetsmidler. Meloner, Ananas, Kartofler
og Mais, Bananer og Vindruer, Taro og Calabasser ligge
her i store Dynger, og Markedet er altid meget besögt.
Men ganer man ud af d.elle Qvarteer, er man kommen
forbi de ikke faa Handlende, især Shipchandlers, som have
*) Sprogets gronmintikalskc Udvikling or saa ringe, at f. Ex. Eleerlallet
kun dannes ved Gjentagelse af Ordet, men tillige er Hawaianercns
Öre saa uövet, at han blander „ku med „tu, „1“ med „ru og „d“ og
. altsaa siger iflrong: K&mchameha og Tamchaineha, Kalo og Taro,
Honolulu og Honoruru, Liholiho ogKihoriho. En Folge heraf er, at
Sprogets hele Bogslavforrnad er 7 Consonnntcr (h-k-l-m-n-p-vv) og
5 Vocalcr (a-c-i-o-u), hvilket, tilmed da hver Stavelse ender paa cn
Vocal, og ingen bestaaer af mere end hoist *3 Bogstaver, giver dette
Tungcmaal cn forunderlig ubehjelpelig, kantet og eensformig Klang.
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deres Boutiker ligeoverfor Fortet og der i Nærheden, saa
er man ogsaa færdig med den‘livlige Deel af Byen, og-nu
möder man kun sparsomt Mennesker paa Gaden: deels er
det for varmt, deels ere Indvaanerne for dovne til at ind
lade sig paa nogen Færdsel til Fods. Det var derfor kun
af og til, at man mödte et indfodt Fruentimmer. De vare i
Almindelighed iförte en lang, sid Bomuldskjole eller Særk,,
undertiden hvid, hyppigst af stribede, ternede eller couleurte Töier, rynket tæt under Halsen baade for og bag,
men forresten lös ned til Anklerne. Fodderne vare nögne;
dét sorte *), kröllede Haar var hos nogle Enkelte iflettet Blom
ster, medens det hos de Fleste ikke engang holdtes sammen
ved et* Baand, men flöi om deres Hoved i lange, löse Lok
ker. Om Halsen og Livet saäes som Pynt ofte bundet et
lille guult eller rödt Silketørklæde, de Rigeste bare en
Hovedkrands eller etHalsbaand af gule Fjer, og i det Hele
viste det Brandgule sig at være dc Indfødtes afgjorte Yndlingsfarve.
Ned Mændenes Paakjædning stod det sig efter Omstæn
dighederne. Heri var megen Afvexling, og ihvorvel man i
det Hele taget vel maa lilstaäe, at de vare paaklædte, saa
var dçt dog ikke saa ganske sjeldent, al man, især blandt
Baadfolkene, der syntes meest at have bevaret deres Natur
tilstand, endnu modle de bizarre Costumer, som Dumont
d’Urville omtaler i sin Beskrivelse over disse Öer, og som
gav os Alle en Erindring om Nicobarerne. At sec en
guldgalonerel Hue paa Hovedet af en sort Mand, nogen til
Beltestedet, eller med en blaa ulden Skjorte til eneste Paaklædning, eller i Modsætning hertil en uhyre slor KalmuksKavai med en Masse Slag paa i den stærkeste Solhede, var
ikke ualmindeligt. Stundom vare de saa nögne, som de
kom ud af deres Moders Liv, kun med Undtagelse af cl
Naar man træffer en ganske Enkelt med lyscbruunt Haar, da cr delte
en sygelig, fuldkommen glandslös Farve, hvis Udseende jeg ikke
veed at betegne bedre, end ved at sige, at det Sorte syntes som beitset ud deraf.
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Suspensorium eller Maro ; en anden Gang havde de kastet Mus
seliner eller lignende brogede Töier, eller sex à tolv couleurte
Lommetôrklæder i eet sammenhængendeStykke, eller dsl., som
et Gevandt omkring dem. Det var for det Meste velskabte,
kraftige Folk, med meget livfulde, men gjerne langt fra hin
anden fjernede Öine, Panden smal, höi og tilbagevigende,
Næseboerne sædvanlig udspilede og Næsen noget flad for
neden og indtrykt ved Roden, Munden vel ikke fiin og gra
ciös, men dog langtfra saa klodset, som hos den övrige
malaiiske Folkestamme, Tænderne regelmæssige og Skinnende
hvide, Hovedhaaret sort, let kröllet, men aldrig uldent,
Ansigtsformen ædel og smuk, Udtrykket aabent, Hudfarven
afvexlende fra det Bruungule til det Bruunsorte. Hövdingracen, selv Konerne iblandt dem, vare lutter Kæmper af
Störreise og Bygning, og 'dog var det netop dem der —
hvad vi siden komme tilbage til — ved deres Ufrugtbarhed,
som ved den uhyre Dødelighed, der rasede imellem dem,
fortriinsviis truedes af fuldkommen Undergang.
Da der just ved vor Ankomst havde fundet Gadeoplöier
Sted med nogle engelske Orlogsmatroser, var Byens Militair
blevet opbudt, og jeg havde derved Lejlighed til at see lidt
uf dem. De vare i hvide Lærreds- eller Bomulds-Unifor
mer, ingenlunde slet paaklædte; deres Exercits havde imid
lertid, omendskjöndt den sagdes at være indövet af en en
gelsk Exerceermester, et meget komisk Anströg,. da den
manglede al Accuratesse og Appel. En OfGceer i en hlaa
Uniform med Guld-Epauletter og draget Sværd i Haanden
förte dem an; jeg fik senere Leilighed til at gjöre bemeldte
Lieutenants Bekjendtskab i en anden .Skikkelse.
Man kan ogsaa stundom mode en hawaiisk Equipage.
Det er en lille aaben, tostolet Vogn paa fire Hjul, stundom
med et Tag af Bomuldstöi eller Matte, spændt mellem fire
opstaaende Stokke. Den trækkes imidlertid ikke af Heste,
men af Mennesker.
En A to storer Kanakker*) ere
*) „Kanak“ betyder „Menneske“, in specio Mandfolk — i Modsætning til
„Wahini“ Fruentimmer, — men ogsaa Indvaanerne paa SandwichsBilles Jordomseiling'. 111.
2
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spændte for den, og lobe af med deres Byrde i fulde fire
Spring. Indeni sidde Damerne, ofte meget pyntede, sjelden
mere end een, hoist lo, i hver Vogn. Delte Slags Kjöretöi, der ikke kan lignes bedre end ved en stor Barnevogn,
benytte baade Europæerinderne og de fornemme Kanak-Damer, at begynde med Dronningen og hendes Damer. Der
imod har jeg aldrig seet Mandfolk i disse Vogne. Del
förste Öieblik frapperede det inig, siden blev jeg vant der
til, og All i Alt seer jeg intet anstødeligere i at Mennesker
trække Damer i en Vogn, end i at Mennesker bære baade
Mandfolk og Fruentimmer i Palankincr eller Portechaiser.
Vogne med Heste for seer man yderst sjelden, men nanr
Veiene blive bedre, ville de vel sagtens indfinde sig i Mængde.
Om Söndagen faae Gaderne et andet Udseende. Da
seer man Mænd og Qvinder nt vandre til Kirke i store
Skarer, i deres bedste Klæder, og intet Sted gaaer det
gamle Ordsprog, at Klæder skabe Folk, mere bogstavelig i
Opfyldelse, end ved denne Leilighed. Den samme Kone,
sum igaar feiede mit Gulv, ifört sin lange Bomulds-Særk,
sammensnøret ved Halsen, saaledes som ovenfor beskrevet,
gaaer nu stadselig ud fra sit Huus, ifört europæiske Klæder,
en hvid Nelteldugs-, eller vel og en Silkekjole af de meest
glimrende Farver, et Pariser-Langshawl, en fiin Slraahat
eller Silkehat med kunstige Blomster, Handsker paa Hæn
derne, Psalmebog og Vifte, kort Alt hvad der horer sig til.
Kun Fodbedækningen generer dem mere, end de kunne ud
holde. Her gaaer Naturen over Optugtelsen. Jeg har flere
Gange seet dem i al denne Stads, at have Strömper og Sko
i Syposen og at gaac barbenede i det dybe Sand, og först
ved Kirkens Dör at completere Toiletten ved at tvinge
deres Födder ind under det europæiske Paaklædnings-Reglement. Jeg maa, Sandheden til Ære, oprigtig lilstaae, at
jeg fandt dem kjönnere om Hverdagen i deres daglige,
magelige, til Climalet svarende Paaklædning, med de friske
Öerne i Almindelighed, saa al f. Ex. det hawaiiske Sprog ofte benæv
nes Kanak-Sproget.
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Blomster i det tykke, löse Haar, end i denne Costume, som
oiensynligt ikke er skabt for dem. Mændene gik det bedre
med. Ogsaa de vare pyntede om Söndagen, men det bestod
da som oftest kun i, at deres Linned var reent, og deres
Buxer vare tagne friske paa. En hvid Tröie eller höiest en
Stoffes Frakke, et löst Halstørklæde og en Slraahat, klædte
disse Kæmpefigurer meget godt.
Med hvad jeg her har fortalt, troer jeg nok at vi ere
færdige med selve Byen, paa nogle Enkeltheder nær, som
jeg ved given Leilighed skal komme tilbage til. Det er
altsammen sect hurtigere, end jeg har kunnet beskrive det.
Vi ville nu skynde os bort fra de sandede Gader, gaae ud
af Byen, og ind i den over halvanden Miil dybe, frugt
bare Nuanudal, som ligger umiddelbart bag Honolulu, og i
Begyndelsen er flere tusinde Ålen bred, men længere Nord
paa trækker sig mere og mere sammen, indtil den paa en
Höide af 14—1500' over Havet naaer Pali-pass, en snæ
ver Klöft i den store Bjergkjæde, der strækker sig langs
over Öen fra Öst til Vest. Igjennem denne Dal slynger sig
en Landevei, som endog kan befares med Vogne — det vil
da sige Eenspændere — saalænge det gaaer over det flade
Land. Paa begge dens Sider ligge de grönne Marker, af
hvilke nogle tjene til Græsgang för de herligste Qvæghjorder, andre til Dyrkning af söde Kartofler, Mais, Yams og
alle Slags Grönsager; men de fleste til Plantninger af Tar o,
Hawaianernes Brödspise, der udfordrer en næsten moseagtig Jordbund, og derfor trives saa fortrinlig paa disse af
Naturen dannede Terrasser, der holdes inddæmmede, og
over hvilke Vandet fra Bjergene ledes hen i den störste
Overflödighed. En behageligere Spadseretour kan man ikke
tænke sig, iôœr ud paa Eftermiddagen, naar Skyerne hænge
samlede i tykke Masser over Bjergene, medens Solen skin
ner klart i Dalen, og den friske kjölige Bjergluft strömmer
ned igjennem den. Hist og her seer man Hytter ligge ad
spredte i Skyggen af Bananer, af Acacie- og Morbærtræer,
stundom strækker en rankstammet Cocus-Palme sin Viftekrone
höit op i Luften.
2*
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Talrige Vandrende, Mænd, Qvinder og Born, moder man
paa Veien. I Forbigaaende hilse de venligt med deres „Arohal“ (egentlig betyder delle Ord „at elske“) — men iövrigt
gaac de ligegyldig deres Cours videre, — at möde Euro
pæere og Officerer fra fremmede Orlogsmænd er en Hverdagssag for dem. Som oftest bære de et Aag over Skul
drene, og i detle hænge i et Seilgarnsnet, lo uhyre Calabasser (udhulede Græskarfrugter), deelte paalværs, saa at
den överste Halvdeel tjener dem lil Laag og gjemmer frisk
og vel conserverel den Melk, de Frugier, Grönsager, Krabber
eller andre Levnetsmidler, som bringes tillorvs i Byen.
Men andre af Kanakkerne gaac ogsaa uden noget bestemt
Maal eller Ærinde, de slentre i deres egne Tanker henad
Veien, og er det netop en Loverdag, da have de
gjerne pyntet sig med grônne Krandse om Hoved, Hals og
Bryst. Hist galoppere en europæisk Herre og Dame En
forbi, stundom kan man ogsaa see et saadant Par i en lille
Gig komme ind fra ct af Landstederne i Dalen. Men der
kommer en stor Cavalcade, — det er tre, fire hawaiiske
Fruentimmer til Hest, — dem maa vi see lidt nöiere paa,
thi det er noget Nyt, noget Originalt. Hestene have ingen
Sadel, kun et Dækken ligger over Ryggen og et Bidsel i
Munden, det er Alt. Damen lager sit Ridcskjort op i Mid
ten og vikler det om begge sine Been, der saaledes blive
indsvöble lige ned til Anklerne. Shawlet er bundet fra
Halsen ned om Livet, og flagrer som to lange löse Vinger
efter hende. Haaret er prydet med Blomster, — og nu sid
der hun op overskrævs, og farer saa afsted over Stok og Steen
i den nicest flyvende Carriere. Den colossale Figur saale
des paaklædt, paa en smuk Hest, den phantasliske Hoved
pynt, det brune Ansigt, som er oplivet af den hurtige Be
vægelse, alt delte tilsammen danner et smukt og livligt Bil
lede, som den Fremmede betragter med Velbehag.
Man kan ogsaa paa denne Vei möde en anden Caval
cade af Mandfolk, med sortebrune Ansigter og en Paaklædning, der vidner om en Blanding af Europas Sæder, for
plantet paa barbarisk Jordbund. Del er Kongen med Suite,
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der rider ud til sit Landsted. Han rider meget rask, og
standsér ingensteds, ei heller standser Nogen for ham, eller
hilier ham, skjöndt han er kjendt af Alle. Den Tid, da
dét, som de ældre Reisebeskrivere fortælle om, var Maje
stætsforbrydelse at træde i Kongens Skygge, er altsaa længst
forbi. Dog, Kongen ville vi ikke gjöre Bekjendtskab med
paa Landevéien, men heller söge ham i hans Palads, i det
mindste förste Gang.
Agter man sig ikke langt, for Exempel ikke længer
end til „little Greenwich* eller til nogle af de nærmeste
Landsteder, da kan man meget godt gjöre Veien lil Fods.
Men vil man videre, og især vil man op ad Bjerget, da
maa man lil Hest, saavel fordi det er for langt al gaae, som
fordi Veien bliver aldeles ufremkommelig höicre oppe. Jeg
red ofte den Vei alene eller i Selskab, og kunde ikke blive
træt af at beundre den skjönne frugtbare Dal, men maatte
da altid beklage, hvorlidet der var dyrket deraf. Trods
alle Anslrængelser * er det hidtil kun maadelig lykkedes, at
overvinde de Indfödtes medfödte Hang til Dovenskab, og
bringe dem til at dyrke deres Jord anderledes, end til at
frembringe just Livets nödtörftigste Fornødenheder. De have
Exemplet for Öie: mange Steder paa Öen sees Caffe- og
Sukker-, ja ogsaa Bomulds- og Indigo-Plantager, der, an
lagte af engelske og amerikanske Colonister, staae i den
frodigste Væxt og love det rigeste Udbytte. Men Kanakken
slentrer ligegyldig forbi, han gider ikke engang rette sin
Ryg for at samle Bærrene af Caifelræerne; han dyrker Taroen, for at faae Pol til det daglige Bröd, Frugt og
Grönt for at sælge paa Markedet, — og dermed er ban
færdig, og ligger paa Maven i sin lave Hytte, og tilbringer
Dagen i Ladhed og Örkeslöshed. Derfor er det ogsaa langt
fra al Nuanu-Dalen er, hvad den kunde være. Dyrkedes
den rigtig, vilde den blive et sandt Paradiis, — men som
den er, smiler den allerede venlig og yndig: til begge Si
der af Veien ligge dog flere nette Bönderhuse midt i Ha
ver og ret vel dyrkede Marker, man seer endogsaa Lyst
steder at reise sig, hvoraf adskillige ikke uden Smag, og ved
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dem alle seer man det för omtalte eiendommelige Udkig
stillads, hvorfra Udsigten virkelig bliver særdeles deilig, alt
som man kommer höiere op mod Bjergene, og hele Dalen
med By, Havn, Coral-Rev, Skibe og yderst ude det umaadelige Verdenshav, ligger malerisk udbredt under Ens Födder.
Et af de længst bortliggende Sleder tilhöire af Veien
er Kongens. Det var en med en Veranda omgiven temme
lig stor Bygning, som ikke udmærkede sig ved nogensom
helst architectonisk Skjönhed. Endnu uanseeligere er den
lille Villa, en Englænder har bygget sig, kort för man kom
mer til Kongens Landsted, men rider man om bag dets
Have, da seer man her et brusende Vandfald styrte sig ned
fra en Höide af over 70 Fod.
Man er nu kommen Bjergene et godt Stykke nærmere,
og begynder for Alvor at bestige dem,, medens det allerede saa
smaat hele Tiden er gaaet op ad Bakke. Den dyrkede Jord
bliver yderst sjelden. Bjergskrænterne indeslutte Dalen stedse
tættere, og beklædes med en frodig Skov af Morusarter,
Erylhrina menospermum, Exocarpus cuprcssiformis, Brægner,
Palmer og andre fremmede Planter. Kun lilvenstre afbrydes
Urskoven endnu af og til af en lille Bananplantage. Veien bli
ver paa Siderne et bundlöst Morads, og Hesten foretrækker der
for, skjöndt med Besvær, at klavre henad den smalle Bjergkam,
der höiner sig i dens Midte. Man er alt temmelig höit til—
veirs, vel en 1000 Fod over Havfladen, og stiger endnu
bestandig; Skyerne hænge tungt paa Bjergenes Sider og
Top. Tusinder af smaa Vandlob skynde sig brusende ned
mellem Buskene, og samle sig ined megen Larm til en
eneste Ström, men som man endnu ikke har faaet fanget
ind i en Canal, — nei, Vandet har her blandet sig i Muld
jorden, som i Masser bedækker Fjeldsiden, og skylles ned
i Huulveien. Resultatet er at Hesten vader i til Bugen.
Det er meget besværligt, men man maa frem i det Mindste
een Gang, thi det gjældeT om at see et af de i det hawaiiske
Kongeriges Historie berømteste Punkter, og tillige en höist
mærkværdig Beliggenhed. Vi ride nemlig lil Pari eller Pali,
hvilket Ord i de Indfodles Sprog egentlig ikkun betyder
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et höit, steilt Bjerg. Efter omtrent en Times Ridt gjennem
det ovenbeskrevne Morads, med den skovbevoxede Bjergvæg
og dens rislende Vande tillwire, og med den af Solen tem
melig forbrændte lavere liggende Bjergkjæde tilvenstre, kom
mer man, efter flere meget bratte Omdreininger, lit en Hytte
og opad en lille steil Bakke. Pludselig standse baade Hest
og Rytter — lige uventet og lige uforberedt, thi begge modes
af en heftig, gjennemisnende Stormvind. Man springer af,
gaaer en Snees Skridt videre og befinder sig nu paa det impo
santeste Sted i selve Passet med Udsigten over Havet mod
Nord og Syd. Over Ens Hoved kneise paa begge Sider
de graae Klipper truende op igjennein Skyerne. Nordost
passaten trænger i denne Snævring med hele sin Kraft ind
i Nuanudalen, og idel den voldsomt kaster Luftens Dunster
mod Fjeldvæggene, indhylles snart disse i tælle Skyer, snart
oplöses atter Skyerne i Regn eller drive som store Taagemasser hen over Nuanu-Dalen, medens hele Nordsiden ligger
klar og reen, beskinnet af den tropiske Sol. Fra Passet og ned
lil Kolaudalen er en Höide af 6— 700 Fod. Bjerget sænker sig
paa delte Sled næsten lodret ned paa Sletten. Den eneste
smalle Sti, som förer derned, er slibrig og uhyre steil og leder
ikke sjelden lige langs med Randen af Afgrunden, — men en
Mængde Arbeidere saaes netop ifærd med at udhugge en
mere fremkommelig Vei, og medens endnu kun en enkelt
Kanak möisommelig klavrede op, for med Aaget over Nak
ken at bære sine Varer til Byen, ventede man inden faa
Dage ad den nye Vei at kunne före endog Heste op og
ned ad Bjerget. Et tæt Net af Slyngplanter kaster sig hen
over hele* Skrænten, og længere nede breder Aleurites tri
loba*) sine lysegrönne Kroner som kæmpestore Kaalhoveder
over Siden af Bjerget. En venlig Fodsti snoer i selve
Dalen sit rôde Spor hen mellem de adspredte Hytter, og
nærmest om disse hæve sig större Grupper af Træer, meesl
Pandanusser, omgivne af de ved deres rnorke Blade kjendelige Hibiskusbuske. Mod Stranden og Horizonten aflegne
Aleuritesnödderno (candle-nuts) tjene de Indfôdte som Lys.
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sig endelig fire bölgede, skarptkammede Bjergtoppe, de to
af dem golde, de to beklædte med et frisk Grönt; de
overrage alle andre Höie paa Sletten og ere de eneste, der
sees, indtil man selv kommer ned paa Lavlandet. En katholsk Kirke opdages en Miils Vei borte paa en Landtunge
tilvenstre, en protestantisk Missionairbolig og „meeting
house“ i större Nærhed, og hele Sletten bedækkes hist og
her af uhyre Qvæghjorder, medens man ikke endnu oppe
fra Höiden faaer Öie paa de Haver og Plantninger, der af
give et saa rigt Forraad til Honolulu’s Marked. Den yder
ste Ramme om hele delte venlige Landskab danner det gjennemsigtige, blaae Hav, hvis blanke Vande neppe röre sig
indenfor det evig brydende Coralrev.
Men Pali er ogsaa et historisk mærkværdigt Punkt.
Her var det at Oahu’s sidste Konge, den tappre Kalanikupule, omkom ved en voldsom Död. Efteråt Kamehameha
den Förste, understöttet af sin Ven John Young, der förte
hans for Fjenden ukjendte Artilleri, havde slaaet ham i Nuanudalen, — i hvilket Slag Forræderen Kiana, Kamehamehas
Vasal og svorne Fjende, faldt, — trak Kalanikupule sig fæg
tende tilbage, og da han stod ved Afgrundens Rand med
Resten af sine Krigere, styrtede han og de alle sig ned i
Afgrunden, foretrækkende Heltedöden for Kamehameha’s
Herredomme*). Med dyb Ærefrygt vise Hawaianerne dette
Punkt, og omtale den store Kamehamehas Bedrift og Kalanikupules Martyrdöd for Öens Frihed. Uvilkaarlig maa man
gyse ved at stirre ned i denne Afgrund, og lænke paa de
ulykkelige Menneskers rædsomme Endeligt, idet de knustes
mod Klipperne. Men det vil ikke vare mange ASr, inden
ogsaa delte Indtryk vil forsvinde, thi man var som sagt i Værk
~med at udsprænge en Vei ned mellem Klipperne, og den
Tid vil vel komme, da Diligencer med fire Heste ville kjöre
rask op og ned ad Bjerget, der hvor for 50 Aar tilbage
hiin blodige Heltedaad fandt Sted, og hvor knap den dri*) Jarvis, Sa nd wichs-O ernes Historic.
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stigste Kanak dengang vovede at stige op eller nedad den
slibrige Fjeldsti’s snævre og steile Spor.
Da jeg besögte Pali, fandt jeg en Engelskmand, en
Slags Vei-Piqueur, som styrede Arbeidet her, hvilket vel
egentlig staaer under Regjeringens Ledelse, men paadrives
hovedsagelig af de virksomme Missionairer.
Vil man over lil Nordsiden af Öen, og ned i den smukke
og frugtbare Kolau-Dal, der ligger mellem Foden af Bjer
gene og ned mod Nordkysten, saa maa man over Bjer
gene enten her ved Pali eller noget vestligere. Men begge
Veie ville lede mig paa længere Excursioner, end jeg har
Tid til nu. Jeg troer det derimod paa Tiden, at jeg be
der mine Læsere at fölge mig tilbage ad samme Vei vi
kom, og derefter at ledsage mig til en Audiens hos Hans
hawaiiske Majestæt Kong Kamehameha den Tredie.
Saasnart jeg var kommen ind i Honolulu Havn med
Corvetten, havde jeg strax henvendt mig med en skriftlig
Begjæring til Udenrigsministeren, Mr. Wyllie, for at erholde
en Audiens hos Kongen. Jeg havde deri begjæret at maatte
lade mig ledsage af mine Officerer og de Hrr. Naturfor
skere, og jeg havde anmeldt, at jeg, næstefter at gjöre
Hans Majestæt min Opvartning, var beordret at bringe min
Konges og Herres Ærinde til Kongen af Hawaii. — Fre
dag den 9de October blev ifolge Hr. Wyllies skriftlige Svar
berammet til denne Højtidelighed. Jeg gik i Land med el
talrigt Fölge af Officerer og övrige til Expeditionen hörende
Herrer. Paa Broen blev jeg modtaget af Mr. Wyllie og af
den franske Consul Hr. Dudoit, og i disse Herrers Selskab
begave vi os til „the palace“, Kongens officielle Residens.
Det er beliggende paa en temmelig aaben Plads indenfor
en nyopfört, ikke meget höi Muur. En Række nyplantede
Træer förer op til Indgangsdøren. Idet jeg betraadte Pa
ladsets Grund, blev det hawaiiske Flag heiset, og en Æres
vagt traadte i Gevær. En Kammerherre, den store Paki,
en af de fornemste Hövdinger, modtog mig paa Trappen og
förte mig ind i Forsalen.
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Paladset er en een Etages Bygning ovenpaa en meget
höi Kjelder. En temmelig steil, meget bred og ru tilhug
get Trappe förer op til en bred Altan eller Veranda, hvor
fra man gaaer ind i en rummelig Forsal. Tilhöire for denne
ligger en smuk, stor og meget lys Salon, som var særdeles
vel meubleret med engelsk og fransk Comfort. Midt paa
Gulvet stod et stort Bord, bedækket med Kaart, Böger, til
deels Pragtudgaver, hvoriblandt jeg bemærkede Commodore
Wilkes, den amerikanske Verdens-Omseilers, Reisebeskri
velse, en Foræring fra Præsidenten Polk til Hawaiis Konge.
De faa Dage, jeg havde opholdt mig i Honolulu, havde
jeg benyttet til, ved-Samtaler med Folk af alle Categorier,
Landets Embedsmænd, fremmede Consuler og Chefer, Missionairer og katholske Geistlige, fremmede Kjobmænd og
Skihscaptainer, at sætte mig nogenlunde ind i Forholdene
og at gjöre mig selv Bede for, hvad Rolle jeg havde at
spille, for at virke saa fordeelagtig som muligt for min Re
gjering og mine Landsmænd paa dette langt borlliggende,
vel kun lille, men for Handel og Skibsfart ingenlunde uvig
tige Verdenslheater, og jeg havde derefter beregnet, hvor
ledes jeg vilde optræde, og hvad jeg vilde sige ved denne
Audiens.
Jeg maa imidlertid forvare mig mod at beskyldes for
Selvroes, eller for at jeg skulde gjöre Paastand paa megen
Klögtighed, ved i saa kort Tid at skulle kunno sætte mig
ind i Forholdene. Den behövedes virkelig ikke. Jeg fandt
det hele lille Selskab lier, fra Kongen og hans Ministre ned
til de sidste Embedsmænd, og fra de fremmede Consuler
ned til de allerubetydeligste Udlændinge paa Öen, saa op
fyldt af de inangehaande Stridigheder og Vrøvlerier, hvori
da indblandedes alt hvad der vedkom Sagen og hvad der
ikke vedkom den, at de Alle som Een vare saare glade
ved at faae fat paa en Fremmed, som ifölge Forholdenes
Natur maatte være aldeles upartisk, for til ham at aabne
deres Hjerter, og forklare deres Meningers Retfærdighed.
Hertil kom endnu, at denne Fremmede var Chefen af en
Orlogsmand, et Slags Folk, der altid have spillet en stor
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Rolle paa disse Öer, lige fra Cooks og Vancouvers Tider,
og til de allersidste Dage. Det blev mig da klart, at jeg
paa mit Standpunkt maatte holde mig uden for alle Partier
og Coterier, maatte holde mig gode Venner med Alle, men
först og fremmest vise Kongen og hans Regjering al den
Respect, som jeg var en uafhængig, souverain Konge skyl
dig, ubetragtet om han var sort eller hvid, en mægtig eller
svag Hersker over et stort eller ringe Rige. Selv tje
nende en Slat, der i Forhold til de her repræsenterede eu
ropæiske Magter var meget lille, folie jeg mig endyderligere forpligtet til at holde fast paa det Princip, at man
ikke skal maale sin Æresbeviisning og Ærbødighed for
Kongenavnet og Magten, efter Kongedommets Störreise, men
al man, naar först engang et Lands Uafhængighed og dets
Fyrstes Souverainitet er anerkjendt, skal udfore denne Ancrkjendelse i alle dens Consequenser.
I Henhold hertil bestemte jeg mig lil, idet jeg oplraadte
som min Konges og Herres Udsending, at gaae frem med
al den Ærbodighed. som jeg vilde have viist enhver anden
Souverain i Europa, og ingenlunde at forbigaae de For
mer, som jeg ved saadan Leilighed ansaae passende. Uag
tet jeg nu ingenlunde har havt Leilighed at fortryde denne
Fremgangsmaade, men tværtimod kun har al lykönske mig
til al jeg fulgte den, ligesom jeg, Irods al den Modsigelse,
jeg i den Anledning mödte ved at dröfte Sagen med an
dre paa Öen værende Europæere, dog stedse antager at
jeg heri havde Ret, saa kan jeg ikke nægte, at jeg ved flere
Ledigheder rigtignok saa at sige fik Troen i Hænderne om,
hvor saare nær jeg var ved at tage min Andeel i en ridi—
cul Comedie, og hvorledes den Hofforestilling, her opfortes,
ikke var stort bedre, end om man vilde spille Shakespeares
eller Oehlenschlægers Tragedier eller Bournonvilles Ballet
ter paa et Fjællebods-Theater i Dyrehaven.
Om jeg nu har havt Ret i, ved min Optræden at be
styrke del lille Hof med Tilbehör i dets Begreber om sin
egen Storhed, eller jeg burde have sluttet mig til Opposi
tionen og lillrodset mig, hvad jeg vilde opnaae, for ikke,
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som mun udlod sig, al fordærve Spillet for de Andre, skal
jeg overlade til mine Læsere at bédömme, og skal kun til—
föie den Begjæring, at man ikke vil fælde nogen Dom, för
man har læst den helo Beretning om vort Ophold paa Sandwichöerne til Ende. Som Historieskriver bliver det kun min
Pligt at meddele de fornödne Data, hvorpaa denne Dom
kan stöttes, og skal jeg derfor nu skride til en saa tro
Skildring som jeg formaaer, over hvad jeg foretog mig, og
hvorledes jeg log mig deri.
I Audiens-Gemakket, der udgjorde hele den höire
Halvdeel af Paladset, fandt jeg Kongen staaende overst i
Salen, paa begge Sider omgivet af sine i det Foregaaende
nævnte Ministre, Høvdingerne og deres Börn, de unge Prindser; — nærmest tilhöire af Hans Majestæt John Young, nær
mest tilvenstre Kronprindsen, den 12aarige Alexander Liholiho. Kongen var en höi, ret smuk Mand, med stærkt
Skjæg og et godmodigt men noget svagt Udtryk, ifört en
glimrende Uniform, blaa med röd Krave, stærkt broderet
med Guld, svære Guld-Epauletter, en guldgalloneret Hat
med Fjær i under Armen, et rodt Ordensbaand over Kjolen
og en Sölvstjerne paa Brystet. Delte samme Udmærkelses
tegn bare alle Ministrene, og „the Attorney general“, Mr.
Ricord, der ligeledes var tilstede.
Saasnart jeg Iraadte ind, forestillede Hr. Wyllie mig
for Kongen, hvorpaa jeg paa engelsk holdt on lille Tale,
som i sin Tid har været aflrykt i vore danske Tidender,
men som jeg skal tillade mig at gjengive her.
„Hans Majestæt Kong Christian den 8de af Danmark
sender Venskabs og broderlig Hilsen til Kongen over de
hawaiiske Oer, Kamehameha den 3die.“
„H. M. min Konge og Herre har med den störste In
teresse fulgt de Fremskridt, som den hawaiiske Nation har
gjort paa Civilisationens Bane, og i den christelige Religion.
Navnet Kamehameha den 3die, den förste chrislne Konge i
sit Land, dets Styrer og Lovgiver, er vel bekjendt i mit
Fædreland, skjönt det ligger höit imod Norden paa den
anden Side af Jordkloden.“
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„Den danske Nation, et af de ældste søfarende Folke
færd i Europa, har i de senere Aar sendt sine Skibe til
Sydhavet, og det danske Flag har været seet mellem de
hawaiiske Öer. Min Konge og Herre, som har megen Oinhu
for sit Lands Handel og Skibsfart, har gjort det lil en af
de vigtigste Hensigter med den Expedition, som jeg har
den Ære at commandere, at knytte venskabelige Forbin
delser med de forskjellige Magier paa denne Side af Kloderi,
og blandt disse er det hawaiiske Kongerige udtrykkelig
nævnt i Hans kongelige Instruclioner, overbeviist som han
var, at den hawaiiske Regjerings liberale Grundsætninger,
vilde være tilstrækkelig Borgen for et heldigt Udfald af
hvad Underhandlinger jeg maatte skjönne det nodvendigl
at foretage.“
„Hvad angaaer den videnskabelige Deel af min under
havende Expedition, da har D. M. allerede beviist Deres
Interesse for den, ved den Bistand De har tilbudt os. Jeg
foler det min Pligt al benytte denne Leilighed til at aflægge,
min hjerteligste Tak saavel herfor, som for den hæderlige
Modtagelse, jeg har nydt fra alle Deres Majestæts Regjerings
Autoriteter.“
Med denne sidste Passus sigtede jeg til, at der slrax
ved min Ankomst var blevet mig tilbudt et Regjeringen
tilhorende Hus i Byen, til egen Beboelse, og tiL der at
anstille de nödvendige astronomiske og magnetiske Obser
vationer.
Kamehameha modtog denne Tiltale med rolig Holdning
og Værdighed. Da dens omtrentlige Indhold i Forveien
havde været Mr. Wyllie meddeelt, var Kongens Svar for
beredt. Han oplæste det af et Stykke Papir i det kanakske
Sprog, hvorefter han rakle det til Dr. Iudd, som oversatte
det for mig paa Stedet. Det löd saaledes:
„Jeg er i Sandhed meget glad ved at see en af Hans
danske Majestæts udmærkede Officerer for mig. Jeg har
hört om alt det Gode, som Hans Majestæt og hans For
gænger Frederik den 6te have giort for deres Undersaatters
Opdragelse, Frihed og Lykke. Folgende saa godt et Exempel,
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har jeg forsögt og forsöger stedse at gjöre noget for at
fremme Lovlighed, Religion og Kundskaber iblandt mine
Undersaalter. Gud har hidtil været med mig. Jeg regner
paa Bistand fra mere oplyste og mægtigere Stater. Det
glæder mig at höre, at Deles gode og store Konge vil be
gunstige mig med sin Medfölelse og sil Venskab. Vær saa
god at bringe Hans Majestæt Forsikkring om min Ærbodighed og Hengivenhed, siig ham, at det skal være mig
kiært at see ret mange af hans Undersaalter i mit Land,
og at jeg skal drage Omsorg for, at de skulle nyde al
den Beskyttelse og alle de Rettigheder, som ere lilstaaede de
mest begunstigede Nationer.“
„Det er sandt, at de Danske ere iblandt de tidligste
søfarende Nationer, de tælles ogsaa blandt de tidligste Er
obrere og Udvandrere, og de have havt stor Indflydelse paa
Verdens Befolkning og Civilisation.“
„Det vil være mig kjært at erfare, paa hvad Maade jeg
Ran bidrage til Deres Expeditions Fremme, og haaber jeg,
at Deres Besög paa vore Öer maa være dem ret behage
ligt. Gud bevare Deres Konge.“
Saasnart disse Taler vare udvexlede, forestillede jeg
mine medhavende Officerer for Kongen, og derpaa brodes
saa at sige Etiketten, idet Selskabet grupperede sig og ad
spredtes mere i Salen.
Kongen böd mig sidde hos sig,
men det var med stor Vanskelighed, al jeg fik ham til at
tale nogle faa inlelbetydende engelske Ord. Jeg fornyede
her Bekiendlskab med Premier-Ministeren John Young. Det
er en smuk Mand, ined den europæiske Herkomst tydelig
afpræget i hans Ansigtstræk. Ogsaa han bar det omtalte
rode Baand og Stierne. Jeg sögte Oplysning om denne
Ordens Navn og Herkomst, men erfarede til min store
Forundring, at det virkelig ikke var andet, end en for
ganske nylig indfort Pynt, et Slags Uniform for Kongen og
hans Statsraad. Jeg troer ikke at kunne give et Begreb
om Anskuelserne af delle Punkt, saaledes som de giorde
sig giældende under mit Ophold i Honolulu, paa nogen
kortere og mere fyldeslgiorende Maade, end ved at hen-
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vise lil den folgende aftrykte Avisartikel, som jeg har taget
fra den hawaiiske Regjerings officielle Blad „the Polyne
sian“ og ud af Redactionens egen Beretning og ledende
Artikel angaaende Kamrenes hoitidelige Aabning for anden
Gang d. 31 July 1846, og skal iövrigt lade de brave Folk
bære deres Baand og Stierne med Fred, önskende dem, at
de maae slide dem med Hilsen.
„Polynesian 1 Aug. 1846.“
„Det har glædet os at see, at en bedre Smag begynder
at vise sig mellem de fremmede Embedsmænd i Kongens
Tienesle. Jo simplere deres Paaklædning er, jo bedre. De
inletbetydende Kroner paa Kiolerne ere banlyste, vi haabe
for bestandig. Imidlertid antage vi det overensstemmende
med Kongeværdigheden, at en eller anden Udmærkelse er
nödvendig, og en Stierne med Baand er der i saa Hen
seende ligesaa lidet at indvende imod, som mod noget an
det Tegn, Hans Majestæt kan give til sine fremmede Em
bedsmænd.“
Jeg gjorde her Bekiendtskab med de övrige Hövdin
ger, forsaavidt de befandt sig i Honolulu, deriblandt* den
store Paki, en Mand der maalte sine 6' 10", og var svær
i samme Forhold. Jeg fölte mig aldeles sonderknust i hans
Nærhed, og da han ovenikjöbet var saa god at trykke min
Haand inden i sin, trqede jeg virkelige at han vilde giöre mig
min Sönderknuselse saa folelig, som muligt. Det var imid
lertid bare Venskab. Alle kappedes om at vise mig Ære
og Hoflighed. Jeg saae ogsaa de tre unge Hövdinger
Moses, Loth og Alexander, Alle Sonner af Moderen Kinau,
den næstsidste Premierminister, og Faderen Kekoanoa, vor
Ven, Gouverneuren paa Oahu.
Da man i Almindelighed har den Anskuelse, at en
Premier-Minister er et Mandfolk, saa troer jeg det rigtigst
her at forklare, hvorlunde det hawaiiske Rige i dette Punkt
giör en Undtagelse, idet det ikke alene er tilladt, men
temmelig nær en Bestemmelse, at det skal være et Fruentim
mer. Hvorvidt den fremskridende Cultur og Lyst til at af
passe Regieringsformen efter andre Landes Skik og Brug
heri vil fremvirke en Forandring, vil Tiden vise. Den
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forste „Premier“ og Medregent var Kamehameha den Isles
mest elskede Hustru Kahumanu, „the big queen“ kaldet,
berömt for sin legemlige Slörrelse, men ogsaa for sine
aandelige store Egenskaber. Hun blev, med Forbigaaelse
af den officielle Gemalinde og Thronfölger-Moder Keopuolani, indsat af Kamehameha den isle til Sönnen Liholilios
Medregent og Formynder, og regjerede uindskrænket, me
dens denne Konge var i England, ligesom hun efter hans
Död fortsatte sit Regimente under Broderens, den nuregjerende Konges Mindreaarighed lige til sin Död 1832. Efter
Kahumanu blevKinau, ogsaa kaldet Kahumanu den 2don, Pre
mier-Minisler og Medregent, og forblev i dette Embede, til hun
döde 1839. Kinau var en Enke efter Liholiho, og en
Steddatter af Kamehameha I. Kinau’s Efterfølger i Embe
det var atter en af Liholihos Enker Kekauluohi, Kaiana’s
Datter, den Sidste af denne forunderlig sammcnblandede
Stamme, som ved Ægteskaber, dem vi i Chrislendommen
ville kalde Blodskamforbindelser, var tilbage fra Kamehamchas hedenske Tid. Kekauluohi döde 1845*). Hendes
*) Disse sammenblandede Ægteskaber give en saadan Forvirring i
Familieforholdene, at det er meget vanskeligt at finde Bund deri,
.leg tør derfor heller ikke svare for den absolute Rigtighed nf hvad
jeg ovenfor har nedskrevet, skjønt jeg har sögt at uddrage det af
Jarvis Historie, der imidlertid, hvad dette Capitol nngnner, ikke er
meget klar. Denne samme Forfatter, der er Rédacteur nf the Poly
nesian, siger i sin nccrologiske Artikel over Kekauluohi:
„I sine unge Aar var hun forlovet med Pômare I, Konge pan
„Tahiti, og havde denne Konge level, er det sandsynligt, at hun var
„bleven sendt over til ham. Imidlertid blev hun Knmchameha den
„Isles Kone. Ved hans Død blev hun hans Søns og Efterfølgers, Li„holihos Kone. Disse Kjendsgjerninger tjene noksom til al vise os,
„fra hvilket barbarisk Blodskam-System Missionærernes Indflydelse
„har befriet disse Öer. Thi da hun var en Datter nf en Dronning af
„Knmchameha den 1ste, saa giftede hun sin Stedfader og senere blev
„hun sin Halvbroders Kone“.
Efter dette skulde hun altsaa have været gift ogsaa med Kamehameha den 1ste. Sagen er i sig selv temmelig ligegyldig, og anføres
ogsaa kun som et Beviis pan, hvad for Sæder og Skikke her er
gnnel i Svang indtil do seneste Tider.
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Efterfølger i Embedet skulde være Hinaus yngste Datter
Victoria, men da dette Barn kun var syv Aar gammelt, blev
John Young udnævnt til Premier-Minisler i hendes Sted.
Hvorvidt hun engang kommer til at tiltræde sit Embede,
vil Tiden lære. Jeg antager det ikke. Jeg troer, at lige
som den hele Institution med Medregenten, eller som han
kaldes „Premier“, skyldes de to Konger Liholiho’s og
Kamehameha den 3dies liden Kraft og Dygtighed, saaledes
har den bizarre Indretning, at denne Post hidtil har været
beklædt af Fruentimmer, sin Grund i den store Ærbôdighed, man nærede for Kamehameha den Förste og alt hvad
der nedstammede fra ham, i Forbindelse med disse tre
Fruentimmers personlige Dygtighed — thi Alle, som have
kiendt dem, ere enige i at holde dem höit i Ære for den
Kraft og Udholdenhed, hvormed de vidste at regiere og
sætte deres Villie igiennem. Men der er vist ingen Tvivl
om, at Fremtiden vil bringe en mere regelmæssig Tilstand
med sig, ligesom at der vil skee en Forandring i Arve
følgen, saaledes at man tager den Ældste og ikke, som det
hidtil ofte er skeet, den Yngste i Familien saavel til Konger
som til Medregenter. Den præsumtive Thronarving Alex
ander er den yngste Sön af Kinau; to ældre Brödre, Loth
og Moses, ere saaledes forbigaaede. Dogs vi ville vende
tilbage til Kongens Palads og hvad man der viste os.
I Audiens-Gemakket havde man ladet os beundre et
Par i London malede Portraiter af Liholiho og hans Dron
ning Kamamalu. I det forreste Værelse hang et Par andre
Billeder i Legemsstørrelse af den afdöde Konge af Preus
sen, og af Feldtmarschal Blücher; disse vare Foræringer fra
den preussiske Regiering, og udsendte med et den preus
siske Söhandelsforening tilhörende Barkskib, „Prindsesse
Louise“. En stor Protokol, hvori vi, ligesom i Kroer og
Hoteller i Europa, maatte nedskrive alle vore Navne,
var fremlagt i denne Sal. Til Venstre fra Forsalen laae to
Værelser, som vare meget net meublerede. Det inderste af
disse blev kaldet Kongens Sovekammer. En meget kost
bar decoreret Seng stod her rigtignok, behængt med Atlaskes
Billes Jordomseiling.

III.
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Gardiner og Fryndser, men jeg belvivler meget, at den
tjente det kongelige Par til Ægteseng. De boede derimod
i el simpelt, nærliggende Iluus, og kom kun herop ved liöi—
tideligc Lejligheder. I Sovekamret var fremlagt til Skue
adskillige kostbare Vaaben, som nylig ved Conlre-Admiral
Hamelin vare bragte i Foræring fra den franske Regjering.
Paa Toiletbordet siode characleristisk nok et Par couleurle Vandglas med dobbelt Bund, delte bekjendte Legetöi, der bruges til at forskrække Folk med, som om man
kastede Vand ud imod dem. Men det mærkeligste Stykke,
man viste os, var unægtelig den store kongelige Fjærkappe,
10 Fod lang, 6 å 7 Fod bred, og forfærdigel af luller gule
Fjær; denne Kappe cr det hawaiiske Rigsklenodie, den
bæres af Kongen vad höitidelige Lejligheder, i Lighed med
Krone og Scepter for europæiske Konger. Der har været
arbeidet paa den gjennem ni Generationer, og man forsikkrede os, al hele Hawaiis Stalsindtægter i flere Aar vilde
ikke kunne betale, hvad den havde kostet.
For at forstaae delte, maa man vide, at de Fjær,
hvoraf den er sammensat, blive tagne af en lille sori
eller bruun Fugl, Melilhreples pacifica, eller som de Ind
lodle kalde den, Oo, der paa hver Vinge kun har to, tre
af disse gule Fjær. Man vil heraf indsee, hvilken Mængde
Fugle der haye maattel afgive deres Vingcprydelse, for at
skade Kongen af Sandwichsöerne sin Kongekappe; og for
ad Aare* at kunne benytte den sammo Fugl, dræber man
den derfor heller ikke, men Tanger den ved Hjælp af Fugleliim, og giver den dens Frihed igjen, eflerat den har erlagt
sin Tribut. For nogle Aar siden betalles endnu et Par
slige Fugleljær med 1
Sandsynligviis vil deres Værd
for Fremtiden synke i Friis, men de Smykker, som allerede
ere forfærdigede deraf, ville blive sjeldnere og kostbarere,
eftersom de lidt efter lidt udvandre til Europas og Ameri
kas clhnographiske Museer.
Ved hver Side af Nedgangstrappen, og læt ved Flag
stangen, slaae tre store Stene nedgravede, som, ifølge hvad
man her fortalte os, ere henlede fra en Ruin, dor for nogle
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Aar siden blev funden mellem Hawaiis Bjerge af en Rei
sende. Om denne Ruin gik mellem Egnens Beboere fol
gende Fagn: en af Hawaiis Konger i Oldtiden ved Navn
Umi blev engang meget syg. Hans Læge gav ham en
Drik, som bragte ham i en dödlignende Slummer. Høv
dingerne beskyldte Lægen for at have dræbt Kongen og
kastede den ulykkelige Doctor i Havet; men Fyrsten vaagnede
og forlangte at tale med ham. Lykkeligviis kunde man endnu
hente ham ud af Vandet, og bringe ham for Kongen, som,
styrket af sin Sövn, befandt sig saa vel, at han tilstod
Lægen, at han maatte udbede sig en Naade. Han begjærede da, at de Høvdinger, som havde villet dræbe ham,
skulde befales at bygge ct Tempel paa det rneest utilgæn
gelige Sted mellem Bjergene, og selv slæbe Stenene der
hen. Sagnet var allerede næsten gaaet i Forglemmelse, da for
nogle Aar siden, en Fremmed ved Hændelse fortes hen til denne
afsides Plads, og, — först i den Tro at det var en kalholsk
Kirke, — opdagede den vældige Ruin, hvis Levninger nu
ere anvendte som Prydelser for Kongeborgen i Oahu.
Ifölge Kongens Önske gik vi fra Paladset hen til den
kongelige Skole. Her blive alle Høvdingernes Born, Drenge
og Piger sammen, underviste og opdragne. Det var en
fiirkanfet Bygning med cn Gaard eller Have i Midten. I
den ene Flöi boede Missionairen Mr. Cooke med sin Fa
milie, i den modsatte Stiftelsens Gouverneur, John Li,
sikkert den rneest begavede og dannede blandt de indfødte
Hövdinger. Hans Kone havde specielt Tilsyn med den lille
tilkommende Premier-Minister Victorias Opdragelse. I den
tredie Flöi vare Smaaværelser for Eleverne, nette, vel ud
styrede smaa Stuer, hvor Reenlighed herskede i den höieste Grad. I den fjerde Flöi var Skolen. Her fandt vi hele
Ungdommen samlet, 7 Drenge og 8 Piger. Den præsumtive Thronarving Alexander indtog sin Plads paa Skole
bænken, lige'overfor den præsumtive Premier-Minister Vic
toria.
Ved Siden af Alexander sad Moses Kekuaiva, i
Tiden Gouverneur paa Kauai, og Loth Kamehameha, til
kommende Gouverneur paa Maui.
3*
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Mr. Douglas, forste Lærer, begyndte nu Examinationen,
og jeg maa tilslaae, at det i hot Grad forbausede inig at
være Vidne til, hvilke Kundskaber disse Born udviklede.
Naar jeg siger Börn, maa det imidlertid ikkun tages med
Hensyn til deres Læretid, og ikke i absolut Forstand, thi
Moses var 17—18 Aar, Miss Berenice, en meget kjön
Person, der öiensynlig var lysere end de andre, var 15
Aar og fuldkommen udviklet, ja Jane Loeau, en Datter af
den indtil det Sidste hedenske Liliha, var endog ældre ead
begge hine. De vare i Særdeleshed meget færdige i En
gelsk (Grammatik, Læsning og Declamation), Geographie,
Hoved-, Voxel- og Handelsregning, Geometrie, Astronomie
o. a. m. Mathematik var aabenbart Hovedfaget, og de unge
Prindsesser udstedte og endosserede Vexler trods nogen
Handelsmand. Disciplenes Skriveboger og Tegninger bleve
os forelagte, derefter indbod man os til al hore deres mu
sikalske Præstationer. Miss Berenice spilte slet ikke daarlig
paa Fortepiano, og de udforte flere Sange for 3 og 4
Slemmer meget reent og godt. Blandt disse Sange be
mærkede jeg en patriotisk Hymne paa Melodien „God save
the King“, som man var saa god at give mig et Exemplar
af, og som jeg giver nedenfor med den engelske og kanakske Text*). Leiligheden, lil hvilken den blev skreven,
*) (Tune, ’God Save tlio King/)
1. £ ko makoii alii !
Mahalo *kn moi,
I keia la!
E mad kou ola nci !
£ mau kou aupuni !
No na liannuna hoi,
I oni paa.

By Edwin 0. Hall.
1. Ilpil! to oui* rightful king!
Wc joyful honors bring
This day to thee!
Long live your majesty !
Long reign this dynasty!
And for posterity
The sceptre be !

2. Nani! ka inoa mqikai!
No kona nina nae!
Tom a ko koa !
Mahalo ’kou maikai,
Kou wikiwiki mai !
Maluna o ke kai,
E kuu 'na paa!

2. Hail! to the worthy name!
Worthy his Country’s Fame
Thomas, the brave!
Long shall thy virtues be
Shrined in ourjnemory,
Who came to set us free,
Quick o’er the wave!
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danner ot vigtigt Punkt i den nyeste hawaiiske Historie og
skal i det fölgende blive omtalt. Man opvartede os ogsaa
med en af Teatotalisternes Drikkeviser til Priis for Vandet,
som begyndte med Ordene: „Nothing is so good for the
youthful blood, as clear and sparkling watér“. Denne Sang
syntes at være Yndlingssangen. Hele Ungdommen stemte
i i et skingrende Chor. Jeg kunde ikke bare mig for un
der fire öine at spörge Prinds Moses, som var en stor /
fiirskaaren Knegt, om han ikke heller havde sunget „spark
ling champaign“, og han var ærlig nok til at tilstaae mig,
at jeg heri havde Ret, men bad mig for Guds Skyld tie
stille dermed. Jeg haaber ikke, at den Indiscretion, jeg
her begaaer, skal komme den gode Moses til Skade.
Det hele Besög var mig i höi Grad tilfredsstillende og
efterlod mig et behageligt Indtryk. Det er sikkert en af
den nuværende Konges störste Fortjenester, at han, som
selv var uden Opdragelse og Kundskaber, har vidst at sætte
tilbørlig Priis paa Kundskabers Nytte og Værd, og derfor
har opoffret betydelige Udgifter for at skaffe den tilkom
mende regjerende Generation en saadan Opdragelse, at
den engang vil kunne hævde sin Plads paa en værdig
Maade. Han har, ligemeget om med egne eller med Andres
Öine, indseet at delte var det eneste Bolværk for de ind
vandrede Blankes Anmasselse, den eneste Maade at udbrede
sand Civilisation imellem sit Folk, og saaledes stille det
paa den Plads, som det attraaer mellem Jordklodens civili
serede og selvstændige Folkefærd.
At denne Skole staaer under Missionairernes specielle
Veiledning og derved faaer et puritansk Anströg, er et
3. Hiilani i ke Lii !
Icbova ka Moi,
E bapai no;
Nui ke kupinai!
Nui ke mele nac !
1 mau ka pomaikai
la oe no.

3. Praise to our Heavenly King!
To Theo our thanks we bring,
Worthy of all;
Loud we thine honors raise !
Loud is our song of praise!
Smile on our future days,
Sovereign of all !

Honolulu, Oahu, lul ai 31, 1843.

Honolulu, Oahu, July 31, 1843.
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lille Onde, som ikke kan sammenlignes med alt del Gode,
den vil stifte i Fremtiden, og bör derfor ingenlunde komme
i Betragtning ved Bedømmelsen af delte Foretagende. At
de eré Teatotalister og opdrage i denne Retning, kan i al
Fald ingen Skade gjöre, og jeg maa erkjende, i hvor lidet
jeg ellers sympathiserer med slige absolut physiske For
holdsregler mod Udryddelsen af moralske Onder, at er der
noget Sted i Verden, hvor Total-Afholdenheden bör anbe
fales, da er det her. Dog herom mere i det Folgende.
Den virkelige Interesse, som denne Skole opvakte hos
mig, troede jeg paa en passende Maade al kunne lægge
for Dagen, ved at skjænkc til Uddeling som Præmier eller
afholdte Examina, nogle af de mig medgivne KroningsMedailler samt Guldmonler, som en Erindring om Galatheas
Ophold her, og orn den Konge der havde hidsendt den.
Jeg vidste, at jeg herved fuldkommen handlede i det ophöiede Pars Aand, hvis Brystbilleder fandtes paa Medaillen
og saaledes vilde komme i de unge Elevers Eie.
Denne Skole stiftedes i 1839 paa Missionairen Hr.
Richards Opfordring og Plan. Udgifterne for den afholdes
alene af Kongens og Høvdingernes private Eiendom.
Fra Kongeslægternes Planteskole og Udgangspunkt ville
vi besöge deres sidste jordiske Bolig. Den kongelige Be
gravelse ligger ikke langt fra Paladset. En Bygning op
fort af Coralblokke, med et Straatag, ligesom det der dæk
ker Skolen og Paladset, staaer simpel og uden al ydre
Pragt, midt paa en aaben Plads. Den er under to af Høv
dingernes, navnlig under ‘Hoiesterets-Dommeren Kaiana’s
specielle Varetægt; de vare tilstede og aabnede Indgangs
doren for os. En stor Mængde Kister, beklædte med rödt
Plys, beslaaet med forgyldte Messingsom, siode her op
stillede.
En Messingplade med en Indskrift, forkyndte
Efterverdenen, hvem Kisten gjemte i den evige Sövn. Li
gene ere indtörrede, men ikke balsamerede. De to forste
Kister, som indsattes i dette Kapel, vare Liholihos eller
Kamehameha den 2dens og hans Dronning Kamamalus. Som
ovenfor er anfört, döde de begge af Mæslinger i London,
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hvor de i Aaret 1825 vare reisle hen for at aflægge Storbriltanniens Konge et Besög. Mine ældre Læsere ville inaaskee min
des med mig, hvorledes dengang de engelske Aviser vare
fulde af Beretninger om den halvvilde Konge og Dronning,
som vare al see snart i Operaen, snarl paa Promenaderne,
snarl hist, snart her, om hvorledes man kappedes om at faae
dem lil de fashionable Rouis, om hvad de havde havt paa,
om Dronningens Hovedpynt o. a. dsl. Gadedrengehe sang
om „The Canibal King“, og Aslhley indbod paa sine Placaler
til at see den vilde Konge, som skulde overvære hans
Forestillinger.
Al denne Herlighed log en bedrövelig
Ende: de mantle bukke under for den dem ukjendle Syg
dom og endte deres Liv langl borle fra deres kjære Hjem
stavn. Den engelske Regjering lod dem höilidelig bisælte,
og derpaa overfore paa Fregatten Blonde, Capt. Lord Byron,
lil deres Öer, for at deres Been kunde hvile i deres Fæ
dres Jord. Men imidlertid havde Christendommen gjort
mere Fremskridt, og den chrislne Konge og Dronningskulde
have en kongelig, men tillige christen Begravelse. Kapellet
blev derfor opmuret, og Liholihos og hans Gemalindes Lig
saltes derind. At lade dem hvile hos deres Forfædre vilde
været saameget mere vanskeligt, som Ingen er istand lil al
paavise, hvor deres, og navnlig. hvor Kamehameha den
1stes Lig ligger jordet. Det var endnu i Medför af den
Tids hedenske Overtro, at den gamle Kongehells Lig blev
bortfört lil et afsides Sted af nogle af hans nærmeste Ven
ner og der nedgravet, og endnu den Dag i Dag troer
Menigmand, at der skal ramme Hawaii og dets Folk en
stor Ulykke, om Kamehamehas Lig opdages og bringes for
Dagens Lys.
I tre overnaturlig store rôde Kister stode lidt tilvenslre de
jordiske Levninger af de tre Premier-Ministerinder og Medregentinder Kahumanu, Kinau og Kekauluohi; i Midlen eller
Baggrunden, David Kamehameha og Kcaweaweala, tilhöire
LiholihO'Og hans Dronning saavelsom Hoalilio; i en Hvælving
underneden endnu endeel flere. Inscriplionen over Liholiho
endte med de simple men hjertelige Ord: „May we remem-
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ber our beloved king Jolani“ (Jolani var, om man tör
kalde det saa, dennes Kjeledæggenavn). Hoalilios Kiste
var den sidste og nyeste; det var denne Hövding, som for
nylig havde været sendt tilligemed Cultusministeren Richards
paa en Ambassade tir Paris og London, og som var död
paa Hjemveien i Nord-Amerika. Han var almindelig be
klaget, som en af de rneest Oplyste og Intelligenteste blandt
Hovdingerne.
Tæt udenfor Kapellet viste man den gamle John Youngs
Grav, denne i Sandwichsoernes Historie saa mærkelige Uland,
af hvis Liv jeg allerede har meddcelt en kort Skizze. Man
gjör fast intet Skridt her paa disse Öer, uden at man horer
hans Navn. Hans Börn have sat ham et smukt Monument,
af hvis Indskrift man seer, at denne Kamehameha den Isles
Ven og Staldbroder döde den 17de December 1835 i sit
93de Aar og efter 46 Aars Ophold paa Sandwichsoerne.
Endnu havde jeg ingen Leilighed havt til at gjöre
Dronningen min Opvartning, eller i det Hele til at see
nogen af det qvindelige Personale, med Undtagelse af de
unge Damer i Skolen. Delte skulde imidlertid snart lykkes
mig, idet Finantsminisleren, Dr. Judd, havde den Godhed at
gjöre et stort Aftenselskab for os, som blev bivaanet af
den hele kongelige Familie, med alle denne lilhörende Per
soner af Hövdinger og Fruer, Ministre, Missionairer og Sko
lens Personale. Ogsaa flere af de fremmede Consuier, og
nogle af de europæiske Familier, vare her tilstede, men
dog kun faa, paa Grund af de Stridigheder, som havde
udviklet sig mellem de blanke Colonisler og Regjeringen,
og som vare udartede til personlig Fjendtlighed mod Mini
strene og navnlig mod Dr. Judd. For os var denne Fest
meget interessant. Kort efter min Ankomst kom den hele
kongelige Familie paa eengang i en Slags Procession (de
vare tilfods og kom fra Paladset, som ligger tæt ved Dr.
Judds Bolig), Kongen med Dronningen i Spidsen, derefter
alle Hovdingerne med deres Gemalinder efter deres Rang.
Jeg har alt omtalt de fleste af Hövdingernes colossale Fi
gurer; jeg saae da nu, at deres Damer gave dem lidet
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eller intet efter. Dronning Kalama var en meget svær
Person, med et godlidende blidt Ansigt. Hun var klædt
efter den nyeste europæiske Mode, i ildfarvel chinesisk At
lask, besat med Kniplinger og Blonder. Paa Hovedet havde
hun et Slags Turban, som slet ikke klædte hende ilde. En
kostbar Vifte bevægede hun uafladelig mellem sine store
Fingre, som vare beklædte med hvide, fine Aluns-Handsker.
Dronning Kalama (dette Navn betyder i Kanaksproget:
Spiritus, Brændeviin) blev omtalt som en meget fortræffelig
Person, overordentlig gudsfryglig og godgjörende. Hun
tilbringer det meste af Dagen i Selskab med nogle andre
Damer med at forfærdige Fjærpynt, eller med at sye Klæ
der til Fattige. Hun skal være meget flink med sin Naal
og som oftest sye sine Klæder selv. Man beklagede meget,
at hun ikke var af höi Byrd. Aristokratiet er i disse Lande
nok saa stolt og fordumsfuldt, som noget Sted i Verden.
Man forsikkrede mig, at flere af Hövdingerne langtfra vare
höflige imod hende. Hun havde ingen Börn, to vare döde
i en meget ung Alder. Hun var formælet siden 1837,
og var nu 29 Aar. Endnu langt större end Dronnin
gen vare John Youngs Söstre. Det var et Par KæmpeFigurer, men med ret regelmæssige, smukke Ansigtstræk.
Blandt Hövdingerne bemærkede jeg her James Young, Gou
verneur paa Maui, og Billy Pitt, en Sön af Karaimoku,
(som lod sig döbe til Catholik ombord i l’Uranie, hvor
om Arago gjör en saa morsom Beskrivelse i sine sou
venirs d’un aveugle), denne Billy Pitt var den Eneste af
Hövdingerne, som udtrykte sig' flydende paa Engelsk, og
blev i det Hele betragtet som en af de mest dannede blandt
de ældre Hövdinger; han fik denne Aften snart fal i en af
vore Læger, og udfrittede ham om forskjellige phrenologiske Iagttagelser. Han var bekjendt for at have holdt me
get af at slaae en lille Svir af, men nu havde Tealotalisterne
faaet Bugt med ham, og da han efter endt Soirée tilbragte
en Times Tid med Officererne i en af Sandwichshylterne,
kröb ban stille og forknyt sammen i en Krog af Stuen,
medens de Andre endnu gjorde sig tilgode ved et Glas
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Grog og en munter Sang. For nogen Tid siden havde
han imidlertid brudt sit Lofte, hvorfor han maatte bode en
betydelig Mulct, som han ikke kunde indlose, uden ved al
sætte cn ham tilhørende Skonnert i Pant til vedkommende
Missionairer. I hvor ubetydelige alle disse Smaalræk end
kunne synes, troer jeg dog ikke at burde forbigaae dem,
da de, saa forekommer del mig, tjene til at oplyse de facliske
Forhold paa Öerne. Den Aften jeg gjorde den gode Billy
Pilts Bekjendlskab hos vor ærede Ven Dr. Judd, skulde han
ikke komme i Fristelse. Vi vare i den strengeste Tcalotalists Huus, — der blev beværtet med Tho, Kager, Frugter
og Vand. Theen maa ikke have smagt Dronningen, thi
jeg sane hende til min store Forskrækkelse sætte Koppeu
fra sig, og spytte det, hun havde faaet i Munden, midt ud i
Salen med en Explosion, som om det sproiledes ud af en
stor Fisk» Derimod maa jeg antage, at hun syntes godt
om Kagerne, af hvilke hun puttede adskillige Stykker i Lom
merne. Trods disse og lignende mindre heldige Træk, kan
jeg dog ikke andet end sige, al de gode Folk havde vidst
at tilegne sig ganske anstændige Manerer, hvilket man Alt
i Alt maa beundre, naar man seer hen til den korte Tid,
det er siden de Alle vare i en saagodlsom raa Tilstand, og
man betænker, at alle disse Former for dem dog kun ere et
Snorliv, i hvilket de ikke ere vante lil at leve, og som de
vel al mærke endnu kun tage paa lil Stads. Underhold
ningen bestod i at min Musik var kommen i Land og spille
i Verandaen, og delle, tilligemed den behagelige Kjölighed,
lokkede snart hele Selskabet herud, hvor da Aftenen gled
ganske jevnt hen under Samtaler og Cigarrygning lil Kl.
11, da Alle skiltes ad. Nalurligviis undlode mine Officerer
ikke at opfordre de unge Prindsesser lil en Dands, men
den store Moses svarede strax, at Dands var Tidsspilde, og
MissBerenice tilföiede meget naivt, at man vist neppe den næsle
Dag kunde læse med den Opmærksomhed som ellers, naar
man havde dandset Aftenen iforveien.
Det er ikke forste Gang i denne Beskrivelse, at jeg
fremkommer med den ovennævnte Antydning om at Cullu-
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ren hos disse Mennesker i Hovedsagen kun endnu er no*
gel udvendig paataget, og man kan vel med Rette forlange
Beviset herfor. Delte kan maaskee falde vanskeligt egent
lig at fôre, men jeg kan forsikkre, at det dog fremgik ty
delig af alt, hvad vi daglig oplevede og vare Vidner til,
og bestaaer egentlig rneest i en Uendelighed af Smaatræk,
som vare ligesaa mange uafviselige Kjendsgjerninger. Saa
ledes har jeg allerede fortalt, at Kongen og Dronningen
ikke beboede det Palads, man havde opfort for dem, men
derimod en beskeden, tarvelig Hytte tæt derved, hvor de
vare i förte en simpel, saavel til Climatet som til deres Smag
og daglige Velvære svarende Paaklædning. Den Officeer,
jeg sendte i Land den förste Dag, mödte Dronningen og
hendes Hofdamer paa Gaden; lil hans Forbauselse gik de
ganske ugeneert og gnaskede hver paa sit Sukkerror. En
af vore Læger havde for 5 $ om Ugen leiet den hawaiiske
Admiral, John Hall’s Huus. Naar denne talte om sin Kone,
kaldte han hende altid meget fornemt „Mistress Hall“; alli
gevel forsmaaede hendes Naadc ikke at paatage sig de allefskidneste huusligc Forretninger, og Admiralen selv kom en
Dag meget geskjæflig lobende forbi sin Logerendes Vin
due, og da han saae sin europæiske Ven i Stuen indenfor,
standsede han, pegede paa en stor Pakke,«han bar under
Armen, og sagde: „Jeg har stegt en Griis idag, dette er det
bedste Stykke deraf, derfor bringer jeg det op til min.Ven
Kongen.“ Den Mand, som vaskede for vor Maler Plum, havde
en Dag besorget sin Dont til Hr. Plums liden Tilfredshed,
og blev af ham derfor tiltalt temmelig haardt, og tilsidst sat
paa Dören. Da Plum kort efter korn' op til Kongen og Dron
ningen, for at tegne deres Portraiter*), efter derom skeet
Aftale, fandt han sin Vasker spillende Billard med Kon
gen. Da en af vore Naturforskere en Dag sögte Ly mod
en svær Regnbyge i et Landsted oppe mellem Bjergene,
traf det sig at være Kongens Landsted, og Hans Majestæt
var selv tilstede tilligemed flere gode Venner. Han mod*) De paa vedstaaonde Tegning skrevne Navne ere facsimili af det kon
gelige Pars egen Haandskrift. ‘
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tog den Fremmede med megen Venlighed, bad ham sidde
ned paa Malterne og sagde med stor Godmodighed: „De
undskylder, at jeg er barbenet, men her er jo ganske lort.“
— Ved min Afskeds-Audiens hayde jeg den Ære at spise
Frokost med den kongelige Familie. Alling gik meget stad
selig til, og den slore Paki vartede op ved Bordet som
tjenstgjörende Kammerherre. Men efter Bordet kom Paki
paa eengang ind i Salen, iförl den ovenomtalte gule Fjærkappe. Den havde han i al sin Troskyldighed været inde
i Kongens Sovekammer og taget paa, for at vise mig den.
Kort jeg kunde anföre mange saadanne og lignende Træk, men
skal her lade det beroe, saameget mere som jeg frygter
herved at vække et Indtryk, som om jeg vilde gjöre de
brave Folk latterlige^ hvilket virkelig ikke er min Hensigt.
Jeg vil kun skildre, hvad jeg har seet og bemærket,. og
gjengive det Indtryk, det har efterladt hos mig, som i Kort
hed kan opfattes saaledes, at Civilisationen endnu kun har
arbeidet paa den ydre Skal. Tiden vil vise, om den kan
arbeide sig ind i den egentlige Kjærne hos de kommende
Generationer, eller om disse ikke bukke under for den for
svære Byrde, og vige Pladsen for el andel Folkefærd : de stedse
i större Antal indvandrende Europæere og Amerikanere.
At denne Eure for en total Udryddelse virkelig er til
stede, mener jeg at godlgjoro i det Fôlgçndc. Det er en
Kamp paa Liv og Död, som den hawaiiske Nation förer
mod mægtige saavel udvortes som indvortes Fjender. Skal
dette svage Folk komme seirrigt ud af denne Kamp, da
maa det alene takke sine troe Bundsforvandte, de nord
amerikanske Missionairer, som siden 1820 have nedsat sig
iblandt dem, og som de skylde Alt hvad de nu ere bievne
til: en lille men uafhængig Slat, med en vis Selvstæn
dighed, med Love og regelmæssig Regjering. Jeg troer
det her passende at kaste et Blik paa Missionairernes Virk
somhed, for at give en Idee om, hvad disse have havt at
kæmpe med, og hvad de have udrettet. Desuden er Sand
wichsoernes Historie saa uadskillelig knyttet til disse Missio
nærers, at den ene ikke kan omtales, uden at den anden
bliver berört.
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Christendommens Udbredelse paa Sandwichsoerne skyl
des det saakaldte „american board of commissioners for
foreign missions“. Blandt de mange lignende Foreninger i
Nordamerika indtager delte Missionsselskab den forsle Rang.
Ideen dertil er udgaaet fra Congressionalislerne (Indepen
denter omplantede paa amerikansk Grund), men snart for
enede sig med dem Presbytcrianere, hollandske og tydske
Reformeerte, og Selskabet henter nu sin Styrke fra 3500
Menigheder og 2 Millioner Sjæle. Det har 175 ordentlige
Medlemmer, dets udövcnde Magt , er lagt i Hænderne paa
cn Comitee af 4 verdslige og 3 geistlige Medlemmer, og
dets övrige Embedsmænd ere 3 Se ere ta ir er, en Kasserer
og forskjellige Generalagenter. Först stiftet 1810, da de
congressionalistiske Præsier paa deres aarlige Synode hen
vendte sig til nogle unge Theologer paa Seminariet i An
dover (Massachusetts), hvilke Aaret iforveien havde undfanget
Tanken at udbrede Guds Ord til Hedningene, — havde Sel
skabet i Tidsrummet 31te Juli 1842 til 31te Juli 1843 alle
rede en Indtægt af 244,224 $. Det udbreder nu sin Virk
somhed over Ostindien, Syrien, Sydafrica, Sandwichsoerne
og de nordamerikanske Indianerstammer, har 26 Missioner
og underholder, de 178 Fruentimmer iberegnet, i Alt 478
Mennesker (Missionairer, Læger, Bogtrykkere, Bogbindere,
Hjelpere o. s. v.j, hvoriblandt 348 fra Nordamerika og 130
Indfodte.
Sandwichsoerne tiltrak sig ikke fra den förste Begyndelse
Selskabets Opmærksomhed. Det skulde imidlertid hænde r at
unge Hawaianere oftere — blandt andet 1809 og senere —
paa Hvalfangerskibe ankom til Nordamerika. En af disse, en
Præsteson ved Navn Opukohoia, sad en Dag og græd paa
Trappen til „Yale-College“. Dr. Dwight, Forstanderen for
Collegiet, tog den unge Mand ind til £ig, fik ham kjær og
fattede Tanken om ved ham at forplante Christendommen
til hans fjerne Öhjem. Saaledes skulde denne ringe Be
givenhed bestemme Sandwichsoernes Fremti'd. Opukohoia op
levede ikke selv at see Chrislendommens Lys opgaae for
sit Fødeland, men fire af hans Landsmænd, opdragne lige-
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som han i den christne Lære, ledsagede de forsle Missio
nairer, og en af Hine var George Kaumualii, en Sön af
Herskeren paa Kauai, der gjenskænkedes sin Fader efter
li Aars Fraværelse og modtoges, ligesom hans Lærere, med
aabne Arme. Öerne selv vare netop undergaaet en stor
Forandring; Tabusystemet var, fornemmelig ved de mange
Fremmedes Indflydelse, mod Slutningen af Kamehameha den
Förstes Regjering, blevet dybt rystet, og Liholiho havde
aldrig saasnart besteget Thronen, för han, ansporet der
til af Kahumanu, og, hvad der vistnok er endnu mærke
ligere, af selve den hedenske Ypperstepræst Ilewahewa,
omslyrlcde Tabuens sidste Grundpille ved frit at lade Mænd
og Ovinder spise ved samme Bord. Kort iforveien, i August
1819, havde Premierministeren Karaimoku og hans Broder
Boki modtaget Daaben efter den romersk-katholske Kirkes
Ritus ombord i den af Capt. Freycinet förte franske Corvet
l’Uranie. Det hedenske Parti, forbittret over disse Omvælt
ninger, samlede engang endnu sin sidste Kraft under Kekuokalani’s Faner, men denne, en Neveu af Kamehameha og i
præstelig Rang den Ypperste efter Hewahewa, blev slaaet i
et blodigt Slag, og istedetfor Kongeværdigheden fandt han
Döden tilligemed Fleertallet af de oprörske Hövdinger. De
Overlevende tabte Troen til deres Sag, de harmedes over
Guder, der saa afmægtig havde understøttet dem, nedreve
Templerne, og brugte Afgudsbillederne til Brændsel eller
kastede dem i Soen. Nogle faa Maaneder efter, og endnu
uvidende om det Skete, ankom de förste nordamerikanske
Missionairer til Hawaii. En gammel Bestemmelse forbod
imidlertid dengang enhver Fremmed at bosætte sig paa Öerne
uden Kongens og Raadels Samtykke, og da noglo Ildesindede havde indbildt Regjeringen, at England vilde see skjævt
til, om man modtog amerikanke Missionairer, kostede det
meget haarde Debatter i Høvdingernes Raad, inden denne
Tilladelse kunde udvirkes for dem, og först efter 14 Dage
indrommedes det, navnlig paa John Young’s Tilskyndelse, „de
Lnngnakkede“ eller „ai oeoe“, som de kaldtes, at gaae i
Land og, forelöbig paa eet Aar, tage Ophold paa Öerne.
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Ogsaa Sprogets Ufuldkommenhed lagde dem i Begyn
delsen store Vanskeligheder i Veien, dog varede det ikke
mere end lo Aar, da saac man Kong Liholiho at sætte sig
ned og slave, hans Medregenlinde Kahumanu at lægge Kor
tene og Kawadrikken tilside, Tor at tilegne sig den vidun
derlige Kunst at belroe Tankerne lil Papiret, og Skoler
overalt at oprettes, hvortil Börn og graahærdede Oldinger
iflæng kaldtes sammen ved Muslingskallens Toner. Men endnu
engang sögte de bosatte Fremmede, af hvilke Flcertallel
vare Vagabonder, forlöbne Söfolk og Forbrydere fra Botanybai, at standse Christendommens Værk, og tage Raahed
og sandselige Lasler i Forsvar imod den. Fruenlimmernes
Tabu CForbud mod al gaae ombord i Skibene) gav en vel
kommen Anledning til at bringe Striden til Udbrud, og ef
teråt flere Hvalfarigerskibe, ved Trusler og Voldsomheder,
navnlig mod Missionairerne, hvem man med Retle ansaae
Tor Ophavsmændene lil Forbudet, forgjæves havde sögt at
tvinge Regjeringen til at tage det tilbage, oplevede man den
Scandale, at cn nordamerikansk Orlogsmand, Skonnerten
Delphin, Lieutn. John Percival, i Begyndelsen af 1826 lagde
sig lil Ankers ved Honolulu, tiltvang sig ved den raaeste
physiske Magt Ophævelsen af Tabuen, og blev liggende endnu
10 Uger i Havnen for at paasee, at der hverken, for hans
eller de øvrige Skibes Vedkommende, blev lagt Usædelig
heden nogen Hindring i Veien. Værdigere engelske og
nordamerikanske Orlogschefer satte dog snart en Grændsé
for delte ryggesløse Uvæsen, men den fjendskö Stemning
mod Missionairerne vedblev, og den næredes lildeels ved de
puritanske strenge Forholdsregler, hvorved der lagdes Baand
endog paa Folkets uskyldigste Fornöielser, navnlig naar de,
om endog kun ganske middelbart, mindede om dets heden
ske Fortid. Misnöien udbredtes stedse mere, og endelig
kom det i 1833 saa vidt, at det endog virkelig et Öieblik
kunde synes, som om Chrislendommens store Værk alter
skulde falde sammen og bukke under for de gamle Afguder. Medregenten, den kraftige Kahumanu, var dengang
död, og hendes Efterfølger Kinau vidste ikke, sorn hiin, at
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beherske Konge og Folk; den 17-aarige Kamehameha den
Tredic, der opholdt sig i Honolulu, var falden i det sletteste Selskab, og blev, navnlig af den berygtede engelske
Consul Charlton, forledt til Spil, Drik og de vildeste Orgier.
Han udstedte paa sine Venners Tilskyndelse et Manifest,
hvori han, for atqvæle al Modstand, samlede hele den kon
gelige Magt i sin Person; hans Exempel udbredte kun alt/or snart Ryggeslöshed og löileslöse Sæder blandt Befolk
ningen, og Kinau maatte med de Faa, der vare bievne
Christendommen troe, indeslutte sig i Honolulus Fort, me
dens Skoler oplöstes, Lærere afskedigedes, Menigheder for
faldt, Kirker nedbrodes, Brændeviinskneiper aabnedes, Utugt
og Blodskam udbredtes, og endog Afgudsbilleder igjen frem
toges og dyrkedes. Saavidt var det gaaet, og allerede
skulde Værket krones med Kinau’s Afskedigelse og med at
indsætte den Hedenskabet hengivne Liliha i hendes*Sted, da
gik den unge Konge pludselig i sig selv igjen, han stad
fæstede ved en hoitidelig Proclamation Kinau i hendes Vær
dighed, og med disse Skridt vendte Sædelighed og den for
rige Tingenes Tilstand igjen tilbage. Ja nogle Aar efter
viste sig endog, först mellem Missionairerne indbyrdes, der
efter mellem de Indfodte, en af de hos de nordamerikanske
Christne saameget omtalte „revivals“, disse Sindet overvæl
dende religiöse Exstaser, der uvilkaorlig kalde En den förste
Pintsefest i Erindring, og der, — skjöndt Bedrag, eller i det
mindste Selvbedrag, synes at spille en ikke ringe Rolle derved,
— alligevel stundom have fremkaldt vidunderlige Virkninger.
Saaledes ogsaa her: i 1827 belob Kirkemedlemmernes Antal sig
Alt i Alt til 1,259, i 1840 var det steget til 21,739, og nu
blev det omtrent staaende paa samme Punkt, saa at det i
Missionary Herald for 1845 endnu ikke angives til mere
end 22,652, hvilket udgjör omtrent } af öernes Befolkning.
De Döbtes Antal er imidlertid betydelig större, — alene den
Kjendsgjerning, at 70,000 Hawaianerc antages, allerede al
have lært at læse, vidner om, hvor langt Underviisningen
og med den Religionen er trængt ind i Befolkningen, —
men selv afseet fra den ikke ubetydeligo Mængde indfödte
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Calholiker, om hvilke mere længere nede, maa man erindre,
at den independente eller congressionalisliske Kirke inden
for sit videre Omraade tæller Mange, som den ikke har op
taget som „Medlemmer“ (members of the church) og som
saadanne nægtet Adgangen til Herrens Bord—Kongen f. Ex.
— fordi de ikke ved deres nöie Prøvelse viste sig at være
sande, troende Christne, — ligesom man heller ikke maa
glemme, at den anvender Kirketugten, der alene her paa
Öerne har fört til 2 à 3000 Protestanters Excommunication.
Antallet af udsendte Missionstjenere til Sandwichsoerne
fra 1820 —44 er, Fruentimmerne fraregnet, 61; Gjennemsnitsantallet 40, saaledes under vort Ophold 25 egentlige
Missionairer, 2 Læger, 8 Lærere, 3 Agenter, 1 Bogtrykker
og 1 Bogbinder. Af Kirker gives der paa alle Öerne til
sammen 23; af Almueskoler en overordentlig Mængde, saa
ledes alene i Honolulu 14, paa Maui og den lilgrændsende
lille O Lanai 114, paa Hawaii. 130. Hver af disse Almue
skoler har 1, undertiden 2 indfodte Lærere; Bornenes An
tal i dem alle tilsammen er 15,393, disse holdes ved Loven
til stadig Skolegang, og ere pligtige al hjelpe Læreren ved
Opdyrkningen af hans lille Jordlod, hvilket, foruden en tarve
lig Pengeion, tilslaaes ham af Staten. Ögruppen har frem
deles flere Höiskoler eller lærde Skoler; en af disse, de
unge Hövdingers Skole, har jog allerede nærmere omtalt,
her skal jeg kun endnu nævne Missionsseminarict i Lahainaluna eller Övre-Lahaina, som i 1844 besögtes af ikke
mindre end 130 Disciple, og fra hvilket der siden 1831 vare
udgaaede 368 Elever, hvoraf eflerhaanden 108, (oplærte i
Historie, Geographie, Grammatik, Algebra, Geometrie, Trigo
nometrie, Navigation, Landmaaling, Tegning o. s. v.) havde
faaet Ansættelse som Lærere ved Almueskolerne, og 35 som
Regjeringsbetjente; — den ligeledes paa Maui beliggende
qvindelige Pension ined et Gjennemsnilsanlal af 50 Piger, der
foruden de sædvanlige Undervisningsgrene oplæres i qvindeligt Haandarbeide samt i at opelske Silkeorme; —endelig en
mindre Anstalt for 50 Drenge og en for 20 Piger paa Hawaii :
— hvilke fire Anstalter hidtil ere bekostede af Missionen
Blllos Jordomseiling, III.
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med en Totalsum af over 100,000 Piastre, medens Omkost
ningerne for de ovennævnte Almueskoler udredes af Staten.
Det vil være paa sin Plads til Slutningen endnu her at nævne
det mere praktiske Institut paa Nordvestsiden af Oahu, hvor
de Indfodte fornemmelig oplæres i Haand-, Industrie- og
Markarbejde; denne Anstalt underholder sig selv, dog har
Regjeringen indrømmet den et betydeligt Areal Land.
En gift Missionair har i Penge 4 à 700 Piastre og be
regner han alle Emolumenter, saasom Gagetillæg for större
Familie, fri Undervisning for Bornene, frit Huus, fri Doctor,
Apotheker etc., da kan hans Indtægter Alt i Alt lobe op til
1500 à 2000 Piastre, hvortil kommer at han i Missionens
Pakhuus kan erholde alt, hvad han behöver til sit Huses
For nödenheder, lil forholdsviis billige Priser*).
Vi have sect, at Udgifterne til Religionens og Under
visningens Fremme paa Sandwichsöerne ere betydelige.
Den amerikanske Mission, hvis Udgifter naaede deres Höide
punkt i 1837, da de stege til 63,500 Piastre, og som senere
i Gjennemsnit aarlig’ har udredet 36,000 Piastre, har i Alt
svaret en Sum af næsten 700,000 Piastre, naar iberegnes
50,000 Piastre fra del amerikanske Bibelselskab, og 20,000
fra „Tract Society“.
Den hawaiiske Regjering udreder
siden 1841 20—30,000 Piastre aarlig. Frivillige Bidrag
fra Indfodte lil Opbyggelse af Kirker o. s. v. löbjra 1837—
44 op lil en Sum af næsten 20,000 Piastre. Der er frem
deles cn viglig Udgiflsgreen, som vi aldeles ikke have
omtalt endnu, og del er den meget virksomme Presse, der
har 4 Bogtrykkerier at raade over, og sætter 40 Indfödte i
stadigt Arbeide. Alene fra Missionens Presse var der udgaact ikke mindre end 65 Millioner trykte Sider, deriblandt,
foruden do forskjelligste Skole- og Læreboger, 20,000
Excmplarer af den Hellige Skrift, og 30,000 af det nye
Testamente.
*) Et saadant Pakhuus fandtes i Honolulu, og var en stor to Etages
grundmuret Bygning, lier fandtes Alt, endog Aviser og Tidsskrifter.
Alle hertil ankommende Varer havde Toldfrihed.
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De nævnte Talstørrelser give vistnok el storartet Be
greb om de Offre, man her har bragt i Chrislcndommens
Tjeneste, men kun el tørt og dödt Billede af de Forhold,
hvorunder den trives og bevæger sig paa Öerne; for mere
at anskueliggjøre delte for Læseren, ville vi nu, forsaavidl
vi ikke allerede have gjort det i det Foregaaende, fore ham
selv om med os i Kirker og Skoler. Det traf sig just en
Söndag, at vi ingen Gudstjeneste havde ombord, og derfor
greb Leiligheden til at overvære de Indfodles Andagt 4 den
store Kanak-Kirke. Denne der er opfort af Coralblokkc,
med en Omkostning af over 30,000 Piastre, ligger ved den
östlige Ende af Honolulu, i temmelig Afstand fra den egent
lige By. Blottet for enhver archilectonisk Skjönhed, med
mindre et lille afstumpet Taarn ved dens ene Ende skulde
gjöre en saadan Fordring, ligner den udenfra et Pakhuus
eller et umaadeligt Skuur, og frembyder indeni ikke en Bue
gang, ikke en Hvælving, eller blot saa meget som et Billede,
et Alter eller deslige, der kunde skjænke öiet et velgjörende
Hvilepunkt i dette slore lomme Ruin. Vi maae huske paa,
at vi have med Indenpendentere og endda med nordameri
kanske at gjöre, fra hvem Intet ligger fjernere end Kunst og
Smag. Menigheden, mest Fruentimmer., sirommede snart til og
besatte i faa Öieblikke saavel Bænke som Gallerier; paa
Alterels Sted stod Prædikestolen, tilhöire for den en med
rode Allaskes Gardiner tilhyllet Stol for Kongen, i lige Flugt
hermed en anden for Hövdingerne, og nederst i Kirken en
tredie for den slore Paki og for Oahus Gouverneur,
vor Ven Kekoanoa. Gudstjenesten begyndte med en hawaiisk Psalme, der blev smukt udfort af et dertil indövet
Chor, derpaa holdt Mr. Armstrong en lang Prædiken om
Sabbathens Helligholdelse. Menigheden syntes andægtig at
lytte til hvert Ord, der udgik af deres Lærers Mund, og om
end maaskee Enkeltes Tanker vare mere henvendte paa de
Fremmede end paa Gud, saa var dog Stilhed og Andagt ud
bredt over Forsamlingen, og det vakte hos os, der förste Gang
overværede en Gudstjeneste blandt omvendte Hedninger,
en egen Følelse, da vi saae Mænd, der selv endnu havde
4*
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anraabt Ku, Lone, Kane og Kanaloa, og alle de övrige Tusinder
af Guder, nu tilbede den eneste sande Gud, da vi saae de
Samme, der, skjælvende for hine Afguder, föleslöse havde
slæbt deres Brödre til Slagterbænken i Heiauen, nu böie
deres Knæ og opsende deres Bonner til Kjærlighedens og
Forsoningens Gud. Præstens Tale og den kolde strænge
Tro, der aandede igjennem den, vilde maaskee have for
styrret det venlige Billed, hvori Nutiden viste sig for os ligeoverfor den hedenske Fortid, men Mr. Armstrong prædikede
i de Indfodles Sprog, og först bagefter erfarede vi, hvor
ledes han paa den mest skaansellöse Maade havde brudt
Staven over Alt, hvad han förte ind under Begrebet afHelligdagsbrodc, og hvorledes han havde truet med at Sygdom
og Ulykker vilde hjemsoge deres lille By som Himlens Straf)
fordi Söndagen iforveien fem Europæere — rimeligviis Corvellens Officerer — vare galloperede gjennem Honolulus Gader,
et Skib var blevet .bugseret ind i Havnen, og en Kanak
havde baaret noget Smedejern tværs over Gaden. Det har
altid været mig en Gaadc ved den presbyterianske Kirke,
hvorfor den saa strængt helligholder Tiden og slet ikke
Stedet. Jeg sigter herved ikke blot lil at Præsten betræder
Prædikestolen, som en Docent hos os sit Calheder, ifört en
Spidskjole og med en lang Svippestok i Haanden, som han
sætter fra sig og hænger Hatten paa, idet han begynder
sin Tale; men den samme Kirke, hvori vi om Söndagen
overværede Gudstjenesten, blev to Dage efter, rigtignok i
et veldædigt Öiemed, af de samme Missionairer afbenyttet
som verdslig Concerlsal ; — dog heroin mere i det Folgende.
Under Kirken befandtes en meget höi Kjelder, som var
indrettet til Locale for forskjellige Skoler. Gulvet saavelsom
Skolebænkene, der vare af Jord, vare belagte med Hö og Halm;
en stor Tavle og et Calheder for den indfödte Lærer var del
eneste Inventarium, der fandtes i flere af dem. De tre
förste Skoler, jeg besogto, vare for Drenge og Piger i Fæl
lesskab: en af dem for halvt forvildede Born, som man
havde samlet op ved Værftet og Strandbredden; den fjerde
var for 40 Piger, og her lærtes, foruden Læsning og Skriv-
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ning tillige Regning, Geographie, Syning og Sang. Ingen
afBörnene vare nögne, de vare tvertiinod omhyggeligt paa
klædte allesammen. Lidt borte fra Kirken laae endelig endnu
en „select“ eller „station school“ for de flinkeste Drenge,
som man havde taget ud af de andre Skoler; den talte 35
Disciple, Localet var her rummeligere og hyggeligere, det
var meubleret med Borde og Bænke, og paa Væggene hang
flere Landkort og de ti Bud. Her undervistes ikke blot i
de ovennævnte Elementarvidenskaber, men tillige i Algebra,
Religion og Historie.
Jeg har ovenfor sagt, at næsten alle Skoler staae
under Ledning af indfödle Lærere, og at disse uddannes
paa Missions-Seminariet i Lahainaluna. Missionens Plan
gaaer imidlertid langt videre, den haaber her, som andet
steds, eflerhaanden at kunne gj öre sig undværlig, denimödeseer Tiden, hvor Folket, gjennemtrængt af Civilisation og
Christendom, deels vil ansætte de nuværende Missionairer
som sine Præster, deels selv vil kunne opfostre Ordets For
kyndere i sit Skjöd, og da tænker den paa atter at opsöge
nye Lande, og bruge sine rige Midler til ogsaa der at 'saae
Christendommens Sæd. All hvad man endnu havde* opnaaet,
bestod dog kun i, at nogle Indfodte havde faaet Tilladelse
(licence) til at lære og lil at prædike; derimod var Ingen af
dem hidtil ordineret som Præst, ogsaaledes tilstaaet Retten til
at administrere Sacramenterne. Selv denne „licence“, navn
lig den skriftlige, uddeeltes kun sjelden, dog gaves den
netop til to unge Indfodle under vort Ophold i Honolulu,
og vor værdige Præst, Pastor Hansen, bivaanede denne
Handling. De vordende Lærere vare ikke udgaaede fra
Missionsseminariet, men derimod privat underviste; de med
bragte fortrinlige Vidnesbyrd om christelig Vandel, og i den
Examination, der anstilledes af de tre tilstedeværende Missio
nairer, lagde disse ikke blot Mærke lil Examinandernes Udvik
ling af Dogmerne og den bibelske Christendom, men ogsaa
til, hvorvidt en from og christelig Aand udtalte sig gjennem
deres Svar. Til Slutningen blev ogsaa vor Præst opfordret
til, naturligviis ved Hjælp af Tolk, al rette nogle Spörgsmaal
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til dem; han examinerede dem da i Betydningen af Christi
Ord: „Jeg er ikke kommen for at ophæve Loven, men for
at fuldkominengjöre dena, i Læren om Troen og Sacramenterne o. s. v., og paa Alt fik han sunde og træffende
Svar. De fortes derpaa til Kirken, en Tale holdtes til dem
for dcii forsamlede Menighed, og endelig modtoge de dybt
rörte deres Indvielse, og Velsignelsen lystes over dem.
Önsker man nu at vide min Mening om hvad Indflydelse
den nordamerikanske Mission har udövet paa det hawaiiske
Folk, da bliver den omtrent folgende: Tiltrods for de tal
rige og bittre Fjender, Missionairerne her have og altid
have havt at kæmpe med, maa det indrömmes, at Sandwichs
beboerne, fra en Tilstand, hvor Menneskeæderi og Menneske
ofringer hörte til Dagens Orden, hvor Forældrene myrdede
deres Börn, og Börnene efteråt være voxel op, mishandlede,
borljoge, eller naar de vare mindre grusomme, dræbte deres
gamle affældige Forældre, hvor Qvinden levede afsondrel
og i Fornedrelse, hvor Slaveri og Despotisme nedtrykte Fol
ket, hvor Eiendomsretten var tvivlsom, og den personlige
Sikkerhed slet betrygge!, hvor Blodskam havde Lovens Hævd,
hvor Ladhed kappedes med Drukkenskab og sandselig Vel
lyst, og hvor Folkets medfödte Godmodighed laae qvalt un
der Falskhed og Lögn ; — at de fra denno fornedrende, fast
dyriske Tilstand, siger jeg, havo hævet sig til etaTholdende,
fredeligt, retskaffent og tildcels kundskabsrigt Folk, med en
kjærlig Regjering og milde huslige Sæder; hyggelige Boli
ger, udstyrede med Meubler og europæisk Huusgeraad,
træde cflerhaanden istedelfor deres usle lomme Græshytter;
istedelfor Poi og raa Fisk nydes tildeels Brod og Kjöd;
istedelfor den tynde, skjöre Tapa bruges Bomulds- og Silketöier; tilligemed Taroen dyrkes nu ogsaa Sukker, Kaffe, alle
Slags Frugter og Kjökkensager; istedelfor Lediggang ogKavadrik seer man Husfliden oplive mangen Hytte; istedetfor Ryggeslöshed og Utugt træde mere og mere christelige
Ægteskaber og fromt Levnet. Og dog lader det sig des
værre ikke negte, al navnlig Folkels Sædelighed endnu
staaer paa et meget lavt Trin; ikke Blufærdighed, men kun
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Frygt for Lovens Straf holder Vellysten i Tomme; selv Sön
dagen, der med det, Missionairerne egne Bigotten*. belægger
hver Baad, hver Hest, kort Alt med en Helligheds Lænke,
har dog ikke kunnet smedde denne omkring de hawaiiske
Qvinders löse Sæder, og disse give sig til Priis, uden al
deres egen Ægtefælle, deres Broder, Fader eller Moder
blues derved eller söger at afholde dem derfra. Ved Lan
dingsbroen saae vi dem daglig, rigtignok iförle deres lette
Blouse eller Særk, springe i Vandet lige ved Siden af os
og svomrne omkring under Jubel og stöiende Glæde mellem
Fartöierne i Havnen, og de paalideligsle Mænd udtalte det
for os som deres Overbevisning, at der paa alle Öer maaskee neppe gaves en eneste uskyldig elleve Aars Pige. Ogsaa
af to criminelle Opgivelser, den ene fra 1839, den anden
fra 1846 fremgaaer del, al paa den forsle, af 522 Forbry
delser de 345 (o: 65 prct.), ptfa den anden af 427 Forbry
delser de 291 (o: 70 prct.), udelukkende omfatte Utugt og
Liderlighed, og dog maa del vel antages, at denne Last forholdsviis kun sjelden röbes og derved bliver Gjenstand for
Lovens Straf. Det vilde imidlertid være hoist ubilligt at be
breide Missionairerne, at de ikke allerede efter 25 Aars
Stræben have udryddet den siden Aarhundreder i Folket
rodfæstede, og af de Fremmede kun altfor meget nærede
Skjödesynd, og hellerikke er det denne Forsöminelse, men
meget mere deres positive Indgriben i Folkets Sæder og
timelige Velfærd, som man i Særdeleshed saa liaardt har
lagt Missionairerne til Last. Man har beskyldt dem for at
have misbrugt Religionen som et Middel lil at tilrane sig
verdslig Magt og Herredomme, man har latterliggjort deres
Bestræbelser som Tealolalister og opholdt sig over deres
religiöse Strængjied, Anvendelsen af deres Kirketugt, den
devote Overholdelse af Sabbathen og deres skaansellöse For
dømmelse af Sang, Dands, Musik og andre lige saa smukke
som uskyldige Livets Glæder. Vi have allerede sect, at
disse Anker ikke ere fremsatte uden Grund, ja at Missio
nairerne vistnok have gjort sig skyldige i store Misgreb;
imidlertid maae dog Forholdene i Meget tjene dem til Und-
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skyldning, og selv den der misbilliger deres Strenghed, og
stundom smiler over deres Virksomhed i Totalafholdenhedens
Tjeneste, maa paa den anden Side dog indromme, at her er
Talen om et umyndigt og for kort Tid siden endnu vildt
og löileslöst Folk, og at dette er bedst tjent med al tvin
ges af Lovens strenge Bud. Forsaavidt man endelig har
gjort Missionairernes private Liv til Gjenstand for Angreb,
og beskyldt dem for at vise större Begjærlighed efter denne
Verden, end det sommer sig for Guds Riges Tjenere, da
er det cnPaastand, der, saavidt man sigter tilstanden i det
Hele, er bygget paa Hadefuldhed eller Ukjondskab til Sagen.
Jeg har allerede i det Foregaaende givet en noiaglig Be
retning over deres Kaar, og man vil deraf skjönne, især
naar man tager Hensyn paa Livsforholdene paa det Sted de
leve, al delle ikke er mere, end de behöve til hvad der
med Rette tilkommer dem for deres Anstrængelser, nem
lig et sorgfrit ’og behageligt Liv i deres huslige Kreds, og
alt hvad man har fortalt om Missionairernes Overdaadighed
og Opsparclse af Capituler, ere ligesaa latterlige som hade
fulde og ubegrundede Paaslande.
Skjöndt uafhængig af Missionairerne, saa dog i streng
protestantisk Retning, virker del nordamerikanske „seamen’s
friend societya paa Sandwichsoerne. Atter her træffe vi paa etaf
de smukke og tillige colossale Foretagender, som ere Fostre af
nordamerikansk Fromhed og Menneskekærlighed. Man behöver
ikke mange Dage at være sammen med disse den nye Ver
dens Beboere, for at opdage den praktiske Tendenls og
den utrættelige Virksomhed, som cr dem eiendommelig. 1 en
mærkelig Grad blottede for Sands for Kunst, for Poesie, for
Livets Skjönhed i det Hele, have de saameget mere Greb
paa det virkelige Liv. Religionen er det eneste aandelige
Punkt, hvorpaa de indlade sig, ja om delte bevæge de sig
endog med en stor Forkjærlighed; men deres Characteers
hele Ejendommelighed a fpræger sig ogsaa i deres religiöse'
Stræben, og de udvikle heri som i al deres Livsgjerning
cn rastlös Speculationsaand, som driver dem frem til det

5T
foresatte, om end nok saa bortfjernede Maal. „The sea
men’s friends society“ blev grundet for en ti til femten
Aar siden. Nogle fromme Amerikanere i Staden New-York
ynkedes over de mange forladte Söfolk, som enten dreve
omkring uden Hyre, eller benyttede deres Landlov til al
skens syndige Fornöielser, de önskede at frelse deres Sjæle,
medens de tillige bevarede deres sammensparede Skillinger.
Ideen var neppe undfangen, för den slrax blev födt til Ver
den. Tusinder ydede deres Dollars, og snart reiste sig det
colossale „sailor’s home“ i New-York, hvor hvert Aar ikke
færre end 4000 Söfolk blive „boarded“ o: faae Logis og
Spise. En Plads manglede lil at bygge en Kirke paa, men
Amerikanerne ere ikke raadvilde; kunne de ikke bygge paa
Landet, saa bygge de i Vandet. En Kirke i golhisk Stiil
med Taarn, Buer o. s. v. reisle sig efter en föie Tid paa et
Flaadeværk som Fundament. Totalaiholdenhed blev Selska
bets Lösen, og et saakaldet „Bethel“-Flag med en Regnbue paa
den endnu halvsorte Himmel, en dæmrende Sol og en Due
med en Oliegreen, betegnede en ny Tingenes Orden, en
ny Tids Frembrud, hvor et Guds Tempel skulde opbygges
i So folkenes Sjæle, og Brændevinets Oversvømmelse ei mere
besmitte deres Legemer. Men New-York var for indskræn
ket en Plads: ogsaa alle andre af Söfolk stærkt besögte
Havne vilde Selskabet omfatte i sin religiöse og menneskekjærlige Virken. I Havre-de-grace blev en „seamen’s,
chaplain“ ansat, en Kirke bygget og Bethelflaget heist, lige
som i Honolulu og Lahaina, i Sidney og Valparaiso, og
selv til det fjerne Norden, til Gothenborg, udstrækker Selska
bet sin Virksomhed. Den förste seamen’s chaplain i Honolulu
blev ansat 1833; den nuværende, Mr. Damon, nyder aarlig
en Lön af 700 Piastre foruden .fri Bolig, som Selskabet har
ladet opföre tilligemed en anseelig Kirke. To Gange hver
Söndag, og desuden en Gang om Ugen prædiker han, og
Bethelflagets Heisning tilkjendegiver for Skibene i Havnen
Gudstjenestens Begyndelse.
Hans Forretninger bestaae
endvidere i at seile omkring til Skibene og der leiligheds-
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viis uddele religiöse Skrifter eller Formaninger, i at be
søge Fængslerne, hvor Söfolk af en eller anden Grund ere
liensalte, i at udgive en Avis, et Temperance-Blad, og i at
modtage fremmede Captainer og i det Hele at vise Gjæstfrihed mod Söfolk, ubetragtet af hvad Nation. Hver Dag saac
man Söfolk, nordamerikanske, engelske, spanske, .danske,
franske, svenske, kort af alle Folkefærd, komme til ham, og
enten faae forærende eller kjöbe en Bibel eller et Testamente,
altid i deres eget Sprog.
Nordamerikanerne ere gode
Regnemestre; jeg har aldrig seet en Beretning om et
religiöst Selskabs Virksomhed, uden at finde optegnet
lil Punkt og Prikke, hvormange „sheets“ der ere tryk
kede, hvormange „dollars“ og „pence“ der ere udgivne
o. s. v. Af de mange Talstørrelser, jeg her som ved
andre Leilighedcr fik opgivne, kan jeg i Forbindelse
med det alt Anförte kun huske delle, at Selskabet aarlig
udgiver 18,745 Piastre. Antallet paa de borlforærede eller
borlsolgle Böger har jeg glemt; jeg kan kun erindre, at
det var et snare höit Tal. I Forbigaaende skal jeg iövrigt ikke undlade at bemærke, at alle Bibler, Nye Testamen
ter o. s. v. i det danske Sprog blive kjoble i Christiania, da
de ere for dyre i Kjöbenhavn. Passende vilde det vistnok
wdte, om del danske Bibelselskab aarlig stillede nogle
Exemplarer til „the seamen's friend society's“ Raadighed.
Om Aftenen samledes som oftest en Kreds af Skibscaplainer under Mr. Damons gjæstfrie Tag, for at fordrive Tiden
ved en Kop Theo og lidt Syllelöi og „eakes“, — Brændeviin
og selv Ö1 fandtes aldrig i hans Huus. De amerikanske
Hvalfanger-Caplainer forte gjerne deres Koner med sig.
At være samlet med disse (prskjellige Mennesker, hunde de
forste Gange være ret interessant, men det blev dog snart
et temmeligt kjedeligt Parti. Naar Selskabet var blevet bragt
til Sæde i de magelige Gyngestole, og Benene vare kastede
op paa en anden Stol, paa Bordet, eller i den störst mu
lige Afstand ud paa Gulvet, begyndte en temmelig treven
Samtale, som udfort i den bekjendte nordamerikanske
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snoviende og slæbende Dialect, var temmelig uforstaaelig
lor en Fremmed. Paa Slaget ni skiltes Selskabet ad, efter
forudgangen Bön og övrige Huusandagt.
The seamen’s friend society har virket saare meget
Godt, ogsaa paa Sandwichsoerne. Sömanden er i Regelen
religiös; derom vil Enhver blive overbevist, som i nogen
Tid er sammen med ham indenfor de samme Planker; han
tager gjerne mod en gudelig Bog, han tager den ofte i
eensomme Timer frem af sin Skibskiste; jeg har ei sjel
den overrasket en Matros paa sin Frivagt læsende i stille
Andagt i sin Bibel eller Psalmebog. Men hvormange Söfolk
flakke ikke Verden rundt, uden at have* en saadan Bog i
deres Eie! og just dette regner jeg for en af de store Vel
signelser, en af de sande Velgjerninger, som det nævnte
Selskab har ydet, al Guds Ord iTusindviis ved det er ble
vet udsaaet paa de mange Skibe, som i Aar og Dag borte
fra Hjemmet, flakke omkring paa Verdenshavene. Thi ved
Siden af sand Religiositet besidder Sömanden som oftest
en yderst letsindig Characteer; de paa Soen under mange
Savn og Farer möisommeligt sammensparede Penge, blive
ofte under nogle faa Dages Landlov forödte til Fornöielser, som ikke sjeldent komme ham dyrt at staae. Man
seer dette paa hver Plads, man kommer til; man saae det
ogsaa for faa Aar tilbage i Honolulus Havn. Men nu er
det ganske anderledes, og atter her troer jeg med Sand
hed at kunne sige, at the seamen’s friend society med Rette
bærer sit Navn. Man har visselig dets Virksomhed ikke
lidet at takke for denne Forandring til det Bedre, om
ikke af anden Grund, saa fordi der neppe er nogen af de
5 til 600 nordamerikanske Hvalfangercaptainer, som anlöbe
Sandwichsoerne, uden han er knyttet til Selskabet, i al Fald
ved el „temperance pledge“, og han hyrer derfor ikke andre
Folk, end de som ville aflægge del samme Lövte.
Det foromtalte Temperance-Blad, som redigeres af Mr.
Damon, kaldes „the friend“. Skjöndt dets Hovedformaal er
at befordre Afholdenhed hos Söfolkene, indeholder det til-
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lige en Mængde vigtige Handels- og Sofartsefterretninger, og
mange interessanfe Oplysninger om Sandwichsgruppen i Sær
deleshed, og Sydhavsöerne i Almindelighed. Saavel i hiin som
i denne Henseende cr det en af de vigtigste og uundværligste
Aviser, som udgaae i Australien. Foruden „the friend“ har Ho
nolulu endnu en anden, ligeledes af en Nordamerikaner - den
fra sin „History of the Hawaiian or Sandwich Islands“ bekjendte
Mr. Jarvis — meget vel redigeret Avis : „the Polynesian", og
endelig en trcdie: „Sandwich-News“. Medens hiint er Re
gjeringsorgan, er delle derimod Oppositionsblad, og var
under vort Ophold fuldt af meget nærgaaende Angreb paa
Regjeringen.
Nøgle Smaablade i det hawaiiske Sprog,
som jeg endnu maa nævne, ere: „Ka Elele“ (Sendebudet),
der redigeres af Armstrong, og er traadt istedelfor Nonanona; „Lama Hawaii“ (Hawaiis Fakkel); „Kumu Hawaii“
(Hawaiis Lærer) og „Kumu Kamalii“ (Bornenes Lærer).
Fra den protestantiske Mission og den protestantiske
Kirkes Virksomhed paa Sandwichsoerne ville vi nu gaae
over lil den calhclske, der er af en yngre, eller om man
saa vil, af en langt ældre Oprindelse. Det fortjener nemlig
at bemærkes, at de nordamerikanske Missionairer, da de
kom til Sandwichsöerne, forefandt ikke lidet, som mindede
om Christendommen, især om det Gamle Testamente. Her
til horer blandt meget andet, at Beboerne fire Gange hver
Maaned havde hellige Tider, allsaa noget Tilsvarende lil
Sabbathen, at Omskjærclscn og Tabusystemet vare i Brug,
at man kjendte Læren om Rccnt og Ureent, at man offrede
Aarets Förslegröde, at man havde hellige Tilflugtsteder
o. s. v. Den hawaiiske Tradition fortæller endvidere, at
Mennesket oprindelig var skabt af Jordens Stöv af Kane
og Kanaloa, to af Hawaiianernes Hoved-Guddomme, og den
taler ligeledes om en stor Vandflod, hvor alt Landet med
Undtagelse af Spidsen af Mauna Roa blev overskyllet af
Regn og Böiger. Kun nogle faa Mennesker reddede sig i en
„Laau“, et Slags Cano, som indesluttede bande Dyr og
Mennesker i stor Mængde. Endelig ligner Sagnet om Waike-
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lenuiaiku paa en mærkelig Maade Biblens Fortælling om
Joseph. Han havde ti Brödre og een Söster, og var meget
elsket af sin Fader Waiku, men hadet af sine Brödre, som
kastede ham i en Grav, hvorfra han dog ved sin ældste
Broders Medlidenhed blev frelst. Han undslap og flygtede
til et fremmed Land, men maatte paany pröve Ondt, idet
han blev kastet ned i et mörkt Hul under Jorden blandt
de værste Forbrydere. Her bad han sine Ulykkesbrödre at
fortælle ham deres Drömme. Den folgende Nat havde vir
kelig fire af dem drömt: den Förste, at han saae en mo
den „Ohia“ (et Slags Æble), og hans Aand aad den; den
Anden, at han saae en moden Banan, og hans Aand aad den ;
den Tredie, at han saae et Sviin, og hans Aand aad det; den
Fjerde, at han saae „Awa“, hvoraf han udtrykkede Saften, og
hans Aand drak den. De tre Förstes Drömme udtydede Waikelenuiaiku ugunstigt : at de skulde döe, den Fjerdes gunstigt: at
han skulde befries; og det skete Alt, som han havde talet,
men den Sidste fortalte Kongen omWaikelenuiaiku,som nu blev
udlost af Fængslet og gjort til en af de fornemste Hövdinger.
Sheldon Dibble anförer alt delte i sin orthodoxelver, som Beviis
for, at Hawaiianerne udgjöre en Deel af Israels Börns spredte
Stammer; men Forklaringen ligger langt nærmere, thi Sag
net fortæller jo, hvorledes fra Tid til anden Fremmede have
lidt Skibbrud og nedsat sig paa Öerne, Skibe (de kaldtes
dengang som nu „Moku“ o: Öer) vare kjendte saavelsom
Brugen af Jernet, da Cook förste Gang besögte Sandwichs
gruppen, og det er rimeligt, at det er Spanierne (Quiros,
Mendana o. a.) der paa deres Reiser fra Manila til Nyspanien i det 16de Aarhundrede have opdaget de hawaiiske
öer, og at det er en af disse, der paa deres gamle Kort
er aflagt under Navn af „mesa“ (King’s ^table-land“). En
höi Grad af Sandsynlighed have Calholikerne saaledes vir
kelig for sig, om de ville paastaae, at de have været de
förste her paa öerne. Dog herpaa ville de vel neppe
beraabe sig, og jeg har ogsaa mere anfört det Nævnte
som et Curiosum. Naar de derimod for fuldt -Alvor som
et historisk Beviis for deres Missionsvirksomheds Berettigelse

62
her, have paaberaabt sig en Kjendsgjerning fra en langt
senere Tid, da er dette ikke mindre mærkeligt. I Aaret 1819
ankom nemlig den franske Corvet l’Uranie, Captain Freycinet
til Öerne. Ombord var som Aumônier Abbé de Quélen, og
han foretog paa Skibet en hoilidelig Daab paa en Hövding
Kalaimoku; men eflerat denne — saa fortæller Arago
i sin Reisebeskrivelse — havde vexlet Presenter med
Freycinet, vendte han atter tilbage til sine syv Koner og
ofrede som fôr til Afguderne, og Skibet afseilede. Som
det Hele var uden stor Betydning, saaledes blev det og
uden videre Folger. Men en fremmed Eventyrer Rives,
som var bleven optaget i Kong Liliolihos Folge, og siden
fulgte med ham til England, begav sig efter dennes Död
til Frankrig, hvor han vakte Opmærksombed ved sin fore
givne Indflydelse hos Kongen af Hawaii, og sine Fortællin
ger om de vidtudstrakte Plantager, han eiede paa disse Öer.
Han bestilte en stor Mængde Varer, som han lovede ved
Modtagelsen at betale, og averterede i Aviserne, at han
önskede Præster, som under lians Patronatskab skulde ud
brede Christendommen. I Juli 1826 udnævnte virkelig Pave
Leo XII en Jesuit Bachelot til apostolisk Præfect over
Sandwichsoerne; en anden catholsk Geistlig, en Englænder
Short, sluttede sig til ham, og Aaret efter ankrede Skibet,
som overbragte dem og Rives, og desuden nogle Lægfolk
fra Bordeaux, i Honolulus Havn. Rives, som skulde be
tale deres Reise, synes at have været en Bedrager; idet—
mindste flygtede han bort, uden at lade höre videre fra sig.
Imidlertid landsatte Captainen Præsterne trods Kahumanus
Indsigelse, og de sögte og fandt Beskyttelse hos en Broder til
Kalaimoku, den uroligeog ærgjærrige Hövding Boki, der som
Oahus Gouverneur bestandig vidste at trodse Dronningens
Bud. Men da Boki döde, begyndte Kahumanu sine Forfølgelser
mod de Indbyggere, som vare gaaede over til den catliolske
Religion; de bleve straffede med strengt Veiarbeide, og
greb man dem fem Gange i at forrette Andagt i det catholske
Kapel, da behandledes de som Afgudsdyrkere, maatte med
Hænderne bortskaffe Snavset fra Forlet, og udfore andre
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smudsige Arbeider. Den calholske Religion og Afguderie
blev betegnet med samme Navn. Efteråt de catholsko Læ
rere paa mange Maader havde omgaaet Regjeringens Be
falinger, bortskikkedo denne dem i December 1831 paa et
af sine egne Skibe til Californien; men nogle Haandværksfolk bleve tilbage, og virkede som Catecheter under den
engelske Consul Charltons Beskyttelse. 1836 ankom en
calholsk Præst Robert Walch fra Valparaiso, og Charlton
gjorde hans Egenskab som brittisk Undersaat gjeldende, saa
at han trods Regjeringens Forbud forblev, og i det folgende
Aar vendte Bachelot og Short tilbage, foregivende, at de
blot vilde opholde sig her, indtil de kunde faae Leilighed
til en anden Havn. Det viste sig dog snart, nt dette kun
var et tomt Paaskud, en beqvem Skibsleilighed tilbod
sig naturligviis ikke. Nogen Tid efter ankom den fran
ske Orlogsfregat Venus, Captain du Petit-Thouars, som
indestod for at Bachelot skulde benytte den förste mulige
Leilighed lil at forlade Öerne, og indtil da afholde sig fra
at prædike; og Captain Belcher paa den i Havnen liggende
engelske Corvet Sulphur lovede det Samme paa Shorts Vegne.
Præsterne forlode virkelig Öerne, og man vedblev at forfölge
og straffe de calholske Indbyggere. Endelig, i 1839 indsaae man paa hvilken farlig Afvei man befandt sig, og al
Straf for Troens Skyld blev nu forbudt. Men det var for
sildigt. Tre Uger efter Udstedelsen af Kongens Tolerance
edict, d. 9de Juli 1839, ankom den franske Fregat l’Artemise,
Captain Laplace til Honolulu med Ordres til kraftig at op
træde mod hiint Uvæsen hvorom Rygtet var kommen til
Frankrig. Laplace udstedte slrax et Manifest, hvori han
anmeldte at være udsendt for at gjöre Ende paa franske
Undersaatters slette Behandling, beklagede sig over det
haanende Udtryk: Afguderie, hvormed man benævnte den
calholske Religion, og endelig over Regjeringens Intole
rance. Han opstillede dernæst flere Fordringer som væsent
ligt gik ud paa at forlange en fuldkommen Ligeberettigelse
for den calholske og protestantiske Religion, og tilsidst for
langte han 20,000 P. som Garantie for Regjeringens frem-
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tidige gode Opforsel mod Frankrig. Den ulykkelige Regjering
maalte naturligviis, truet af Bombardement, anerkjende den
Stærkeres Ret; Pengene bleve mod höie Renter sammen
skrabede ved Laan hos europæiske Kjobmænd, og en Tractat
blev afsluttet, hvori, foruden Religionsspörgsmaalet, tillige be
stemtes, at ingen Franskmand, anklaget for hvilkensomhelst
Forbrydelse, kunde blive domfæld! uden ved en Jury, sammen
sat alene af Fremmede, og endvidere — i Modsætning til den af
Kongen 1838 udgivne Lov, der forbyder Indforsel af Bræn
devine og lægger en höi Told paa Vine, — at Indforselen
af franske Kjöbmandsvarer, i Særdeleshed Vine og Brænde
vine, ikke kunde forbydes, og at ingen höiere Indforsels
told end 5 pCt. ad valorem maatte paalægges dem. Om
denne Tractat og dens Virkninger vil der blive talt nær
mere i del folgende.
At forfölge Nogen for Religionens Skyld, lader sig
naturligviis aldrig forsvare, og den hawaiiske Regjering
maa tilskrive sig selv Fölgerne af sin Fremfærd, ligesom at
Missionairerne, som ikke anvendte al deres Indflydelse paa
at standse et sligt Uvæsen maa dadies. Men hvorfor
foretrak den catholske Propaganda at bringe Splid og Tve
dragt, hvor der herskede en enig christen Menighed, isle—
detfor at udbrede sig over Lande, hvor Christendommen
endnu aldrig havde været forkyndt? Og hvor lidet sommede det sig for en civiliseret Nations Repræsentant, i en
Overeenskomst der skulde minde Iver og Begeistring for
Religionen, at indlvinge Fordringer, som igjen maalte nedstyrle det Folk, lil hvis Talsmand han ukaldt opkastede sig,
i raae og löileslöse Sæder.
I faa Aar har den catholske Religion udbredt sig ined
en overordentlig Hurtighed over Sandwichsoerne. I Be
gyndelsen af 1846 var Calholikernes Antal 14,500, medens
vi opholdt os der, var det voxet lil 16,000; Skolernes An
tal var i del nævnte Tidsrum steget fra 110 til 130; af
Kirker og Capeiler var der 90, — alt ifölge Abbé Mai
grets Opgivelse. Jeg besögte engang Mr. Maigret, der
for Tiden fungerede som Biskop, og jeg fandt i ham som
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i de andre franske Geistlige, jeg traf paa denne Reise, en
saare dannet og forekommende Mand, ligesom det fortjener
at fremhæves,.at han ikke har gjort sig skyldig i under
fundige Intriguer for at faae Fodfæste paa Öerne. Han
beboede et lille meget uanseeligt Huus ved Siden af den
store catholske Kirke i Byen; hans hele Leilighed bestod i
to smaa Værelser; en Seng, et meget simpelt Bord, nogle
ligesaa tarvelige Stole og en gammel Sopha, udgjorde hans
hele Bohave. Jeg kunde ikke andet end anstille en Sam
menligning mellem denne yderst simple Bolig og de nord
amerikanske Missionairers hyggelige og comfortable Huse,
og uvilkaarlig opstod da det Spörgsmaal, om ikke Familie
livet med dets Behageligheder, Pligter, Bekymringer og
Fordringer, inaalte bortdrage disse Sidste fra at skjænke
deres Virksomhed som Geistlige den fornødne Opmærk
somhed, en Virksomhed, for hvilken de catholske Geistlige
gjorde Afkald paa Alt, og hvori de foregik deres Menig
hed med et beundringsværdigt Exempel paa Afholdenhed
og Selvfornægtelse. Under mit korte Besög hos Mr. Maigret
faldt Talen paa de Stridigheder, som havde fundet Sled,
men han udtalte sig paa en særdeles fredelig og forsonende
Maade, yttrede ikke den ringesle Bitlerhed mod de prote
stantiske Geistlige, og hvad Forfölgelserne mod Calholikerne angik, da hörte disse, sagde han, lil de svundne
Tider. I Selskab med Abbeden besaae jeg den catholske
Kirke, en meget anseelig Bygning, opfort af Coralblokke,
med et afstumpet lavt Taarn, hvorpaa var anbragt et Kors.
Foruden Hoialtrel vare her to mindre; men iövrigt var
intet videre at mærke i Kirkens Indre, Billederne vare af
ringe Værdie, og Orgel fandtes her slet ikke. Det var
imidlertid Meningen, at dette Öernes störste catholske Tempel
skulde udstyres paa en værdig Maade. Men kort för vor
Ankomst var Efterretning indlöbet, at et Skib, som medbragto
den for Öerne i Sydhavet udnævnte Biskop Ronchouse, og hvor
ombord fandtes et Orgel og andre Kirkeprydelser til
Honolulu Kirke, var forlist.
Ved Hovedkirken er en
Billes Jordomaeillng.
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Skole for 300 Börn, deel t i 6 Afdelinger med 6 indfödte
Lærere, Alt under Abbedens specielle Tilsyn.
Efter saaledes at have givet en Skildring af Christendom
mens Tilstand paa de hawaiiske Öer, skal jeg forsöge at give
en kort Fremstilling af dens Indførelses Resultater, saaledes
som jeg forefandt dem under mit Ophold. Men for at dette
kan forstaaes rigtig, bliver det nødvendigt, at jeg gaaer
noget tilbage i Tiden, og giver en Oversigt over hvad del
var for Slof, her skulde bearbeides.
Stifteren af del hawaiiske Kongerige er Kamehameha i.
Han var en Sön af Keoua, Konge over Vest-Maui og
Halvbroder til Kalaniopu, Konge over Hawaii, som regjerede pan den Tid Cook kom til Öerne. Kalaniopu yndede
ham meget, og overlod ham derfor ved sin Död 1780 del
Halve af sin Öe, medens hans egen Sön maatte lade sig
noie med den anden Halvpart. Men Sönnen, utilfreds her
med, paaförte sin Fæller Kamehameha Krig, hvori lidt efter
lidt Kongerne over de andre Öer, vel mest af Misundelse
over Kamehamehas voxende Magt, deeltog, og denne Krig
endte, efter 16 Aars Forlob, i 1796 med hele Öegruppens
Underkastelse under Kamehameha I's. Scepter. Dette heldige
Udfald skyldte han, næst sin egen Tapperhed og Klogskab,
fornemmelig de engelske Somænd Isaac Davis og John Young,
som, bekjendte med Brugen af Skydegeværcr og Kanoner,
mecr end een Gang gjorde Udslaget i de svære Karnpe,
som fandt Sted, navnlig i det tidligere beskrevne Slag
i Nuanu- Dalen.
Eflerat være bleven Eneherre, oftrede
han sin övrigo Regjeringstid til sit Lands og Folks Op
komst, og ved forstandige og kraftigt overholdte Love, vidste
han nt bringe cn saadan Ro og Orden i Landet, „at gamle
Mænd og -Qvinder vare sikkre, nnar de laae paa Veiena,
saaledes udtrykke Indvanderne sig i deres naive Sprog,
naar de omtale denne deres uforglemmelige Konge. Alle
Reiscbeskrivere ere enige i at omtale ham og hans Hövdingers
Dannelse; de ældre Høvdinger vide endnu al fortælle om hans
store Rigdomme, om den Flaade han samlede og de Fæstninger
han anlagde. All delte maa nu vistnok ikke forstaaes saa
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lige efter Bogstavet. Han var en halvvild Hövding for et
heel vildt Folk, og intet meer eller mindre; men bedömmes
han efter de Forhold, hvorunder han levede, da maa man
visselig have stor Ærbødighed for ham. Som Kriger gjorde
han det, som Ingen tidligere havde kunnet udfore, han
undertvang alle öerne, og ikke tilfreds hermed, gik han
endog længe svanger med den eventyrlige Plan, at seile
med sine Canoer over Verdenshavet, og betvinge det kun
af Sagn bekjendte Tahiti.
Men især maa man prise hans
Klogskab. Denne hjalp ham maaskee nok saameget som
hans Tapperhed til at beseire sine Modstandere. I sin Om
gang med de Fremmede, der deels i Krigsskibe deels i
Handelsanliggender med hvert Aar hyppigere bcsögle Sand
wichsoerne, lagde han især Beviser for sund Sands og Klögt
for Dagen. Ved en fast og værdig Holdning vidste han at skaffe
sig Agtelse iblandt de Fremmede; men paa samme Tid afholdt
han sig fra alle Voldsomheder imod dem, hvorofle han end
af rovgjerrige Hövdinger opfordredes dertil, straffede me
get mere med Strenghed og uden Persons Anseelse enhver
Krænkelse af Gjæsteretten, kort undgik ‘Alt, som kunde
have en Indskriden af fremmed Vaabenmagt til Fölge. Denne
hans kloge og velberegnede Politik forfejlede ikke sin
Virkning. Siden Cooks Drab vare Öerne og Indbyggerne
komne i Vanry hos de Sofarende, men med hvert Aar
bleve de nu besøgte af flere Skibe; Fremmede nedsalte sig
der, og Kamehameha opmuntrede Andre til at fölge efter,
og endnu för hans Död vare Sandwichsoerne bievne et
vigtigt Punkt for Verdenshandelen. Allerede Vancouver anerkjendte Kamehameha som en Personlighed, der var meget
forskjellig fra de andre Hövdinger, som nögne og pyntede
med Fjeder, kom ud til Skibene i deres Canoer, og frydede
sig som Börn over en Foræring af et broget Stykke Töi
eller et lille Speil. Hiin berømte Verdensomseiler vidste
at sætte tilbörlig Priis paa Kamehamehas Egenskaber, og gav
ham virkelig værdifulde Gaver af Oxer, Faar o. a. desl. Tid
lig erkjendte ogsaa denne Hövding den hvide Mands Over
legenhed, og sögte at tilegne sig hans Kundskaber og
Færdigheder. At hans Hensigt hermed vistnok först og
5*
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fremmest gik ud paa at lære at fôre Krig, er saare natur
ligt, da han paa den Tid var opfyldt af sine ærgjerrige
Planer at undertvinge alle Öerne, og ligcsaalidet kan man
unore sig over, at han siden, for at sikkre sig sit Her
redomme, og omgive sig med en imponerende Storhed
stedse arbeidede paa at samle Kanoner, Geværer, Am
munition, Skibe osv. Men samtidig hermed gjorde han For
bedringer i Rigets Styrelse, hvorved han ligeledes lyttede
til de hvide Mænds Raad og Veiledning. Iblandt disse maa
man især nævne de to tilforn omtalte Englændere. Disse
Mænds, men navnlig John Youngs Liv, er nöie knyttet til
Kamehamehas og Sandwichsoernes nyere Historie. Jeg har
alt i det Foregaaende omtalt hans Herkomst og Maaden
hvorpaa han gjordes til Fange.
Kamehamehas Fortjenester af sit Land bteve taknem
melig paaskjönnede af hans Folk. Ved hans Död, som ind
traf d. 8de Mai 1819, var dyb og almindelig Sorg over
hele Landet, thi trods det meget Blod, som var udgydt, til
deels som Folge af hans Erobringslyst, höiaglede dog Alle
ham for hans Tapperhed, Klogskab og milde og höimodige
Sind. Maaden hvorpaa denne Sorg yttrede sig, beskrives
imidlertid af flere troværdige Forfattere som det forfærde
ligste Billede paa Raahed og vilde Sæder. Den store Mængde
slog Fortænderne ind i Munden paa sig, Cden gamle Kekoanoa
ganer den Dag i Dag uden Forlænder i den Anledning); mange
lemlæstede sig paa det grueligste. En frygtelig Hylen, som
varede Dage og Næiler, og dybe og bævende Jammerklager,
som udgik fra Tusinder af Boliger, opfyldte Luften over
hele Öegruppen og forkyndte de Fölelser, hvormed Folket
skiltes fra sin store mangeaarige Hersker. Det var el
gammelt Sagn paa 0erne, at en grusom Konges Been ikke
kunde skjules, og man pleiede da at gjöre Pile, Fiskekroge
og andet sligt af dem, og overlæsse dem med Forbandel
ser; men Kamehamehas Lig forsvandt faa Dage efler hans
Död. Ingen vidste, hvor han blev begravet, uden hans
Allernærmeste, som aldrig vilde robe del, og intet Mindes
mærke forkynder fölgelig den Klippehule, hvor Stifteren
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af det hawaiiske Kongeriges Dynastie har fundet sit Hvile
sted; men Sagnet om ham vil gjemmes gjennem flere Ge
nerationer, og vil först uddöe med Folket selv, del Folk som
skylder ham Grundlæggelsen af de betydelige Forbedringer,
der have havt en saa stor Indflydelse paa dets Fremtid.
Efter Kamehamehas Död blev hans Sön ved Keopuolani,
Liholiho eller Kamehameha IL, udnævnt til hans Efterfølger;
men den anden Enkedronning, den stolle og myndige Ka
humanu, blev den egentlige Regent. Allerede i sin Mands
levende Live havde hun megen Indflydelse, og havde formaaet ham til at gjöre den Bestemmelse, der ved Ude
lukkelse af den anden Enkedronning Keopuolani*) sikkrede
hende kongelig Myndighed. Den unge Konge syntes at
have en saadan Formynder behov, da han mere folie Til—
böielighcd til Sviir og Sværm, end til alvorlige Regjeringssysler. Kahumanu beholdt Regimentet under ham og hans
Efterfølger indtil sin Död, som indtraf 1832. Navnlig un
der Kahumanus Bestyrelse af Landet, forberededes det hele

*) „Kamehameha giftede sig med Kahumanu af Kjærlighed og med Keo
puolani af Politik. Den Sidste kunde man kaldo hans Embeds Kone.
Landets Skik med Hensyn til den kongelige Familie, bød ham at be
søge hende maanedlig een Gqng, umiddelbar efter hendes Renselse,
om hvilken hun maatte give ham officiel Underretning. 1 Ægteskaber
af denne politiske Charactecr, levede de kongelige Ægtefolk i Al
mindelighed adskilte, hver for sig forsynede med en Ægtemage
efter eget Valg, som da boede hos dem. Paa denne Maade var«Hoapili Keopuolanis Mand, med Kamehamehas Samtykke. Near Kongen
besøgte hende, var det altid i stor Pomp, og kom han til Søes, da
var det i en Cano, hvis Fartøisfolk vare tæt indsvøbte i Tøier, der
lignede dem, de brugte til deres Malo’s“.
„Kamehameha behandlede altid Keopuolani, som nedstammede
fra en af de ældste og fornemste Familier, med stor Udmærkelse.
Hendes Børn vare Arvinger til Regjeringen- Naar hun var i Barns
nød, blev Kongens eget Gudebillede bragt ind i Kamret, og i dets
Nærværelse skulde Barnet fødes. Kom Gudebilledet ikke til rette
Tid, maatte Navlestrængen ikke overskjæres, før det var ankommet.
Kun med dette Vidne blev Barnet betragtet som ægte født“. (Jarves
Sandw. Ö. Hist. 3dic Ud g. Pag. 100).
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Lovgivningsarbeide, hvorpaa Staten nu hviler; men forinden
jeg giver en Skildring heraf, troer jeg det rigtigst at meddele
nogle korte Oplysninger om Folkets og Regjeringens tid
ligere Tilstand, deels fordi det kan være interessant at an
stille en Sammenligning mellem del Nuværende og Forbi
gangne, deels fordi meget, som nu forefindes, ikke kan
hente sin Forklaring uden i det Foregaaende.
Læser man de historiske Beretninger om Sandwichs
oerne af Jarves og Sheldon Dibble, — som maa ansees
for meget troværdige, da de deels ere støttede paa gamle
„melés“ eller Sange, der vare overleverede fra Mand til
Mand, og ofte endnu leve i Folkets Erindring, deels paa
saadanne Mænds og navnlig Missionairernes Vidnesbyrd,
som have færdedes mellem Indbyggerne, da de endnu befandt
sig i deres vilde Tilstand, og som bekjendte med Sproget
havde Alt fra forsle Haand, — læser man, siger jeg, i
disse Mænds historiske Beretninger, da vil man undre sig
over her at blive bekjendt med et Aristokratie, som forgjæves söger sin Lige. Høvdingerne og det almindelige
Folk vare formelig tvende adskilte Kaster, næsten forskjel
lige Folkestammer, hvad ogsaa virkelig nogle Forfattere
have antaget dem for*). Ikke blot, at de førstnævnte vare
*) Høvdingernes storo Forskjcl fra det nlmindelige Folk skriver sig
maaskee tildeels fra Blanding med Europæerne, hvorom bestemte
Sagn fra gainlo Tider tale; snnlcdcs sntlc Kaikioewa, don afdøde
(Jbiivcrneur paa Kauai stor Priis paa al nedstamme fra nogle Frem
mede, som i den hawaiiske Kongo Kcaliiokaloas (den 14de i Genea
logien fôr Kamehameha) Tid led Skibbrud paa Hawaii. Captainen og
hans Søster, saa fortælles der, naaede ene ind lil Strandbredden, og
blcvo her siddende længe med deres Hoveder böiede nf Sorg, hvor
for Stedets Navn endnu kaldes Kulou (böiende sig ned). En tidli
gere Gang, fortælles der, ankom lil Hawaii Fremmede paa Baade,
som hverken havde Seil eller Master. De bare alle hvide og gule
Klæder, og En havde on Hal med Fjeder i, og en lang Kniv ved sin
Side. De forbleve paa Öerne, bleve Hövdinger og berømte Krigere
og regjeredc i lang Tid Hawaii. Flere andre Besög omtales, de
sidste omtrent 150 Aar för Cook. At der derfor flyder europæisk
Blod i Flere/ lör vel nok antages, og de Enkeltes lysere Hudfarve

Tl
paafaldende höiere og stærkere byggede; men de udmær
kede sig tillige ved en större Belevenhed, og havde derhos
uddannet sig et ganske særeget Sprog, som alene kunde
forstaaes blandt dem selv indbyrdes, ja det gik hermed
saa vidt, at naar det almindelige Folk hændelsesviis opfat
tede Betydningen af el enkelt Ord, da blev strax et andet
sat i dets Sted. I enhver Green af Livet viste sig denne
Forskjel; Huse, Klæder, Fode, Badepladser, kort Alt hold
tes afsondret for dem, og enhversomhelst Berörelse med
Folket inedförle Besmittelse. Med Foragt saae de ned paa
de lavere Classer, og deres Luner var den eneste Lov,
de kjendle ligeoverfor den simple Mand. Roede denne
med sin Cano en Hövding i Veien, da blev han over
sejlet, traadle han, medens hans Hoved var bekrandset, vaadt, eller tilsmurt med Leer, i Skyggen af.cn
Hövdings Huus, da havde han sit Liv forbrudt. Høvdin
gerne vare de eneste Ejendomsbesiddere, og de eiede,
som Jarves siger, ikke blut Jordbunden, men ogsaa Folket,
som dyrkede den, ikke blol Fiskene i Soen, men ogsaa
Fiskerne og deres Tid, Tjeneste og Redskaber. Men lige
som de kun fulgte deres egne Luner, saaledes var det ogsaa
dem, der udelukkende vare Kongens Raadgivere i RegjeringsAnliggender; aldrig log nogen menig Mand Deel deri, Høv
dingerne alene afgjorde, hvad der var Ret og Uret, gavnligt og
skadeligt, de ene raadede over Krig og Fred, Liv og Död.
At en Mand af Almuen hævede sig til nogen Indfly
delse og Magt, var følgelig uhört. I levende Live bleve
Høvdingerne adlydte eller næsten tilbedte, men efter Dö
den formelig forgudede. Medens det om det övrige Folk
antoges, at de Afdødes Sjæle vandrede til Po —Mor
kel — hvor de skulde tjene Guderne til Föde, — eller
og deres brune eller rödligt krölledc Haar syncs at tyde paa det
Samme, ligesom disse öeboeres smuklformede Hjelme, smagfulde
Fjœrkapper, ziirlige Mönstro af Töier, forskjellige Industrigjenstande
og endelig deres udviklede Krigskunst lader formode, at de allerede
i Begyndelsen af den spanske Erobring af Sydamerika have bavt
Samqvem med Europæere.
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at de kom til Akia og Milu, forhenværende Konger over
Hawaii, som efter Döden grundede Riger, hvor Natten her
skede, og hvor Fiirbeen og Sommerfugle vare den eneste
Spise, saa gik derimod om Hovdingerne den Tro, at der
var Guder, hvoraf den ene hed Kaonohiokala, eller Solens
Öiesteen, som förte deres Aander til et eller andet Sled i
Himlen, hvor de formodedes at .boe, og hvorfra de under
tiden vendte tilbage og vaagede over deres Efterkommeres
Velfærd.
Kongen var Landets överste uindskrænkede Herre, og
af ham maatte Hovdingerne tage deres Eiendom i Lehn.
Adlen bestod af 3 Cl asser: 1) den kongelige Familie og
Kongens Raad, 2) Gouverneurerne over större Dislrictcr,
3) Præsier, Eiere af Ryer og större Grundeiendomme. Den
hoic Adel stillede Krigere lil Kongens Tjeneste, og folie
netop heri den bedste Borgen for sin egen Magt. Folket
vare Livegne, Eiendommene udslykkedes i syvende Led,
og disse Smaalodder vare saa betyngede med Skatter, at
kun en Trediedeel af Indkomsterne tilfaldt den som dyrkede
Jorden; samlede han desuagtet lidt Velstand omkring sig,
da udsatte han sig for at hans Herre uden Ret og Dom
berövede ham, hvad han havde sammensparet i sit Ansigts
Sved.
Til denne Skildring af Landets tidligere Tilstand, maa
endnu föies nogle Ord om den hoist eiendommelige „Tabu“.
Dette Ord betyder oprindelig „helliget“, og anvendtes saa
ledes fra först af kun paa Præster, Templer, Offre, eller
Andet som stod i Forbindelse med Helligdommen; men
Hövdingerne og Kongerne vidste snart at skatte Fordelen
af et sligt Guddomsmærke, og det varede ikke længe, förend Udtrykket tillige blev overfort ei blot paa Hovdingerne,
men ogsaa paa enhver Ting, som forbeholdtes for Høv
dingernes udelukkende Brug, f. Ex. visse Landslrækninger,
Jagtdistricler, bestemte Slags Fisk, Frugter, etc. Som re
ligiös Institution vare Tabuerne meget strenge, men især
de Tabus, som fandt Sted ved en Hövdings Sygdom eller
Död, ved Forberedelse lil Krig eller lil Visse religiöse

73
Ceremonier, vare saare trykkende for alle, saavel Höie
som Lave, thi da herskede der, og det ofte i lang Tid, en
almindelig Örkeslöshed og Tomhed over hele Landet; man
saae hverken Ild eller Lys; ingen Cano maatte sættes ud;
Ingen maatte bade sig; Hunden fik Mundkurv paa; Fuglene
bleve satte under Kalabassen, eller deres Hoveder indhylledes
i et Klæde; Ingen maatte forlade sit Huus uden de, som
havde Forretninger ved „Heiauerne“ (Templerne); naar Hov
dingerne viste sig offentlig*, maatte Alle kaste sig næsegruus
mod Jorden, og Tjenerne maatte putte Maden i Munden
paa dem og paa Præsterne.
Stundom kunde visse Fisk,
Fugle og Vegelabilier være „Tabu“ hele Maaneder igjennem,
og der var Dodsslraf paa at overtræde den. Delte TabuUvæsen blev saaledes i Særdeleshed trykkende for den simple
Mand, som kun ved sine Hænders Gjerning kunde erhverve
sin Föde; Hövdingerne opnaaede i al Fald, at ci blot de
res Personer, men ogsaa Alt hvad de salte Priis paa af
rörligt eller urörligt Gods, blev betragtet som en Helligdom,
som Ingen vovede at nærme sig. Hvem der led allermest
under denne ligesaa latterlige som grusomme Uskik, var Qvin4erne, som alle, selv de fornemste, stode paa et meget
lavt Trin i Samfundet. Naar Tabu var udtalt over el Huus
eller en Landstrækning, maatte de ulykkelige QvinUer ikke
spise med Mændene, ikke nyde Kjöd eller Frugt, kort de
vare underkastede de værste Ydmygelser og Lidelser, alt
under Dødsstraf for Overtrædelse af disse urimelige Paafund.
Under slige barbariske Sæder og Skikke fandt Cook og
Vancouver Sandwichsoernes sociale og politiske Forhold at
sukke. Men hvad der var endnu værre-: de fandt Men
neskeofring at være en Deel af deres Gudsdyrkelse, og
denne Vederstyggelighed udbredt i en meget höi Grad.
Naar enten en Konge eller en Hövding var död, eller man
gik i Krig, eller et Slag var vundet eller tabt, kort ved
enhver Anledning, hvor man enten anraabte eller takkede
Guderne, fandt disse Afskyeligheder Sted, og Menneske
blodet randt i Stromme fra Heiauernes Offerstene, medens
Præsterne i vildt Raserie svingede de modbydelige Steen-
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knive endnu rygende af deres ulykkelige uskyldige OfTeres
Indvolde. Saaledes vare Forholdene ogsaa under Kameha
meha den Forsles Regjeringstid. Nogle Forandringer un
dergik vistnok det Hele, og ikke faa Forbedringer indforles
i Forvaltningen, Rettergangen og Skattevæsenet ; men me
get blev tilbage. Kamehameha overförle f. Ex. de tidligere
mindre Kongers Guddomsgiands paa sig i en endnu höiere
Grad: saaledes maatte Alles Hoved og Skuldre være ubedækkede naar han gik forbi, eller man nærmede sig det
Huus hvori han boede; naar hans Spise blev fört til eller
fra ham, maaIle Enhver, som var saa nær at han kunde
höre Tjeneslelyendernes Skrig, blotte sig og sætte sig paa
Hug, Ingen maatte gaae over hans, eller hans Huses Skygge
osv. osv. — Folkets Byrder bleve ikke lidet forögede deels
ved Kongens Reiser, paa hvilke han stundom förte indtil
1000 Mennesker med sig, deels ved det forögede Arbeide
med at skove og transportere Sandeltræ, og Høvdingernes
Magt og Anseelse blev ikke synderlig formindsket.
Del förste egentlige Skridt til en fuldstændig Omord
ning af de bestaaende Forhold, som i flere Aar var bleven
forberedt ved Indflydelse af Missionairer og Fremmede,
foretoges under Kahumanus Regjering, da Lord Byron
ankom til Öerne. Den Gte Juni 1825 blev en stor Raadsforsamling afholdt i Honolulu, hvor vistnok del arvelige
Lehnssystem blev bekræftet, men hvor dog tillige Lord
Byron ikke uden Held talte den ringere Mands Sag. Ikke
længe efter udkom, paa Mtøsionairernes Foranstaltning, de
10 Bud som Grundlag for al senere Lovgivning; men den
egentlige Grundlov for Rigel kom dog först for Lyset d.
8de October 1840, og er forfattet af den forhen omtalte
nordamerikanske Missionair, nu Minister Richards.
Efter
nogle almindelige Lovprinciper, som dog udgaae fra An
erkendelsen af de to Stænder, Hövdingerne og den simple
Mand, siges der videre:
1) „Kamehameha I. var Stifteren af Kongeriget, og
ham tilhörte alt Land paa Öerne, skjöndt ikke som privat
Eiendom, i hvilken Henseende det tilhorle Hovdingerne og
Folket i Almindelighed, hvis Hoved han var, og over
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hvis Eiendoinine han havde den överste Styrelse. Som en
Folge heraf var der ikke tidligere og er der ikke endnu
Nogen, som kan skille sig ved den ringeste Deel af sin
Jord uden Samtykke af den Eneste, som havde eller har
Regjeringen over Riget*). Denne er for bestandig knyttet
til Kamehameha III. samt hans Arvinger, og hans Arving
skal være den, som af ham og Hövdingerne udnævnes i
hans Levetid; men skulde ingen Udnævnelse have fundet
Sted, da skal Afgjörelsen beroe hos Hövdingerne og Rigs
forsamlingen.
Kongens Prærogativer ere: Befaling over
Hæren og Alt hvad herhen horer, Bestyrelsen af samtlige
Rigets Indtægter, Bibeholdelsen af hans egne private Landeiendomme, og disses Forøgelse ved Confiscation af saadanne, som ikke svare de befalede Skatter« Han er end
videre Præses i Höiesteret, slutter Tractater med fremmede
Lande, og modtager Gesandter, og endelig har han Ret til
at begynde Krig, naar det ikke er muligt at faae Hövdin
gerne samlede forinden“.
2) „Kongen skal bestandig udnævne en eller anden Höv
ding af Rang og Dygtighed til at være hans Minister og Raadgiver; hans Titel skal være Rigets Premierminister, hans For
retninger ere de samme som Kahumanu l’s og lis’“. Denne
Indretning motiveres kort og godt paa folgende Maade: „Da
Kamehameha I. döde, var det hans Villie: „Kongeriget er Liholihos, og Kahumanu cr hans Minister“. Premierministerens
Pligter beskrives saaledes : „Han eller hun skal i Kongens Navn
udfore alle de Regjeringsforanstaltninger, som Kongen önsker
gjorte; han eller hun skal modtage alle Skatter for derpaa at
overlevere dem igjen til Kongen; han eller hun skal være Kon
gens specielle Raadgiver i alle vigtige Regjeringsanliggender.
lovrigt kan hverken Kongen eller Premierministeren udfore
noget uden gjensidig at have meddefelt hinanden Kundskab
derom; men den Förstes Veto er dog gjeldende“.

*) Dette Punkt bör ikke tabes af Sigte og vil blive omtalt i det Følgende
som Gjenstand for betydelige Bryderier for den hawaiiske Regjering.
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3) „Der skal være 4 Gouverneurer, en over Hawaii,
en anden over Maui og de lilgrændsende Öer; en tredie
over Oahu og en fjerde over Kauai og de lilgrændsende
Öer. De skulle have Opsigt med Skatleindkrævcrne og
Dommerne og udnævne disse; de ere de förste paa de dem
underlagte Öer og have som saadanne Commando over
Forter og Soldater, ligesom de og modtage Skatter for
igjen at aflevere dem til Premierministeren. lovrigt have
de frie Hænder i Tilfælde hvor der öieblikkelig skal hand
les, og overhovedet hvor Noget kan udfores til deres Pro
vindses Velfærds Fremme. Naar en Gouverneur doer, skulle
alle Høvdingerne samle sig paa et saadnnt Sted, som Kon
gen maatte bestemme, og her skulle de under Kongens
Bifald udnævne den Afdödes Eftermand“.
4) „Kongens og Premierministerens Magt er indskrænket :
a) „ved et Overhuus, hvori alene Hövdinger af 1ste
Rang, deriblandt de fire ovennævnte Gouverneurer, have
Sæde“. I 1840 vare de 14 foruden Kongen og Premier
ministeren, i 1846 vare de 19 foruden Kongen og GeheimeStatsraadet. „De skulle samles i April hvert 'Aar, og ingen
Lov kan udgaae uden deres Samtykke, ligesom ogsaa Kon
gen skal tage dem med pa’a Raad i andre vigtigere Anlig
gender. De have Jurisdiction paa deres betydelige Land
ejendomme“.
b) „Ved et Undcrhuus, hvis Medlemmer blive valgte af
Folket ved almindelig Stemmegivning, og uden hvis Sam
tykke heller ingen Lov har Lovskraft. 1 Regelen samles
Over- og Underhuset paa hvert sit Sled. Naar en Lov
har faaet Majorilet i Kamrene, forelægges den Kongen og
Premierministeren til Underskrift, og har den derpaa ved
disses Sanction faaet Lovskraft, saa kan den först omstyr
tes igjen ad samme Vei“.
5) „Kongen og Premierministeren skulle udnævne Oppeborselsbeljente, som kun retslig igjen kunne afsættes.
Foruden Indsamlingen af Skat, have do tillige Overopsyn
over alle offentlige Arbeider. Endvidere ere de Under
retsdommere i alle Skatteanliggender, ligesom ogsaa i alle
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Sager mellem de större Landeiendomsbesiddere og den
simple Mand“.
6) „Enhver Gouverneur udnævner to eller flere Dom
mere for sin Provinds, og disse dömme i alle Sager, und
tagen i de ovenfor nævnte, dog kan der fra dem saavelsom fra Oppebörselsbetjentene skee Appel lil
7) Höiesteret, som beslaaer af Kongen, Premiermini
steren og fire Bisiddere, der ere udnævnte aCUnderhuset.
Höiesteret samles 2 Gange om Aaret, i Juni i Honolulu, i
December i Lahaina“.
Denne Grundlov er imidlertid ved senere Bestemmelser
bleven noget forandret. Saaledes er en „jury“ bleven ind
rettet baade ved Underretterne og Höiesteret i saadanne
Tilfælde, hvor Belobet af Böden eller Skadeserstatningen
overstiger 100 Piastre. Juryen udnævnes paa folgende Maade :
Gouverneurerne og Öens Repræsentanter forene sig og ud
nævne 40 „vise, betænksomme og uvillige, ikke taabelige,
ikke vredladne eller umaadeholdende Mænd,“ hvis Navne
skulle skrives paa Sedler og nedlægges i en Urne, af hvil
ken da, i Gouverneurernes Overværelse, af en Embedsmand
udtrækkes Ï2, som danne Juryen. Fremdeles indsaae Re
gjeringen, at den for at bestyre Landet i civiliserede Statefs
Aand behövede Hjelp af Fremmede. 11842 og senere udnævn
tes derfor de fire Ministre, som i det Foregaaende ere omtalte,
og som danne Kongens Geheime-Stalsraad i Forening med
Premierministeren og General-Procureuren. Denne sidste,
Hr. Ricord, samlede de gamle Love, redigerede nye, og et
tykt Bind kom saaledes for Lyset i 1846, forfattet i det
engelske og kanakske Sprog, som i Vidtløftighed i det
mindste, ikke giver nogen europæisk Lovcodex noget efter.
Det engelske Sprog blev saaledes stillet lige med Landets
eget, og bestemt til officielt Samqvems-Sprog med Frem
mede. Dette har senere givet Anledning til slemme Bryderier
med en senere fransk Consul Hr. Dillon.
Samtidigt med hiin Publication af Grundloven, eller kort
efter, udkom ogsaa en Skattelov. Der blev fastsat tvende Slags
Skatter: a) Kopskatten, som ordentligviis skal erlægges i
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Penge : for en Mand 1 Piaster, for en Kone Va P., for en Dreng
over 14 Aar V« P., for en Pige over 14 Aar Vs P.; svage
gamle Folk og Born ere frilagne. Paa afsides Steder, hvor
Penge ere sjeldne, kan ogsaa Skatten erlægges i Producter,
saasom i Arrowroot, Bomuld og Sukker, b) Landskatten,
som erlægges i Sviin eller andet Æqvivalent for Penge: En
stor Forpaglergaard eller Plantage svarer et Sviin, een Favn
(fathom) lan^t, eller 10 Piastre; ogsaaledes nedefter: altsom
Eiendommen bliver mindre, bliver ogsaa Svinet kortere.
Man har dog fundet det fornødent, istedelfor Sviin, at
tillade og at opmuntre til at betale Skatten med Kaffe. Fuld
Kop- og Landskat erlægges imidlertid ei hvert Aar; i del
Aar, hvor der er heel Kopskat, svares kun halv Landskal
og omvendt. En ny Skat blev paalagt 1842, paa Udsalgs
steder og Groshandel, en Skat, som ogsaa, og det væsentligt,
kom til al ramme Fremmede. Endvidere blev der fra Ja
nuar 1843 paalagt en Told af 3 pCt., (senere 5 pCt.) ad
valorem af Alt hvad der indförles lil 0erne; herfra Spiri
tuosa undlagne, hvis Import man sögte aldeles at forhindre,
og som derfor belagdes pr. Gallon (= 4 Polter) med den
uhyre Told af 10 Piastre for Alcohol, 5 P. for Genever, 1 P.
fbr Viin, Va P. for 01. Af andre Skatter maa endnu næv
nes Havneafgift og Stempelskat, og som en ikke uvæsent
lig Slatsindlægt maae endelig anfores de betydelige, jevnlig
idörnle Pengeboder, hvormed Loven straffer Overtrædelse
af forskjellige Forseelser, i Forbindelse med eller ved Si
den af Veiarbeide, Indespærring i Fortet og andre corporligc Straffe.
De nævnle Skatter kan man vislnok ingenlunde kalde
trykkende; derimod lader det Samme sig neppe sige oin
den? den simple Mand paalagte indirecte Skat, Hoveriet,
som, skjöndt i en formildet Skikkelse og ordnet ved Lov,
blev bibeholdt fra de ældre Tider. Del blev fastsat, at den
simple Mand den förste Uge i Maaneden skulde arbeide 2
Dage for Kongen, og 1 for Hövdingen, i den anden Uge 2
Dage for denne, og 1 for Kongen; Resien af Maaneden
skulde han have for sig selv udelukkende. Naar der er
vigtige offentlige Arbeider, skal han derhos fremdeles gjöre
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6 Dages Arbeide for Kongen om Maaneden. Enhver kan
löskjöbe sig for Hoverie mod 4^2 Piastre aarlig lil Kongen, og
ligesaameget lil Hövdingen, ja etler en senere Lov nok for
i All 5 P. om Aaret. El billigt Hensyn er tillige taget
ved denne, som ved de ovrige offentlige Byrder, ikke blot
til gamle og svage Folk, som ere aldeles frilagne, men
ogsaa lil Forældre med mange Börn, idet Ire Born give
Skaltefrihed, fire eller derover medfore Gaver af Land.
For endelig at fremme Opdyrkningen af udyrkede Jorder,
begunstiges disse af Regjeringen med en 20aarig Eftergi
velse af alle Skalter.
Igjennem Lovgivningen gaaer bestandig en Forskjel
mellem Hövdinger, mindre Landeiendomsbesiddere og den
simple Mand, uden at dog, — Hoveriet undtaget, — denne
Standsforskjel synes at medfore en betydelig Ulighed i
Byrder. Kun de Hövdinger, som ere Medlemmer af Over
huset, erlægge ingen Skat for deres stundom rigtignok be
tydelige Landejendomme, og modlage desuden som Lön
eller Sportel tor deres Forretninger Aio af den aarlige
Landskat, som erlægges af Beboerne paa deres egne God
ser, ligesom ogsaa de mindre Landeiendomsbesiddere, der
ere Medlemmer af Underhuset, have den Julde Indtægt af
deres Jorder ubeskaaren; hvorimod Resten af disse smaa
Herremænd, i det Aar da der erlægges fuld Kopskat, svare
Vio af deres samtlige Indtægter, og i det hvor der kun er
halv Kopskat */5. Selve Kongen endelig er ikke stærkt be
gunstiget, hans Domainer ere kun ringe, og den engang
betydelige Sandeltræs-Indlægt er aldeles bortfalden, eflerat
disse Skove ved slet Behandling ere bievne ganske ödelagte.
Ligeoverfor denne lille Slats Regjering, med dens her
beskrevne temmelig sammensatte Regjeringsmaskine, med
dens underhavende indfodte Befolkning, og med de ameri
kanske Missionairer som mægtige Ledere, slaaer den störste
Deel af den hvide Befolkning, — beslaaende af amerikanske,
engelske, franske, peruanske og chilenske samt nogle
lydske Handlende, Skibsförere og enkelte Jordbrugere, —•
i skarp Opposition, ja jeg kunde sige i aabenbar Kamp,
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i det denne Deel af Landets Beboere uafbrudt stræber efter
at sætte sig i et uafhængigt Forhold til dets Regjering og
Love, og vil leve som Colonister under sine respective Consulcrs Beskyttelse og Styrelse. „The whole is absurdity 1“
— „All’s humbock, stupidity !“ er deres Omqvæd, hvergang
de omtale Landets Love og Regjeringsform; de have svoret
Missionairerne et evigt Had, og söge at skade dem, hvor og
hvorledes de bedst kunne komme til.
Denne fjendtlige Tilstand har sin Oprindelse i de tidlig
ste Forhold, da Missionairerne paa den ene Side, blanke
Handlende og Sofarende paa den anden, besögtc Öerne.
Det var klart al her maatte udvikle sig Fjendtligheder: de
Förste vare strenge Moralister, besjælede af Iver for Hed
ningernes Omvendelse, men med de snevreste puritanske
Grundsætninger; de Sidste vare som oftest Eventyrere og
Folk af de loseste Sæder. De Förstes Hensigt var at ud
brede Christendommen med alle dens Velsignelser blandt
et hedensk Folkefærd, de Sidstes at benytte de arme Vil
des Enfoldighed og Laster til deres egen störst mulige
Fordeel. De Förste kom med Biblen i Éaanden og præ
dikede Evangeliet, Hedenskabets Tilinletgjorelse, Lasters
Udryddelse, Afholdenheds og Sædeligheds Indførelse i
den strengeste Betydning; de Sidste kom med Brændeviin, Vaaben, Flitterstads og alle slige for de Vilde saa
tillokkende Herligheder, og forlangte kun ({erfor de Træer,
som stode unyttede i deres Skove, eller den Jord, som
laac ubrugt ved deres Strande. Missionairerne talte til
Aanden, de Handlende til Sandserne, her maatte opstaae
Strid om hvem der skulde beholde Overhaand. Vi have
seel af det Foregaaende, at Kampen var haard og langvarig,
men da den har endt med Missionairernes Seir, saaledes al
den indfodle Befolkning, idetmindste for saavidt den er re
præsenteret i Kongens Raad, har böiet sig for deres aandelige Overlegenhed, og har valgt dem (il sine Ledere, saa
har Regjeringen maattet finde sig i, al den Krig, som den
hvide Befolkning ikke har ophört at fore, nu ogsaa gaaer
ud over den.
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Enhver som har færdedes noget i Colonierne, kjender
den ined Melken indsugede uudryddelige Ringeagt, som den
blanke Befolkning nærer for den sorte eller blandede Race.
Trods alle mulige Emancipationer og derved erhvervede
politiske Rettigheder, bestaaer denne Fordom endnu, og efter
min Overbevisning maae flere Generationer forgaae, fôr den
sporlös udryddes. Det kan derfor ikke undre, at den paa
Sandwichsoerne bosatte hvide Befolkning, seer med fornem
Ringeagt ned paa et Folk med næsten sort Hud, og som
fra en næsten .vild Tilstand, saa at sige under deres öine,
har udviklet sig til cn Nation, der gjör Fordring paa at
indtage en Plads mellem Jordklodens civiliserede Folkeslag,
optræder med en Kongefamilie, et Hof, Ministre,, en Consti
tution o. s. v. Det er dem en forhadt Tanke, at de skulle
böie sig under Love, som gjöre dem cens og lige med
Landets indfodte Befolkning. Men i Særdeleshed rammer
deres Had og Ringeagt de Hvide, som have identificeret sig
med*den hawaiiske Regjering, enten ved at tage Tjeneste
eller ved at aflægge den undersaallige Ed, og saaledes un
derstolte den i dens Bestræbelser, og saa at sige smedde de
Yaaben, hvormed Regjeringen bekjæmper sine Modstandere.
Medens der saaledes saavel paa Tryk, som i mundtlig Samtale,
hörtes de störste Forsmædelser over Judd, Richards og Ricord,
var det derimod saa langt fra at den med en indfödt Prindsesso
gifte engelske Dr. Rooke*), dennes Svoger Premierministe
ren John Young, eller endog Kong Kamehameha selv, stille—

Rooke, Livlæge hos Kongen og gift med en Datter af den gamle
Young, var fra först af kommen hertil som Læge paa et engelsk Hvalfangerskib, og var nu i en Række af Aar hawaiisk Undcrsaat. Deels
som Medgift med sin Kone, deels som Gave af Kongen, havde han
faaet flere yndige Dale, som han imidlertid manglede baade Penge
og Arbeidskraft til at gjöre frugtbringende. Tidligere havde han været
Domaine-Intendant; nu havde han opgivet denne Stilling, og sluttet
sig til Oppositionen; dette forstyrrede imidlertid ikke i mindsteMaade
det venskabelige Forhold imellem ham og det indfödte Hof. Hans
Ægteskab var barnlöst, men han havde adopteret en Datter af sin
Kones Söster.
6
Billea Jordonaeiliag. 111.
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des i Classe med hine Regjeringsmænd, at man tvertimod,
hvad der vistnok, navnlig om Kongen, kan lyde forun
derligt nok, regnede dem ligefrem til Oppositionen; — og
som et slaaende Beviis paa, hvorledes det virkelig var hine
Tre og ikke Kongen, der regjercde Landet, kan det maaskee an föres, hvad alt tidligere er omtalt, at Kongen ikke
engang var optaget som Medlem af sin egen Statskirke, og
ikke lilstededes Adgang lil Herrens Bord, fordi Missionairerne
ikke ansaae sig tilstrækkelig forvissede oip, at hans Sindelag
var ligesaa christeligl som hans Gjerningen
Regjeringen har paa sin Side troet at burde værge sig mod
denne Opposition med de kraftigste Vaaben. Disse bestaae i
Love, som betydelig indskrænke Indvandringsfriheden, umulig*
gjöre Erhvervelse af Grundeiendom, der udelukkende er i
Kongens og Høvdingernes Hænder, og kræve Aflæggelse af den
undcrsaatlige Ed af enhver Fremmed, der modtager en For
pagtning i Landet Den hvide Befolkning forsvarer sig ved
en vedvarende, stundom voldsom Opposition i Skrift og
Tale, og ved idelige Drillerier og Stiklerier paa Ministrene
af fremmed Herkomst, hvor disse kun frembyde den mind
ste Blottelse. Det kan ikke nægtes, at disse gode Herrer
heri ofte give deres Fjender den forönskede Ledighed, og
skabe sig selv mange Bryderier ved at indlade sig paa
Forholdsregler, der ikke kunne have anden Nytte, end at
tilfredsstille deres egen Forfængelighed. Man erindrer f. Ex.
de i det Foregaaendc omtalte Baand og Stjerner. Meget
pudsigt er del ogsaa at læse i „the Polynesian“ de alvor
lige halvofficielle Beretninger om Hoflets Foretagender, om
„his highness the premier“, som har besögt Dronningen, om
Kongen, som har redet sig en Tour, om Soireer ved Hof
fet, hvorved Mr. A og Mistress B have været tilstede, og
hvor Miss C udmærkede sig ved en glimrende Toilette o. s. v.
Ikke mindre latterlig men mere betydningsfuld var den An
ordning, som bestemte en Rangforordning og et Hofcere
moniel, der med den störste Alvor blev publiceret i the
Polynesian den 20 Juli 1844, som en Statsact, motiveret af
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Mr. Ricord the attorney general, og hvori det efter moden
Overveielse i Stalsraadel var besluttet, at Ceremoniellet fulgt
ved Wiener-Congrcssen skulde lægges til Basis for de frem
mede Consulers indbyrdes Rang. Da man heraf fik ud, at
den nordamerikanske „Commissioner“ skulde have Rang over
den engelske General-Consul, saa blev denne vred og skrev
en Note lil Udenrigsministeren, hvori han fortalte denne, at
han vist aldrig skulde være faldet paa al tænke paa Rang
ved det hawaiiske Hof, hvortil der jo ikke var den fjerne
ste Anledning, men siden Regjeringen selv havde gjort sig
denne Uleilighed, saa paastod han sin Rang hævdet o. s. v.
Ved disse og andre lignende Forholdsregler, har den
hawaiiske Regjering deels givet sig blot, deels skabt sig
Bryderier uden mindste Nytte for sig selv. Det kan vist
med Reile bebreides den, al den ikke har vidst at gjöre sig
gode Venner med de fremmede Consuler, og i dem skabt
sig et Slöltepunkt mod den hvide Befolknings Anmasselser.
Det kan endvidere foreholdes den, og detle bliver en Be
breidelse af en alvorligere Art, at den, i sin Iver for at
sætte Skranker for den indvandrende Befolkning, har forlrædiget denne iüdövelsen af Lov og Ret, i det den har ladet*
Europæere, söm ikke vare istand til at afgive Forklaringer
i Landets Sprog, blive forkorte og dömte af Dommere, som
ikke forstode andet end Hawaiisk. Dette blev en saa skri
gende Uretfærdighed, at de fremmede Consuler blandede sig
deri, og Regjeringen blev da nödt til al skabe el DommerEmbede til at domme i de Fremmedes Sager, og indsætte
en Fremmed i denne Post. Det maa iövrigt paa den an
den Side indrommes, at de fremmede Consuler ved flere
Ledigheder ere gaaede meget lidenskabeligt tilværks, ogere
optraadte mere som Parter i Sagen, end som mæglende og
bilæggende Autoriteter.
I del Hele har den unge Stats Rettergang strax i sin
Fodsel været belemret med en Masse Sager af den van
skeligste og ubehageligste Art. De have i Almindelighed
havt til Gjenstand Regjeringens Fordringer paa fallerede
Kjobmænd eller omvendt, men i Særdeleshed Reclamationer
6*
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af Stykker Land, afslaaede i ældre Tider af Høvdingerne
for Spotpris eller for slet Intet — ved et godt Lag over et Glas
Grog — og som Efterkommerne have villet tage tilbage, eller
hvis Salg Regjeringen har nægtet at anerkjende Gyldigheden af.
En saadan Oprindelse har den i Sandwichsoernes Historie saa
betydningsfulde og höist uheldige Conflict med den forhenvæ
rende engelske Consul Charlton. Denne Mand kom til Öerne i
1825 som engelsk Consul. Han indlod sig i betydelige
Handels-Transactioner, og viste sig meget snart som Fjende
af Missionairerne. Af Kalaimoku, der var Gouverneur paa
Oahu under Kahumanu’s Regjering, lod han sig forære et
stort Stykke Land nær ved Fortet i Honolulu. Han benyt
tede del tildecis til Værft og Byggeplads, men i 1840 kom
han frem med Fordring paa et betydelig större Stykke, som
han ligeledes paastod var ham foræret. Delte nægtede Re
gjeringen, om med Ret eller Uret skal jeg lade være usagt.
Imidlertid ankom Fregatten Carysfort, Capt. Lord George Paulets til Honolulu. Denne Officecr optog Mr. Charltons og mange
andre misfornöiede Engclskmænds Fordringer som sin Re
gjerings, og oplraadte med den mest bydende Tone, for
langende öieblikkelig Afgjörelse paa en fyldestgjörende
Maade, og en betydelig Skadesløsholdelse for den dem formeentlig tilföiede Uret. Den svage hawaiiske Regjering gik
ind paa alle Fordringer, undtagen hvad der var den physisk umuligt, nemlig slrax at betale en stor Sum Penge som
man ikke havde, og da Lord George Paulet vedblev peremtorisk at paastaae Alt hvad han havde forlangt, erklærede
Kongen sig Fallit og opgav sit Bo, idet han overlod hele
sit Kongerige til den brittiske Krone, under Forbehold af
al underkaste sig Dronningen afEnglands Naade og Afgjö
relse af Sagen. Lord George modtog delte, besatte Fortet,
lod heise engelsk Flag derpaa, og indsatte nu en Regjerings-Commission, hvoraf Kongen selv, repræsenteret af Mr.
Judd, var Medlem. Dette Provisorium, som den franske
Consul nægtede at anerkjende, og under hvilket han derfor
hævede sine Functioner, varede fra Februar til Udgangen
af Juli 1843.
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Den engelske Orlogschef og Kong Kamehameha sendte,
begge med samme Skibslejlighed, hver sin Gesandt med
Depecher til det engelske Cabinet; imidlertid regjerede den
Förste Landet, brod tvertimod sit Löfte Love og Anordnin
ger, paalagde nye' Skatter, oprettede et saakaldet Dronnin
gens Regiment, og nödle endelig Mr. Judd, der ikke længere
vilde dele Ansvaret for Lord Georges egenmægtige Handlinger,
lil at udtræde af Regjeringscommissionen. Forinden udstedte
han en höitidelig Protest, som var medundertegnet af Kongen
og hans Premierminister. Partierne stillede sig saaledes stedse
skarpere ligeoverfor hinanden, den nordamerikanske Linie
skibschef Commodore Kearney, der kom til Honolulu i Begyn
delsen af Julimaaned, protesterede offentlig mod den en
gelske Usurpation, og da Lord George Paulet ved Trudsler
mod Kongen sögte at hindre Commodoren i at salutere det
hawaiiske Flag, syntes et alvorligt Brud allerede uundgaaeligt. Da ankom den engelske Admiral Thomas til Öerne,
erklærede Lord Paulets Fremgangsmaade for aldeles uberet
tiget 9 gjenindsatte Kongen i alle hans Rettigheder, og
bestemte, al Sagen om Charltons Fordringer skulde blive
Gjenstand for mindelig Overeenskomt. En Kongesalut fra
Admiralskibet gav Signalet til at nedhale det engelske og
heise det hawaiiske Flag paa Honolulus Fort, et Öieblik
efter tordnede Kanonerne fra Forterne og alle Krigsskibene
i Havnen; den oprettede Milits toges derpaa i Ed, de af
Lord Paulet ved den ansatte indfödte Officerer stededes af
Kongen til Haandkys og Tilgivelse, almindelig Amnesti for
kyndtes, og ti Dages vedholdende Festligheder gave Vidnes
byrd om den almindelige Landeglæde. Disse Festligheder
vare endnu ikke endte, da den amerikanske Orlogsmand
Cyane ankom med Efterretning om, at Frankrig og England
havde anerkjendt Öernes Souverainitet, samt at der fra begge
disse Lande vilde blive udsendt Commissairer, som skulde
afslutte en ny Tractat med Kongeriget Hawaii, og den En
gelske tillige afgive Kjendelse i den Charllonske Sag.
Den fra England udsendte Commissair var den alle- '
rede tidligere omtalte Generalconsul Miller. Men heller
ikke denne Mand afgjorde disse Stridigheder efter den
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hawaiiske Regjerings Hoved. Ffter en uendelig Vidtløftig
hed af Correspondance, som jeg her ikke skal trælle Læse
ren med at gjengive endog blot Indholdet af, og hvori
Miller haardnakket paastod, at han var kommen til det Re
sultat, al den omtvistede Grund virkelig, tilhörte Charltons
Bo — Manden selv var imidlertid död insolvent, — lod han
en skjon Dag afstikke Pladsen med Pæle, lod reise cl Planke
værk deromkring, og afleverede den til vedkommende Commissairer i Boet, som strax udleiede Stykker deraf, hvor
paa der reiste sig den ene Boutik og Bolig efter den
anden, medens jeg var i Honolulu.
Forgjæves lod Regjeringen optage Forhör, som blcve
afholdte i Kongens og Høvdingernes Nærværelse, og som
alle gik ud paa al bevise, at Charltons Documenter vare
ugyldige, ja falske. Miller bröd sig om Ingenting, men gik
frem paa den Vei, han nu engang ansaae for den rette.
Ålle disse Documenter, alle disse Forhor, alle disse
Correspondancer ined en Uendelighed af Bilag, har Regje
ringen ladet trykke for at overbevise Verden om sin Uskyl
dighed og Retfærdighed i en Sag, som Ingen bryder sig
om udenfor disse Öer. Det er utroligt, hvilken Masse Pa
pir der er blevet skrevet og trykt fuldt i denne og lignende
Sager. Denne Skrive- og Trykkesyge cr overalt en nf den
hawaiiske Regjerings svage Sider. Overbcviist om al Of
fentligheden skal være den Svageres Værn mod den Stær
kere, er den ganet lil en Yderlighed i denne Retning, som
grændser til del Latterlige, og som i det mindste har den
Ulempe, at den koster den cn heel Deel Penge, og gjör
Folk i Almindelighed ligegyldige Tor dens Offentliggjørelser.
Jeg, som har gjennemlæst cn stor Deel af disse Aclstykker,
er idelmindsle kommen til den Overbevisning, at den godt
kunde have sparet sig den störste Deel af sin Uleilighcd.
Vi have af det Foregaaende seet, hvilken Indflydelse
fremmede Orlogsmænd have havt og stedse endnu have un
der deres Ophold ved disse Öer. Enten have de slaael
som Part i Stridighederne, og ere da optraadte fjendtlig
imod Regjeringen — saaledes FranskmændcneDupetil Thouars
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og Laplace, og senest Legoarant de Tromelin, Amerikane
ren Perceval og Englænderen Lord George Paulet — eller
de have sat sig paa et Slandpunct udenfor de Stridende,
og da have de måaltet optræde som Voldgiflsmænd, saaledes
i ældre Tider Amerikaneren Capt. Jones, og i 1846 Admiral
Sir George Seymour, da han med Linieskibet Collingwood
var ved Honolulu. Han^iev indbuden til at overvære For
horene, optagne i den Charltonske Sag i Paladset, men
ifölge hans eget Udsagn til mig, var han saare lidet tilfreds
stillet ved alt hvad han saae, og kaldte det „a miserable
exhibition“. Ogsaa jeg blev anmodet fra flere Sider om at
tage Parti og være Dommer, saaledes som jeg alt tidligere
har antydet, men undgik det stedse, holdt mig aldeles neu
tral og Vogtede mine egne Anliggender, som gave mig fuldt
op at tage Vare.
At gaae ind i nærmere Details over hvad de forskjellige
Nationers Orlogsmænd have udrettet, naar de lil forskjellige
Tider have besögt Sandwichsoerne, vilde være at skrive
disse Öers Historie, hvilket ikke er min Hensigt, og skal
jeg i saa Henseende henvise lil Jarves „history of the hawaiian islands“.
Men naar jeg maaskee allerede har udbredt mig vidt
løftigere herom, end mine Læsere skjölte om, da er det
kun skeet for at vise, hvad Indflydelse en Orlogsmands Nær
værelse har paa hine langlborlliggende Handelssteder, og
allsaa for at vise Vigtigheden af, at vi vedblive at be
skytte vor Handel med Orlogsmænd i hine Farvande, som
overalt hvor vort Handelsflag söger hen, ifald vi ellers onske at see vore Handelsskibe fremdeles beseile hine Jord
klodens fjerne Farvande med nogenlunde Held.
Da jeg udtalte mig om Hawtfianernes Cultur og aandelige Historie, forudskikkede jeg som dennes Forudsæt
ning og nodvendige Udgangspunkt, en omfattende Skildring
af de amerikanske Missionairers Virksomhed paa disse Öer.
Idet jeg nu vender mig til Öernes materielle Interesser, er
der ogsaa her en Gjenstand, der, skjöndt kun af middelbar Ind
flydelse, dog er for vigtig til ikke at skjænkes en ganske særde-
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les Opmærksomhed.
Denne Gjenstand er Hvalfangsten,
en Fangst, der sætter saa overordentlige, og det de forskjel
ligste Folkeslags Kræfter i Bevægelse, men i hvilken navn
lig de nordamerikanske Fristater have fundet, ei blot en saa
betydelig Indtægtskilde, men tillige en for Uddannelsen af
deres Sômænd saa lærerig Skole, at de, ligesom ogsaa Eng
land og flere andre Lande, skjöndr^isse i mindre Grad, endog
ved store Præmier have sögt at fremme og begunstige den.
Naar jeg taler om denne Industrigreens Betydning for Sand
wichsoerne, saa maa man imidlertid dog ikke forstaac dette,
som om den umiddelbar skulde beskjæftige en anseelig Deel af
disse Oers-Befolkning, ellersom om disse Farvande just egent
lig skulde afgive et Ilovedfangested for dens Drift, men man
maa kun tænke paa deres umiddelbare Erhverv fra den store
brogede HvalfangerQaade, der, som Fölge af Ögruppens gun
stige Beliggenhed, har valgt denne til sin Hvile- og Forfrisk
nings-Station. De 9/io af alle herværende ColTardimænd ere
Hvalfangere, og en næsten ligesaa stor Part af disse igjen
ere her, som overalt i Sydhavet, Atlanterhavet og det in
diske Ocean, Nordamerikanere.
Allerede heri ligger da
Aarsagen til at disse Öer paa en saa iöinefaldende Maade
have tildraget sig de forenede Staters Civilisations- og Omvendelsesforsög.
Det vil maaskee interessere Læseren al höre en kort
Beskrivelse af Hvalfangerskibene og Hvalfangsten, saaledcs
som vi, deels ved Öiesyn deels ved Fortælling, lærte dem at
kjende under vort Ophold i Honolulu-Havn. Hvem der onsker en grundigere Indsigt i dette interessante Capitel, ham
tör jeg henvise til den ved sin Opdagelses-Expedition bekjendte Captain Wilkes’s Undersøgelser i denne Retning,
som jeg ogsaa har benyttet i flere af de folgende Bemærk
ninger. Der gives i det Hele to Slags Hvaler; Bardehvaler
og Tandhvaler; til de förste höre Fin- eller Rorhvalerne
og Rethvalerne, til de sidste Delphinerne, Döglingerne, Nar
hvalen ogKaskelotten eller Spermhvalen. Afseet fra den grøn
landske Hvalfangst er det imidlertid kun Spermhvalen
og den ene Art Rethvaler, der ere Gjenstande for den
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store Jagt, og da den forste, om den end ikke har aftaget i
Tal, dog fanges mindre end fôr, fordi den er bleven sky og
tillige har forladt flere af sine gamle Pladser, gives der
neppc nogen Hvalfanger mere, der udelukkende jager paa
den, men de fleste tage Rethvaler og Kaskelotter iflæng og
fylde navnlig deres Last med hine, der leve ved Kyster
og Bugter, medens Spermhvalert gjerne færdes langt ude i
rum So. Kommer en Hval indenfor Hvalfangerens Syns
kreds, og det speidende Udkig opdager den fra Veiret, da
vil strax Vandmassen der udsprôiles, Retningen, Höiden og
Hyppigheden, hvormed delte gjentages, den större eller
mindre Colos, der rager frem af Vandet, Maaden hvorpaa
Dyret dukker, og Tidsrummet, hvori det forsvinder under
Vandfladen, gjöre den övede Iagttager bekjendt med, hvil
ken Hval han har for sig, og det vil nu ikke vare længe,
inden man gjör klar til Jagten, og sætter nogle Fartöier i
Vandet, medens kun Captainen og en halv Snees Mand blive
ombord i Skibet. Hvert Fartöi har gjerne, foruden Styr-;manden og Harpuneren, en Besætning af Qre Mand, Harpu
neren roer den forreste Aare, men lægger den ind, naar
man kommer Dyret paa nogle Favne nær, tager fat i Har
punen, der er fæstet til en Line af 2—300 Favnes Længde,
og kaster den nu «efter sit sikkre Maal, hvorpaa han slrax
griber en Öxe, parat til at lade den falde og saaledes over
hugge den löst opskudte Line, saasnart den bliver uklar
eller ikke mere kan fölge del flygtende Dyr. Naturligviis
er det ikke blot Byttet, men ogsaa Harpun og Line, der
gaae tabt, saafremt Harpuneren nodes til at gjöre sit skæb
nesvangre Hug; naar imidlertid Hvalen söger lige ned i
Dybet, eller den, som man ogsaa har Exempter paa, löber ud
med cn Fart af indtil en Qvmiil i 30 Secunder eller 120 Miil
i Vagten, da bliver naturligviis. Faren for Baadens Kæntring
altfor öiensynlig, til at man ikke skulde være glad ved atter
at kunne slippe Hvalen, og selv komme heelskindet fra sit
Eventyr. Alligevel er dette langtfra dun eneste Fare, der
ved denne Jagt truer Matrosens Liv; ikke sjelden dræbes
han ved et Slag af Hvalfiskens Hale, og endnu oftere river
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Linen En eller Anden ud med, som er uforsigtig nok lil
nt træde ind i dens Bugter, stundom overfaldes ogsaa den
udsendte Band af Uvcir- og Taage, og finder aldrig, eller
först efter de störste Farer og Möisommeligheder sit Skib
igjen. Et saa farefuldt Erhverv kræver en ualmindelig Lön,
og da Hvalfangsten bliver endnu mere ulillokkende ved sine
lange Togter. og sjeldne Ophold ved Land, have derfor
Rhederierne seet sig nödte lil at sætte Extra-Præmier for
hver Mand, der farer med disse Skibe, saa at 6—8 pCt.
af hele Udbyttet tilfalder Captainen, 4pCt. förste Styrmand,
2—3 pCt. anden Styrmand, 1—1J pCt. tredie Styrmand, 1 pCt.
Tommermændcne, Ä—$ pCt. Matroserne og |pCt. Skibs
drengene. Vi maae imidlertid vende tilbage til selve Fang
sten, som vi forlode i det Öieblik, Dyret flygtede med Har
punen i Livet. Den næste Baad nærmer sig nu den förste
og fæster sin Line til dens, den tredie kommer til og gjör
ligesaa, hvis Hvalen endnu ikke har forblödt sig og lobet
sig træl; derefter sætter Harpuneren sig til Rors og overlader
sin Plads til Styrmanden, der er gaaet forefler og stikker den
dræbende Landse, som kaldes Lændseren, ind under Finnen af
Dyret. Landsen er med sin Line fastgjort til Baaden, den er
skarpsleben som en Ragekniv, og er aldrig saasnart brugt, för
den atter gjemmes i sin Trækapsel, for at bevares, mod
Rust. Den dræbte Hval bringes strax paa Siden af Skibet,
hvorfra der hugges to Kroge ind i den; Spækket skrælles
spiralformigt af ved Hjælp af den saakaldle Spade, og naar
et Stykke Spæk er skuaret lös og heiset op, bliver Krogen
hvormed delle fulgte., hugget fast igjen nedenfor den Krog,
der endnu blev siddende i Dyret, Spækket skrælles nu
rundt om den, og saaledes vedblives uafbrudt, indtil i Lo
bet af nogle Dage Alt er bragt op og kastet j den store
Gryde, der staaer paa Dækket, og hvorfra det, udkogt til
Tran, löber ned i Tönderne i Lasten. Fremgangsmaaden
med Kaskelotten er den samme, som med Relhvalen, kun
den af hiins Hoved vundne egentlige Spermacet (headmat
ter) underkastes ikke den omtalte Kogningsproces, men
bliver blot let opvarmet og saaledes nedlagt i Fadene.
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Hvalfiskens Kjöd er ingenlunde nogen daarlig Spise, det
steges i Spækket (blubber) og skal saaledes efter Matroser
nes Sigende endog smage meget godt; til Mandskabets faste
Provisioner horer det imidlertid ikke.
Jeg har allerede omtalt, at ingen Hvalfanger længere
udelukkende jager Kaskelotter; deres Tal forholder sig i det
Hele til Relhvalernes som 1:2, og deres Udbytte er i Qvantitet ringere. Rethvalen, der fortrinsviis opsöger Kyster og
Bugter, findes især langs Chili, Californien, Amerikas Nord
vestkyst, Nyholland og Nyzeeland, altid saaledes, at den
vælger sit Ophold efter de respective Steders Sommer«
Den bliver störst paa de höie Bredegrader, og jages derfor
helst paa 50—55° N. Br. i Juni og Juli Maaneder; vel gjöre
Taage og Uveir her Jagten ulige farligere, men saa giver
den ogsaa hyppig indtil 180 barrels, ja som en Hamborger
forsikkrede os i Honolulu indtil 250 barrels Tran. Hun
nerne ere, hvor der findes Slimer, langt talrigere, end Han
nerne, men fanges neppe saa hyppigt, fordi de ere betyde
lig mindre og derfor langtfra efterspores saa meget.
Hvalfangerne ere i Gjcnnemsnit omtrent 400 tons drægtige,
og udrustes gjerne for en Tid af 40 Maaneder, deres Besæt
ning kan regnes paa 20—25 Mand eller noget mere. Wil
kes antager, at den nordamerikanske Hvalfangerflaade, som
han i 1840 beregner til 675 Fartöier med 15 a 16000
Mands Besætning, har en Værdi af 25 Millioner Piastre og
bringer et aarligt Udbytte af 5 Mill. Piastre; han angiver at
10 pCt. af Skibene farer med Tab, og at kun 1 pCt. for
liser. Da hari ikke anslaaer hele Antallet af aarlig dræbte
Hvaler lil mere end 10,000, fordeelte paa et Areal af 20
Mill. eng. DMile, holder han den ofte nok gjentagne Paastand
om Hvalernes Aflagen for aldeles urimelig, og denne Wil
kes’s Mening finder Bestyrkelse i de forenede Staters Han
delslister for 1843—46, ifölge hvilke der af nordamerikan
ske Hvalfangere gjordes en aarlig Fangst til Belöb af
7 Mill, piastre med omtrent 720 Skÿe.
De Farvande, der efter Wilkes fortrinsviis opsöges af
Hvalfangere, ere de stille Belter, omtrent i en Brede af 300
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engelske Miil paa begge Sider af 30° ’s Parallelen, saavel i
den sydlige som nordlige Hemisphære. Grunden hertil er
den, at Polar- og Æqvatorialstrôinmcn her mödes og holde
hinanden i Ligevægt, og at der herved fremkaldes en större
Ansamling af de Mcduser, Infusorier o. s. v., der tjene dem
til Næring. Disse Smaadyr vandre iôvrigt ved Hjelp af
Havets Strömninger flere Gange om Aaret, og da Hvalerne
ved denne Leilighed selvfølgelig trække efter, hörer der el
heelt Studium til i de forskjellige Aarslider 'at udfinde de
gunstigste Jaglrevierer. Wilkes deler saaledes Sydhavet
i 15 Jagtpladser, som han atter grupperer i 4 Beller. I
det förste, der gaaer fra Linien til den nordlige Vende
kreds, opholde Hvalerne sig drn störste Deel af Aaret, kun
at de Vesten for Galopagos-Öerno indGnde sig usædvanlig
talrigt til en bestemt Aarstid. 1 del andet, mellem den
nordlige Vendekreds og 50° N. B. trække de fra Mai til
November fra Japan over mod Nordamerika og Californien,
nemlig i Juli ved Boninöcrnc, fra Juni til October Nord for
Sandwichsoerne, i August og September til Amerikas Nord
vestkyst, endelig i November og Januar til Californien. Det
tredie Belle, fra Linien til den sydlige Vendekreds, om
fatter Havet fra Sydamerika til Kingsmillgruppen, altsaa
Marquesas-, Selskabs-, Venskabs-, Samoa- og Fidschi-Öerne.
Slrögel nærmest faste Kysten (5—10° S. B. og 90—120°
V. L.) besöges her fra November til Februar Manned, og
först i Juli og August gaae Hvalerne over mod Kingsmillog Fidschi-Archipelet. I det fjerde Belle, fra den sydlige
Vendekreds til 50° S. B., befinde Hvalerne sig Marts, April
og Mai östen for Nyzeeland og efter denne Tid Öst for Nyholland og derfra over mod Sydamerika.
Paa en lignende Maade har Wilkes bestemt Hval-Localiteterne i det indiske og atlantiske Hav; saaledes Syd
for Azorerne i Sommermaanederne indtil October, derpaa
ved Cap Blanco og Cap Verde, saa Nordkysten af Brasilien
i October, November, ^ecember; den brasilianske fynke og
Plalamundingerne i Januar og Februar; St. Heldna og Carrolgrunden i Marts, April, Mai; og endelig herfra over
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mod Sydamerika, Öst om Luvarlsöerne til Bahamabanken,
I det indiske Ocean angives de gunstigste Localiteter at
være: Syd for Madagascar i Marts og April, MozamhiqueCanalen i Juni og Juli, derpaa Cap Corrientes og ComornÖerne; den arabiske Kyst i Nordost-, Chagos-Archipelet i
Sydvest-Monsunen.
Som en almindelig Sætning kan det opstilles, at Hva
lerne besôge de forskjellige Steder ved Sommerens Begyn
delse og Ende, og at deres Hovedpladser ere de, hvor Ky
ster, Bugter, Moden af modsatte Strömninger o. s. v. bidrage
til at tilbageholde og ansamle deres Næringsstof i större
Masser. Læren om Havets Strömninger og om Hvalernes
Opholdsteder ville derfor ogsaa komme til at gaae Haand
i Haand.
Do£ vi ville forlade Hvalfangerne paa deres eventyrlige
og farefulde Fangster, og attpr vende os til det lille Rige, der
har givet os Anledning til at skjænke den en saa vidtløftig
Omtale, fordi det finder en Hovederhverskilde i at modtage de
mange Skibe, der benyttes til dette Öiemed, i sine sikkre
Havne, forfriske deres Mandskab, og forsyne dem med Pro
visioner, Materiale og andre Fornødenheder.
Dette Kongerige med sit Hof, sit Statsraad, sine Kamre
o. s. v. beslaaer af otte beboede og fire mindre, ubeboede
Öer med et samlet Flade-Indhold af næsten 400 □ Mile med
80 à 100,000 Indvaanere (hvoraf omtrent 2000 Indvandrede
eller deres Afkom) og med en aarlig Stats-Indtægt af circa
75 til 80,000 Piastre. Kongens Civilliste er 3000 Piastre,
men der var et Forslag paa Bane, at han skulde have 10,000
Piastre, imod at opgive alle sine Landeiendomme til Staten.
Finantsminisleren, Dr. Judd, var ligesaa godt aflagt som Hs.
Kongelige Majestæt; men Rigels Admiral havde f. Ex. kun 30
Piastre om Maaneden. Det meget betydelige (Jndervisningsvæsen*) koster Landet mindre end man skulde troe, da det
*) Ifölge officiel Tabel, offentliggjort i Januar 1849, var der 527 Skoler
paa Öerne, hvoraf 101 catholske, de Övrige protestantiske. Deri un
dervistes i alt 19,000 Elever, hvoraf 527 Catholiker. Regjeringens
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lildccls bestrides af Missionaircrne, de være nu protestantiske
eller catholske. Omkostningerne for del Militaire ere for intet
al regne; Politi, Dominere og Toldvæsen etc. ere slet lönnede,
og saavidt jeg har kunnet skjönne, for Störstedelen ved
Sportler*).
Der kan vel ingen Tvivl være om, at et Land af saa
ringe Omfang og med en saa ^betydelig Befolkning, maalte
kunne regjeres med et langt simplere Styre-Apparat, end
del, her er anbragt. Dersom disse Öer erholdt en meget
simplificeret og lidet bekostelig Regjering, med oplyste,
politiske og liberale Grundsætninger, vilde de, med deres
herlige geographiske Beliggenhed, i Centrum af Sydhavets
nuværende og tilkommende Handel, midt imellem Califor
nien og China, mellem Sydamerika og Kamschalka, mellem
Ny-Holland og Amerikas Nordvestkyst, med deres ypperlige
Climat, deres frugtbare, men for Störstedelen endnu uopdyr
kede Landstrækninger, med deres sikkre Havne og Rheder,
blive til el af de lykkeligste og rigeste Lande paa Jord
kloden. Men der er rimeligviis heller ingen Tvivl om, al
delte ikke vil finde Sted med deres nuhavende Befolkning.
De aristokratiske Fordomme ere altfor indgroede til at der
anrlige Udgifter til Undervisningsvæsenet beløbe sig til imellem 20
og 30,000 Piastre.
*) Her kun et lille men mærkeligt Exempel:
Nogle franske og danske Officerer gik cn Løverdag Aften fra den
franske Consuls Huus Kl 11V, og da deres Farløicr endnu ikke vare
komne i Land, gik de ind paa en Cafe, holdt af en Cliineser, hvor de
passiarede, loc og sang. Kl. 12i kom Værten og sagde dem, at han
ikke turde have Gjæstcr længere end til KL 12 under svær Mulct, og
bad dem derfor om at gane, hvilket de strax gjorde. Men Naboerne
anga ve Chineseren forat have forsyndet sig mod Sabba th-Anordningen, og han blev idømt en Mulct af 500 Dollars; deraf de 250 til
Regjeringen og de andre lil Politimesteren. Paa Hr. Dudoits Fore
stillinger opgav Regjeringen ved Hr. Ricord sin Fordring, men Poli
timesteren, Mr. Brick wood, paastod at ville have sin Andeel udbe
talt. Det er altsaa øjensynligt i Politiets Interesse, at Lovene over
trædes, og at der begaaesUordrner. AtMulcten i alFald var urimelig
høi, behøver jeg neppe at fremhæve. Sagen var iøvrigt endnu ikke
afgjort ved min Afreisc.
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er at tænke paa, at nogen virkelig frisindet Regjering skulde
kunne blive indfort, og hvad der er det værste, Befolknin
gen er i höieste Grad forfalden lil en Ladhed og Ulyst til
Arbeide, der igjennem flere Generationer ikke vil være til
at udrydde, og vil være en Hoved-Anslodssteen mod Lan
dets Opdyrkning, som i det Hele mod Nationens Tilvæxt i
Rigdom og Velvære. Og dog vilde Öernes Opdyrkning ellers
være saa let. Jordbunden er ypperlig skikket til Caffe- og Suk
keravl; den hawaiiske Caffe har allerede et velfortjent Navn,
i 1843, der var el gunstigt Aar, udforlcs endog for 58,000
Piastre Sukker og Molas. Mais og Hvede, Riis og Frugter
ere af en fortrinlig Art; Aleurites-Træet afgiver den endog
til Export brugte Kukui-Olic ; Taccaroden giver udmærket Sa
lep. Qvæget trives ypperligt og tiltager aarlig; Huder udfores,
men ulige vigtigere er Forbruget af fersk Kjöd og andre
friske Provisioner, der er saa betydeligt, at i 1845 an
drog Udgivterne for fremmede Coffardi- og Orlogsmænd
ved Sandwichsoerne, i Hovedsagen til Forfriskninger, no
get imidlertid ogsaa til Skibsreparationer, over een Mil
lion Piastre. Taro-Roden er el saa fortrinligt og godlkjobs
Næringsmiddel for den menige Mand, at 40 □ Fod, beplan
tet med denne Rod, afgiver Föde for cn Mand i el heelt
Aar. Salt lil en meget betydelig Udförsel kan tilvirkes med
den allerstørste Lethed. I Skovene findes de kostbareste
Træsorter, saasom Sandeltræet, der i de förste Aar ind
bragte betydelige Summer*). Men det hjelper Altsammen
ikke, thi Arbeidskraften mangler, Befolkningen er ringe, og
den der er, vil ikke arbeide mere, end der just behoves for
at leve. En Planter, der havde betydelige Caffe-Plantager,
og som var en oplyst og veltænkende Mand, har forsikkret mig, at han ikke var istand til at faae Arbeidere til
at plukke Bærrene af Træerne, hvorfor de faldt af og raad*) Ved slet og ödsel Behandling af Skovene er Exporten af Sandeltræet
sunken ned til Intet. Prisen herpaa var ogsaa sunken i China, hvorhen
det i Særdeleshed udskibedes. Kongen har nu lagt Tabu paa Sandel
træet, saa at intet mere fældes uden hans specielle Tilladelse.
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nede pea Jorden. En anden Mangel er Savnet af Driftscapilalcr; Hovdingerne ere i Regelen saa fattige, at de Intet
kunne udrette, og have intet Begreb om Credit; i cn kort
Danmarks Historie, soin man under vort Ophold gav tilbedste
i cn af Honolulus Aviser, dröftedes vor Creditforening med
en Vid Hoflighed, som om det var Landets forsle Institution. De
indvandrede Fremmede blive altfor meget modarbeidede af
Regjeringen, til at de tôr indlade sig paa at sætte deres
Capitaler i faste Eiendomme. Land overlades dem kun i
et vist Aaremaal, naar de ikke ville lade sig nationalisere
og aflægge undersaatlig Ed. Under vort Ophold var det
foreslaaet i Kamrene, at denne Bestemmelse skulde falde
bort, men man tvivlede paa at det vilde gaae igjen ne in*).
Det er altsaa min Overbevisning, at der maa gaae
flere Generationer hen, för den indfodte Befolkning naaer
et saadant Trin af Cultur, at den vil forstaae, hvilke Midler
den bör anvende for at bringe sit Land til hvad det kan
blive. Men naar den Tid kommer, er der al Grund til at
troc, at den oprindelige Befolkning vil være uddöd, eller
idetmindste svunden ind til en saadan Ubetydelighed, at den
ikke længer kan tælles i Nationernes Række. Det er en
sörgelig Sandhed, bekræftet ved de aarlige Optællinger, at
Befolkningen er i stadig Aftagende. — Cook anslog Folke
mængden paa disse Öer lil 400,000. Alle Forfattere ere
imidlertid enige om at antage dette Tal for stort, og an
give det lil 300,000. 1838 vnr der ifölge verificeret Cen
sus 108,000 Mennesker paa Öerne. I et. eneste District
paa Oahu, Eva kaldet, var i 1836 .... 3422 Sjæle
i 1840 .... 2792 —
Befolkningen var altsaa aftaget med ....
630 Sjæle
o : 1 :5,43 af Provindsens hele Befolkning var forsvundet i
fire Aar. Paa Vestsiden af Oahu angiver Wilkes Forholdet

*) Et belgisk Acliesclskab havde afsluttet cn Contract om Opdyrknin
gen af en stor Strækning Land, men endnu vnr intet paabegyndt, thi
man manglede Arbeidere.
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af Dpdsfald til Fodsler som 2:1; ja i et District paa Öen
Kauai, der talte 3272 Sjæle, viste de nöiaglige Lister af.
Præsten • Samuel Whitney 1838 et endnu ugunstigere For
hold, nemlig som 3:1. — I 1843 anslaaer Jarves den ha
waiiske Befolkning Alt i Alt til 100,000 Mennesker, hvori
blandt 2000 Indvandrede og deres Afkom. Ifölge den of
ficielt bekjendlgjorle Census i Januar 1849 var alle Öernes
Befolkning tilsammen ikkun 80,641, deraf 1,787 Fremmode.
De Dödes Antal havde i 1848 været 7,943, de Födles 1,478,
altsaa nærmest 6 Döde mod 1 Fodt. Enkelte Steder er der
Balance mellem de Födles og Dödes Antal, ingensinde Over
skud. Regjeringen indseer denne Ulykke meget vel, og
arbeider derimod, deels ved Forbud mod Udvandring, deels
ved andre Bestemmelser, saasom Lettelse i Skalier for Fa
milier med flere Börn o. s. v. Det ogsaa i denne Henseende
saa skadelige Landmonopol vedbliver imidlertid uforandret,
og Grundeiendommene paa alle Öer tilsammen ere i Hæn
derne paa ikkun 600 Jordeiere, med en fast Stamme af
10—12 Hövdinger i Spidsen. Den slore Masse hensynker
derved i slöv Ligegyldighed, den bliver orkeslös og ube
kymret om de Livets Goder, der alligevel fravristes dem
ved -deres Herrers Havesyge, den demoraliseres ved sin
Elendighed og falder sammen paa Sjæl og Legeme.
Det samme Factum, at Folkemængden aftager, höres
fra alle de Öer i Sydhavet, hvor den hvide Befolkning er
trængt ind, og det synes næsten, som om del var et höiere
Forsyns Villie, at denne den intelligenteste Deel af Jordens
Beboere skulde fortrænge alle andrfe Racer. Dog uden at
ville gaae ind paa dette Spörgsmaal, der kunde lede mig
paa Afvcic, hvorfra jeg mulig vilde have svært at finde
tilbage, skal jeg heller söge Grunden lil.hiin Ulykke i nær
mere liggende Aarsager. Hertil regner jeg da foruden det
allerede nævnte Landmonopol, Usædelighed fra den tidligste
Alder, og medfödt Ladhed, som freinvirker Ktafteslöshed.
Dernæst maa erindres den betydelige Deel unge Mennesker,
som aarlig tage Hyre i Hvalfangerskibene, og som meget
Dilles Jordomseiling. Ill,
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oflo slet ikke vende tilbage, men blive salte i Land paa et
saadant Sled, hvor Hvalfangerne sidst ere i Havn, forinden
de söge hjem. De i ældre Tider meget hyppige Barne
mord ere nu betydelig aflagnc, som en Fölge af Christendommens Udbredelse. .Derimod have Europæerne medbragt
Sygdomme, som hidtil vare ukjendte, og som have været
saa meget mere odelæggende, som man ikke kjendte eller
ikke anvendte de Midler, hvormed man kunde have sat en
Grændse for dem. Dette Sidste gjælder navnlig de epide
miske Sygdomme, af hvilke et Slags Cholera .allerede ra
sede 1803, medens Croup, Influenza, Kighoste og paa de
sydlige Öer ogsaa Kopper i en senere Tid have grasseret
gjentagne Gange. Mere ondartet end nogen af disse Epi
demier, maaskec paa Choleraen nær, viste sig imidlertid
Mæslingerne, der udbrod efter vor Afreisc fra Öcrne, og
bortrev ikke mindre end 7—8000 Mennesker af deres Be
folkning. Ogsaa Syphilis, der i 1842 allerede næslen var
ophort, har senere alter grebet om sig med fornyet Kraft,
og ved sin Indvirkning pna Ufrugtbarheden, maaskee frem
for Alt Andet bidraget lil Folkemængdens Formindskelse. Jarves
omtaler, al blandt en Samling af 80 Koner kun 39 vare Modre,
og medens Goldhed er almindelig, navnlig blandt den til
syneladende saa kraftige Hövdingsrace, angribes de Fo
dende ikke sjelden af cn dræbende Barselfeber, cn Svöbe,
der ellers kun pleier al hjemsöge dc incst civiliserede
Lande. Dødeligheden cr mest paafaldende i den spæde Alder,
og skyldes vel her i Særdeleshed Manglen paa Pleic og Om
sorg for de nyfödleBörn. Umaadelighed i Spise og Drikke,
det Sidste navnlig i cn tidligere Tid, gjör vistnok Sit til at
forkorte mange Menneskers Liv; deres Hovedfode Poi'en,
der for det Meste spises i en halvgjærct Tilstand, cr vist
nok intet mindre end sund, og det Samme gjelder om deres
timelange Badning, deres fugtige, utætte Græshytter, og deres
Soven paa den blotle Jord. Men ogsaa selve Civilisationens
Medför, den europæiske Paaklædning, har efter kyndige
Mænds Mening virket uheldig i denne Retning, idel Indvaa-
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nerne, der för kun gik med en Maro af Tapa*) om Livet,
nu have faaet Smag paa at pynte sig med Bomulds- og
Silkctöier, medens disse Herligheder dog ere dem for kost
bare til at være deres daglige Klæder, saa at de bære
dem i godt Veir, og gaae nögne, naar det regner og blæ
ser, hvilket da afstedkommer Sygdom og Svækkelse. Ureenligheden er tillige saa stor, at deres Klæder ikke sjelden
falde af dem som Laser, för de ere bievne vaskede en
eneste Gang.
Læseren kunde maaskee troe, at Folkemængdens Afta
gen tildeels har sin Grund i et usundt Clima; delte er imid
lertid langtfra Tilfældet, og den hvide Befolkning her paa
Öerne trives saa vel, at Jarves gjör den mulig noget
overdrevne Beregning, at den amerikanske Missions Embedsmænd og disses Afkom, hvis de naturaliseres og for
blive her, inden ' 100 Aar ville være stegne til et Antal
af næsten 60,000 Sjæle.
Temperaturen ved Kysten er
20—25° C., den daglige Variation sjelden mere end 5—6°,
Luftens Fugtighed paa de endog nærmest liggende Localiteter overordentlig forskjellig. Oslsiden af Öerne er mindre
sund ved sine hyppige Regnbyger, og den sydlige Storm,
der blæser af og lil om Vinteren, bringer Sygdom og en
tung trykkende Luft i sit Folge. I de andre 9 Maaneder
af Aaret blæser der en frisk og i det Hele sund Ostpassat.
De hyppigste Sygdomme ere Febre, Diarrhoer, Calarrher, Be
tændelser, Vattersot, Asthma, Öieninflammationer,Dysenlerier,
Rheumalismer, Scrophler, Syphilis og Hudefflorescenlser; til
sine Tider endelig ogsaa de allerede ovennævnte epidemiske
Sygdomme. Overordentlig sjeldne ere derimod Leveraffectioner, og ukjcndle som detsynes,alle biliöse og typhöse Febre.
Aarsagen til Folkemængdens Formindskelse være nu hvil
ken den være vil, saa er det factisk, at den indfodte Befolkning
aflager i Antal Aar for Aar, og det Tidspunkt kan saa at
sige beregnes, naar den vil være svundet ind til Intet, ikke
’) Tapa cr forfærdiget af Papiirmorbærtræcls Bark, ligesom det os fra
Nicobarcrne bekjendte Oko lavedes af Celtisbarkcn.
7*
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al tale om, at den allerede nu udgjör kun en ringe Deel
af den Folkemængde, der kunde leve og födes paa disse
Öer. Tvende fremmede Racer have allerede modt hinanden
paa Sandwichsoerne, og det lader sig forudsige, at de ville
blive Slamfædre til öerncs kommende Population. Det er
den hvide Befolkning,— bestaaende af Folk af alle Nationer,
dog mest Nordamerikanere, — og Chineserne. Ved mil Ophold
fandtes der endnu kun 4—500 Mennesker af denne flittige,
arbeidsomme Race, men have de först fundet Veien derhen,
ville de nok vide at formere sig, og det kan da blive el
Sporgsmaal, hvis Lösning Fremtiden skjuler i sit Skjod, om
det ikke bliver en chinesisk Coloni, som vil blive Herre
paa de hawaiiske Öer.
Saaledes som Sagerne staac nu, ere de hawaiiske Öer
et souveraint Kongerige, anerkjendt af de tre slore Somag
ter, England, Frankrig og Nordamerika, saavel ved hoilidelige Erklæringer, som ved afsluttede paa Reciprocitet grundede
Tractater. Ogsaa Belgien har officielt anerkjendt disse Öers
Uafhængighed. Preussen har sat sig i Handelsforbindelse med
dem, og ved Gaver og venskabelige Skrivelser til Kongen
viist sit velvillige Sindelag for det hawaiiske Folks Uafhæn
gighed. Ved Ratificationen af den af mig afsluttede Handels
og Venskabs-Tractat har ogsaa Danmark höilidelig anerkjendt
Kongeriget Hawaii. Delte Land tælles altsaa virkelig nu
blandt Jordens souveraine Slater. Det vil være fremgaaet
af det Foregaaende, at jeg ikke spaaer dets Tilværelse som
soadan nogen lang Varighed. Endnu for en Tid vil de
store Magters gjensidige Skinsyge virke beskyttende for det
lille Land, idet den ene Kniv vil holde den anden i Ske
den, men naar engang den indfödte Befolkning er svunden
til et Intet i politisk Betydning, naar til samme Tid Farten
over Sydhavet og navnlig en Dampskibsfart mellem Califor
nien og China eller Sidney bliver ligesaa almindelig, som
nu over Atlanterhavet, da vil Sandwichsötrnes Vigtighed
fremlræde i sit fulde Lys. Fra et Hvalfangerholel, som de
nu ere midt i det store Ocean, ville de blive til en Mellem
stalion af förste Rang for Farten mellem de ovennævnte
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Sleder. Da vil det blive paalrængende nødvendigt, at Lan
det opdyrkes, at Handelen lettes, at Ind- og Udforsel af
alle mulige Producter gives saa megen Frihed og Udstræk
ning som mulig. Da vil Indvandrere indfinde sig i tusindviis, og ville kræve Beskyttelse og Rettigheder enten
med det Gode eller med det Onde.
Bliver det sidste
Middel anvendt, da er del sandsynligt, at de ville fortrænge
den indfödle Befolkning, inclusive dens Kongo og Hövdin
ger af alle Classer, og drive dem tilbage ind i de aldeles
Underordnedes Rang, ifald de ikke til den Tid ville have
lært at arbeide saavel med Hoved som med Haand, saa
ledes at de kunne hævde deres paa virkelig Dygtighed
grundede Ret ligeoverfor de Fremmede. Og derfor vilde
jeg raade Kong Kamehameha med samt hans Ministre, de
være nu sorte eller hvide, at tago fat itide, at un
derkaste sig Skjæbnens uböielige Villie, om hvilken de i
den stedse aftagende Folkemængde bör see et saa alvorligt
Fingerpeg, og slaae ind paa den Vei, som de udvortes Be
givenheder, navnlig Californiens pludselige Udvikling har
anviisl dem saa tydelig. Naar de istedelfor at beskjæftige
sig med Hofetikette, Baand og Stjerner, med ExcellenceTitler og andre Lapperier; isledetfor ved vidtløftige Correspondancer og Kævlerier med fremmede Autoriteter og
private Indvandrende, at gjöre sig Livet surt og Arbeidet
svært; istedelfor ved snevre puritanske Anskuelser og To
talafholdenheds-Chimairer at sætte Splid i Befolkningen,
og pine den ud med svære Pengeboder ior indbildte Syn
der; istedelfor at give prohibitive Told-Reglementer mod
Indforelse af Brændeviin og Viin, og derved skabe en heel
Classe af Lovovertrædere i Smuglere og hemmelige Dran
kere*); — naar de istedelfor Alt delle, siger jeg, svöm*) Hvor uhensigtsmæssigt den hawaiiske Regjerings Toldsystem er, just
med Hensyn paa det Maal, den har sat sig, nemlig Udryddelse af
Brœndeviinsdrik, secs bedst af nedenstaaende Extract af et Brev fra
den engelske General-Consul Miller til den franske Admiral Legoarant. Denne Offlceer havde nemlig grebet til de voldsomste For
holdsregler for at bringe den hawaiiske Regjering til at forandre en
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mede med Strömmen og ikke imod den, naar de dristig
uåbnede deres Land og Havne for Indvandrere og Handel,
gjorde Öcrne til Frihavne, og iövrigt loge alle Forholds
regler for at Handel og Skibsfart her kunde finde Lettelse
og Beskyttelse, saa er del sandsynligt, at. Sandwichsoerne
meget snart vilde opnaae en höi politisk Betydning. De
store Magter vilde da kappes om at beskytte dem, og Over
greb som det ovcnfortalte af Lord Paulet, og som det der
i 1849 har fundet Sled fra fransk Side ved Admiral Legoarant
de Tromclin, vilde neppe voves af nogen fremmed Magt.
Paa den anden Side vilde sandsynligviis den oprindelige
Befolkning oplose sig og smelte sammen med den Nyindvand ren de, og Høvdingernes Privilegier med All hvad dertil kan
henregnes, vilde svinde bort, og deres indbildte Storhed til—
inlelgjores. Men en ny hawaiisk Nation, rigtignok af blan
det Race, men hvori den oprindelige, med dens havende
og stedse stigende Cultur, paa ingen Maade vilde blive no
get ubetydeligt Element, vilde fremslaae, kraftig og talrig,
mægtig ved sin Rigdom og sine Hjelpekilder. Landet vilde
blive opdyrket, Bjerge og sRove vilde bringe deres Rig
dom for Lyset, kort Sandwichsoerne vilde opnaae en Vig
tighed, lig Venedig og Genua i Fortiden, lig Sincapore i
den nyeste Handelshistorie.
Det er med delle Maal for Öie, at jeg vilde tilraade
Toldlov, som bclngdc Brændcviin med 5 Piastre pr. Gallon. I denne
Anledning protesterede Miller officielt mod de tagne Forholdsregler,
og ledsagede denne Protest med en confidentiel Skrivelse, hvori hdn
siger blondt Andet:
„Den Afgivt af 5 Piastre pr. Gallon, som den hawaiiske Bcgjcring har lagt paa Brændcviin, i hvor fordærvelig den end virker paa
den offentlige xMoralitet og paa don hawaiiske Toldindtægt, cr langt
fra at være et absolut Forbud, som De har meent, og er manskee cn
Forholdsregel, der mere, end nogen anden, virker til Udbredelsen af
fransk Brændeviin i Honolulu, idet den udelukker Whiskey og andre
mindre gode Brændevine, som indføres fra Amerika og do engelske
Colonier. Den har endvidere gjort Smugleriet let og fordcelagtigt,
et Ondo som jeg til min Sorg maa tilstaae har udvidét sig botydelig
og griber daglig oin sig,“
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og har lilraadel den hawaiiske Regjering at slaae ind paa
den ovenantydede Vei, overbeviist som jeg er, at Maalet
kunde naaes. Kamehameha vilde da, med Opofrelse af de
oprindelige Beboeres Nationalitet, — den han dog maa see
Dag for Dag at smelte sammen og gaae sin Oplosning irnode,
— lægge Spiren lil en ny, men kraftig, driftig og velha
vende Befolkning paa hans Fædrcneoer, og disse vilde fremblomstre lil et af Jordklodens vigtigste Handclspunkter.
Men under disse politiske Betragtninger er jeg ufor
varende steget höiere og höiere, for at skue ud over Sand
wichsoernes Fremtids Horizont. Det vil være rigtigst at
slige ned igjen, forinden vi blive svimle og styrte ned. *
Vi ville derfor hellere endnu foretage nogle Excursioner
paa den faste Jord, og see hvad der kan være al bemærke.
Vi ville först bestige den saakaldle „punchbowl-hill“, et
udbrændt Krater, der ligger umiddelbart bag ved Byen, og
kaste et Blik derfra over Dalen og det övrige Landskab der
omgiver den. En kort Vandring ud fra Byen, og vi ere
allerede ved Foden af delle isoleret beliggende Bjerg, der
har sit forunderlige Udseende al lakke for sit triviel-prosaiske europæiske Navn; de Indfodte kalde det „Puavana“.
Dels hele Omgivelse er ligesom Bjerget selv nögent og
skaldet, og havde man end ikke för seet en Vulcan, vilde
man dog snart af dets tragtformede Top, men især af den
forunderlig livlöse Natur, som omgiver det, slutte sig til at
man stod foran en af disse Jordklodens Urostiftere. Denne
er imidlertid færdig, dens Rolle er udspilt, död og inagteslös slaaer den alt der i mange Aar, dog veed Ingen, hvad
den gjemnler i sit Skjöd. Allerede et Stykke fra Bjergets
Fod ophorer al Vegetation, og man synker lil Anklerne i
et lört rödbrunt Sand: den Aske, der i Forliden er udkastel
fra Kratret. Delle Askelag vidner om en voldsom Explo
sion; det er 1 à 2 Alen dybt, saa dybe ere idetmindste
Renderne, som det nedstrommede Vand i Regnliden har ud
skyllet, og her seer man da Graniten, som danner Bjergets
egentlige Masse, træde nögen frem mellem det rôde Sand.
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Bjerget er ikke meget höil. Efter £ Times Klavring naaede
vi dets Top. Nogle faa Skridt fra vort Maal bleve vi hilsede laf
en Hunds Bjæffen og en Kanaks „Aroha“. Del var Besætnin
gen, som traadte i Gevær og raabte os an, thi — her er
anlagt et Fort, hvis Hensigt skulde være at forsvare Indlöbet til Havnen, noget som det hverken har gjort eller kan
udrette, paa Grund af dets store Afstand fra Havnen. Delle
veed man nu meget vel, og indlader sig heller ikke videre
paa militaire Demonstrationer, men imidlertid veier her et
Flag, og nogle Slykker Canoner findes her ogsaa, fra hvilke
der ved hoilidelige Leiligheder bliver saluteret. Som For
svarspunkt og navnlig til at beherske Byen er punchbowl
ypperligt beliggende, og med en lille Smule Kunst vilde en
ganske ubetydelig Garnison være istand til at forsvare sig
og afslaae ethvert Angreb.
I nogle faa Hytter boe et Par Familier heroppe, som
tilligemed den omtalte Hund ere betroede Canonernes Be
vogtning. Man nyder fra delte Punkt en særdeles smuk
Udsigt. Til höire seer man ned i den venlige Nuanu-Dal
med sin rige Vegetation, og sine mange nydelige Landska
ber, begrændset af den skovbevoxede Bjergkjæde mod Nord;
til venstre hele Slettelandet, der Öst for Byen strækker sig
forbi Wailili lil Diamond-Pynten; fôr vore Fodder ligger
Byen med sin Havn og de mange Skibe i tælle Rader, hvor
der vrimler af Baade, som ile frem og tilbage; bag Ilavnen
det hvide Coral-Rev, hvorpaa Havel evindelig bryder i Skum
og Fraade, og omsider laber Öiel sig i den uendelige Hori
zont langt ud i det Fjerne, der hvor Himlen med sin ætherblaae Bue, besaaet med Passatvindens purpurfarvede Smaaskyer, böier sig ned for at sætte en Grændse for del men
neskelige Öies utrættelige Længsel. Dog Solen er i Værk
med at synke bag de nordvestlige Bjerge, dens sidste Straaler smile endnu til os heroppe, men i Dalen og Byen
begynder det alt at skumre; vi ville derfor ile ned, forinden
Morkel gjör vor Lysttour til en farlig Vandring blandt de
ubanede Klippekløfter,
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Punchbowl, skjöndt udbrændt saa langt tilbage i Ti
den, at intet Sagn veed at tale om dens Rög og Lava,
har dog sat sig et uheldsvangert Mindesmærke paa Öen.
Dens Aske er udbredt langt ud i Dalen, de mange Aars
Regnskyl, som have vædet denne Jordbund, have ikke for
manet at fremlokke et eneste Græsstraa af dens Skjöd.
Punchbowl, Diamond-point og de mange andre ud
brændte Vulcaner paa disse Öer, saavelsom den hele nedenunderliggende Slette afgive ligesaamange Kildeskrifter til
Sandwichsoernes geologiske Historie. Naar den flygtige
Vandrer gjennemstreifer denne slore Dal, seer han ikke an
det end en Flade, bedækket med det yppigste Gronne, Træer
og Buske, som paa sine Steder i Nærheden af Havet afvexler med Coral-Sand. Han seer intet Spor af vulcanske
Udbrud, ingen Tegn til de smaa Dyr, som ude i Havet opföre deres kjæmpemæssige Kalkvolde fra det umaadelige
Dyb; men standser han sit Fjed og graver nogle Fod ned
i denne Jordbund, da er det som en Bog der bliver opluk
ket for ham, og pludselig sætter ham hen i Skabelsens
fjerne Tider. I lo, tre Fods Dybde finder han Intet uden en
riig frugtbar Muldjord; men under denne stöder han paa
et Lag af fiin vulcansk Aske, ikke mindre end 14—16 Fod
mægtigt, og derpaa möder han ft kalkagtigt Klippeunderlag
blandet med Coralgrene, Fiskcknokler og Skaller af Myria
der af Havets Beboere. De Bjerge, som nu ind imod Lan
det begrændse Sletten, have oprindeligt dannet Kyststræk
ningen, men da i en senere Tid den underjordiske Ild gav
sig Luft gjennem de to Vulcaner Punchbowl og Diamond
hill, da förte Passatvinden den fra dem udkastede Aske i
vestlig Retning, opfyldte Stranden og det Rum, som var
indhegnet af Corallernes Steengjerde, og dannede saaledes
den udstrakte Honolulu-Sletle, paa hvilken Naturens ska
bende Virksomhed ved Aarhundrcders langsomme men sikkre
Arbeide har frembragt den 2—3 Fod dybe Muldjord, som
nu dækker dens Overflade.
Jeg har allerede i det Foregaaende beskrevet Veien gjen
nem Nuanudalen, opad Bjerget til Pali, samt selve dette i
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Sandwichsoernes Historie saa mærkelige Punkt. Men den
gang vendte vi tilbage til Byen samme Vei, som vi kom.
Vi ville nu fortsætte Veien nedad Bjerget over paa Nord
siden af Öen. Man vil erindre, at jeg. omtalte, man var i
Værk med at danne en Vei ned ad Bjerget, men endiui
var man langtfra saa vidt, at det var en Vei, — det var
allerhöist en Sti, som just ved de foretagne Arbeider var i
i höiesle Grad ubanet. Det var et halsbrækkende Arbeide
at komme ned, vi kröb mere end vi gik. En kold stærk
Vind blæste os imöde, hvergang vi skulde om et Hjörne,
den var stundom saa stærk, at den bragte Foden lil at vakle.
Nede i Dalen ligger en Hytte, Kanakhotellet kaldet, hvor
de Indfödtc, soin daglig gaae over Pali til Honolulu, gjöre
Holdt og udhvile sig. Et anseeligt Selskab af disse Öboere
var ogsaa den Dag samlet her, og vi forfriskede os ved
nogle af deres Meloner og andre Frugter, som de bare i
mægtige Kalabasscr, i Næt paa ct Aag over Skuldrene
eller paa Hovedet.
Herfra gik Veien igjennem et tykt
Krat af Pandanussér, som hang fulde med deres store Frug
ter og smukke Hanblomster i den lange Skede, og fra dette
Krat kom vi ud paa fri Mark. Her var kun ringe Spor af
Mennesker og Menneskeflid. Nedenunder Bjergene græs
sede en talrig Hjord af Hornqvæg, der tilhörte en indfödt
Magnat, Pikuiha. Af og til hörtes nogle lange, ccnslydende,
hule Toner; det var Vogterne som stödte i deres Conchylier. Men paa den hele ovrigeVei, vel omtrent $ Mile lang,
opdagede jeg kun cn enkelt Hytte og nogle faa Fordyb
ninger i Jorden lil Taro; thi denne Rod, Sandwichsbeboer
nes vigligsto Næringsmiddel, voxer ikke gjerne uden paa
lavo vandrige. Steder, og hvor disse ikke findes, der bort
grave de Indfödte med megen Möie, og ofte i betydeligt
Omfang, Jorden, for at Vandet kan samle sig i disse ikke
sjelden flere Alen dybe Basiner. Noget over Middag an
kom jeg til Landsbyen Kaneohe, som ligger tæt ved Havet
paa Nordkysten. Værtshuse eller blot Kroer cr der nalurligviis ikke Tale om paa disse Öer. Man lager ind lil Missionairerno, som havo gjort sig det lil Pligt at aabne deres
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gjæslfric Dör for enhver Reisende, der banker paa den.
Jeg sögte derfor efter Hr. Parkers Huus, og fandt det snart.
Det laae omgivet af en net Have, hvor ungje Brodfrugltræer
og Acacier indböde lil Hvile i deres velgjorende Skygge.
Mr. Parker selv var ude i Forretninger; men hans vakkre
Hustru fik snart et Bord dækket for mig, hvor jeg gjorde
mig tilgode ved saltet Lax fra Oregon med Taro og Kar
tofler, og hertil en Drik Mælk, som smagte fortræffelig efter
den besværlige Vandring. Derefter gik jeg ud for at see
mig lidt om i Egnen. Ikke langt borte laae Kirken, en ret
anseelig slraatækket Bygning, opfort af et gammelt hedensk
Tempel, eller Heiau, som havde staaet der i Nærheden. Kirkens
Indre var i al mulig Simpelhed; her var intet Loft, og Gul
vet var den bare Jord, dog belagt.med Matter; Træbænke
vare opstillede for Tilhorerne. I en kort Afstand fra Kir
ken laae Skolen, og her saae jeg Missionairen ßidde uden
for og undervise nogle Börn. Jeg vilde ikke forstyrre ham
og vandrede derfor videre hen i Landsbyen, hvor jeg traadle
ind i forskjellige Boliger. Et levende Gjærde med rod
lige Blomster indhegnede Enhvers lille Eiendom. Det Indre
er her, som tidligere fortalt, ved et nedhængende Tæppe afdeelt i to Rum. I det bageste seer man et Par Senge, det
vil sige nogle Maller lagte ovenpaa hinanden, med et Tapatæppe over; i del forreste er Dagligstuen. Paa Gulvet lig
ger en Malte; Kalabasser af forskjellige Störrelser ere hen
satte hist og her, eller hænge ned under Taget i det Næt
hvori de bære dem; disseKar, der som oflestereudskaarne
paa Ydersiden i sirlige Figurer, tjene til Dragkister, til Spisekar,
til at bære Vand i, til Vaskekar, kort til Alt, thi Græskarret
spiller her samme Rolle, som Bambusroret og Cocusskallen
hos Malaierne. Man finder endvidere et Trælrug og en
Slöder af Steen til at ælte Poï med, saa og nogle firkantede
som oftest riflede Stokke til at banke Tapaen. Hermed er
deres Husgeraad beskrevet..
Til Aandens Fode findes
gjerne en Bibel eller dog det Nye Testamente, en ABC og
#ndre Skoleboger.
Indenfor Dören er et firkantet Hul i Jorden omsat med
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Steen. Saa simpelt det end er, saa ypperlige Sager for
stene de gode Öboere at lave deri. Stenene ophedes,
en Griis, eller en Kalkun, eller en Höne, eller vel endogsaa en Hund pultes deri, bedækkes med Laag, og snart ef
ter drages Stegen ud for Dagens Lys og er i Sandhed saa
velsmagende, som nogen Kok i Europa kan stege den. Den
bringes ind paa en stor Bakke eller Trug af Træ, og skal
det gaae meget fiint, da tager Ilver et stort Blad for sig
som Tallerken, medens naturligviis den fælleds Matte tjener
ham som Bord og Fingrene som Kniv og Gaffel. Ganske mærke
lig er den Maade, hvorpaa man skaffer sig Belysning. Paa en
Pind er som en Rad Perler slukket en Mængde törrede Frö; det
er Fröet af Aleurites triloba, det giver en temmelig jevnt bræn
dende og ret klar Flamme. En af Selskabet maa have den Ulej
lighed al holde paa Pinden, thi Lysestager kjender man ikke.
Reelen af Selskabet ligger paa Maven og nyder deres dolce far
niente i fuldeste Maal. Træder man ind i Hytlen, finder man
gjerne et Par Fruentimmer siddende paa Gulvet, beskjæfligede
med at sye, eller med al snoe Strimler af Hibiscustræet, dem de
forstaae meget behændig al udskjære. og hvoraf de danne Snore
ved at sammenrulle dem paa Knæet. De bruge disse Snore til
Fiskesnorer og Garn. De hilse den Fremmede med deres
venlige „Aroha,“ eller ogsaa „Mailai“, som belyder „velsig
net“, stundom naar de ere meget belevne sige de „Alii maitn i“, det er: „vær velsignet fornemme Herre!“ Derpaa
lage de en stor Kalabas frem, som indeholder en hvid syr
lig Klister, der, forsaavidt den skal lignes med Noget, rneest
nærmer sig vor Meelgröd. Det er deres Yndlingsspise Poi,
lavet af Taroroden. De byde den Fremmede venlig at tage
Deel i Maallidet, men jeg skal fraraade Enhver at indlade
sig derpaa, saameget heller som de ingenlunde tage ham det
ilde op, at han siger Nei. De benylle imidlertid Ledighe
den til selv at tage sig en Forfriskning, jage til den Ende,
alt efter deres Appetit, lo, tre eller fire Fingre ned i Kala
bassen, drage dem ud, belæssede med Pol, svinge denne
cl Par Gange om Fingrene, for at den kan siane sig riglig
fast omkring dem, og stikke dem saa dybt i Munden som

som spist» Poi
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muligt, for at slikke dem rene og derpaa begynde Opera
tionen forfra. Den gjenlages ogsaa virkelig med cn for
bausende Hurtighed, og en utrolig Mængde Gange; Hawaianeren spiser til daglig Dag næsten udelukkende denne Ret
tilligemed nogle Frugter og torrede Fisk. Skal en Moder
made sit spæde Barn, da slikker hun selv först paa den
omtalte graciöse Maade Pofen af Fingrene, vender den i
sin halvgabende Mund, og aabner derpaa Munden paa Bar
net, for at spröite den saaledes tillavede Klister ind i denne.
Et væmmeligere Syn kan man neppe tænke sig; alligevel
bruges det Samme som et Courmageri mellem Voxne, og
det hændtes mere end eengang, at Hawaianerinderne ved
denne Elskovsleg vilde vise Corvellens Officerer deres Op
mærksomhed, naar de traadte ind i Hytten til dem. Tobaks
piben og Spyttebakken*) (enKalabas, eller i selve Honolulu
endnu oftere cn europæisk Porcellains-Polte) gik paa samme
Tid flittig rundt mellem Fruentimmerne, og medens disse
snakkede og loe, „rumi-rumia-de den Fremmede, lærte ham
Kanakasprog, og gave hver sin rigelige Skjærv til den omtalte
Spyttebakke, saae man gjerne Mandfolkene længere hen i
Hytten ligge udstrakte paa Maven paa Gulvet, og med en
saadan Lidenskab spille deres Hazard eller Whist, at de
hverken hörte eller saae, hvad der foregik i Hytten omkring
dem. Andre Gange sov de vel ogsaa i denne deres Ynd
lingsstilling, og navnlig om Aftenen hændtes det ikke saa
sjelden, at En eller Anden iblandt dem laae brændeviinseller awa-drukken.
Men vi maae igjen tilbage til Nordsiden af Öen. Mand
folk saae jeg kun faa af; rimeligviis vare de ude paa Ar
beide. Tilfældigviis opdagede jeg i en Hytte et af de paa
Öerne i tidligere Dage brugte Spyd af et meget haardt sort
Træ. Jeg böd Manden een, lo, ja flere Piastre derfor, men
*) Det paastaaes, at de gjemme Spyttet saa omhyggeligt, for >at bruge
det til den her paa Öerne endnu ikke ganske forsvundne Awa- eller
Kawa-Drik, (fer tillaves af Piper methystieum, Draræna terminalis
(den saakaldte Ti-Rod) og andre Planter. Hvorvidt denne Paastand
er grundet eller ikke, skal jeg lade være usagt.
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hon var ubevægelig; ved Tegn syntes han at ville give til
kjende, at han vilde blive dræbt, om han skilte sig derved.
I en kort Afstand fra Landsbyen blev jeg en Hytte vaer,
som saae bedre ud end de andre; et lille Glasvindue og cn
malet Dör forkyndte, al her boede en Standsperson. Jeg
gik derind ag blev venligt modtaget af en velklædt Mand
og hans Kone. Inde i Huset stod el Bord og et Par Stole,
og paa Bordet laae Skriveapparaler og Prolocoller. Det var
Districtets Skallekræver.
Nede ved Strandbredden ligge
nogle store Sleendæmningcr, den ene ved Siden af den an
den. Det var nogle af disse umaadelige Opbevaringssteder
for Fiske, hvoraf der findes mange paa Öerne, og som til
hore Hovdingerne. Man seer heraf, af hvilken Betydning
Fiskeriet er for de Indfödlc, Eflerat være kommen tilbage
fra min Udflugt, traf jeg Mr. Parker hjemme, og jeg til
bragte i hans gjæslfrie Huus en behagelig Aften, der som
sædvanlig endte med en fælleds Husahdagl; og eflerat en
lignende havde fundet Sted den næsle Morgen, begav jeg
mig igjen tilbage samme Vei jeg var kommen, over Pali og
lil Byen.
En anden Udflugt, som man oftere gjör fra Honolulu,
er ud til den bekjendte Saltso, Alia-pakai eller Moanalua, som fer beliggende
Miil Vest for Byen. I Begyn
delsen gaaer det gjennem cn flad men frugtbar Slette, Veicn
er god, og smaa Broer före over de mange Vandlob. Eva
er Navnet paa delle venlige Sletteland. Flere Landsbyer
oplive Landskabet, — den förste saagodlsom cn umiddelbar
Fortsættelse af Honolulu By, — nogle Steder seer man Viinranker at brede sig mellem Plantninger af Bananer og Suk
kerror, men Størstedelen af de Indfodtes Hytter ere hverken
omgivne af Haver eller endog kun af de tarveligste Blomster
anlæg. Veien gaaer imidlertid videre langs Stranden, Slet
tens Udseende bliver mere og mere öde, og snart træder
den nögne Steen frem hist og her mellem det sparsomme,
forbrændte Græs. Men endnu engang afvcxlcr denne brune,
golde Jord med cn Cocuslund, omgivet af en frugtbar Eng,
over hvilken der breder sig et Teppe af det yppigste Grönt.
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En Deel af denne er benyttet til Taroplanlninger. Dybe
Bugter skjære sig hist og her ind mellem de for Öiet saa
veJgjörende Oaser, og flere af disse Havets lndskjæringcr
ere inddæmmede til de allerede forhen omtalte Fiskerier,
der udgjöre en af Høvdingernes betydeligste Eiendele. Ind
ad Landet til sees længere borte en lille straatakt Bygning
med et Kors ovenpaa: det er en catholsk Kirke. Men Hesten
begynder at blive sövnig ved at træde i det blöde, tunge
Jordsmon; det er pea Tiden at sætte den i Trit igjen og
gallopere henover de golde Bakker, der höine sig for Ens
Öie. Opuntien, en Caelusbusk, bedækker dem i Mængde; den
naaer her en Höide af 4—5 Fod, ög bugner under sine
smukke mörkeröde Frugter, men da disse ere tælbesalte
med Smaapigge, kan man ikke spise dem, uden at faae
Hænder og Mund fulde af Piggene, og man maa saaledes dyrt
nok betale Frugtens safllulde lædskende Smag. Forresten
voxer her saagodtsom Intet uden en lille blaagraa beskeden
Argemone mexicana, der pynter Bakkerne med sine nyde
lige hvide Smaablomster. Efter J Times Ridt omtrent naaer
man op paa Toppen, og seer nu pludselig i Dybden for
sine Födder den mærkelige Sallsö liggende ligesom i et
gammelt Krater, rundt omgivet af större og mindre Bjerge.
Om Ligheden med et Krater iövrigt er mere end tilfældigt,
er neppe endnu afgjort; den dybe Klöft, som fra Saltsoen
trækker sig ind imod Landet, synes ved sin compacte Kalksleensformalion med Kiesellag snarere at tale derimod end
derfor. Soen er efter Wilkes en engelsk Miil i sit störste
Gjennemsnit, og maalcr paa det Dybeste 18 Tommer. Bun
den er et blaagraat, leret Dynd, og Adgang til Soens Rand
som Fölge deraf meget besværlig. At den skulde staae i
Forbindelse med Havet, og saaledes falde og slige med Ebbe
og Flod, er en Paasland, der rimeligviis er aldeles ugrun
det. Vi saac Vandet kruse sig lidt i Midten af Soen, me
dens Bredderne, hvor Saltet laae tört, lignede en sneebelagt
lis. Nogle Dages Törke var efter vore Ledsageres Udsagn
tilstrækkelig til at forvandle hele Söen til een stor Snitflade.
Soen tilhorer Regjeringen, og om dens Rigdom kan man
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danne sig et Begreb, naar man erfarer, at da man engang
for Alvor tænkte paa at benytte denne Skat, samlede 25
Arbeidere i fire Dage ikke mindre end 500 barrels Salt.
Ulykkeligviis er det her, som overalt paa disse Öer, Mangel paa
Arbeidskraft, der forhindrer at en saadan Velslandskildc bliver
afbenytlet, skjöndt ogsaa Grunden tildeels er at söge deri,
at Saltet her paa Öerne er i saa ringe Pris, og at det hid
til kun maadeligt har betalt sig at lade det udfore. Eflerat
have betragtet dette Naturphænomen i nogen Tid med dels
vilde Omgivelse, fortsatte vi vort Ridt videre, först hen
over Bjergene paa den anden Side af Soen, og derpaa ind
ad Landet til. Landskabet vedblev at have det samme golde
og forlorrede Udseende, og Veien blev snart ikke undel
end cn smal Fodsti, eller rettere ophörtc ganske; dog efter
kort Tid antog Egnen et livligere og venligere Udseende;
vi rede ned i en Dal, over en Flod, og befandt os nu paa
grönne frugtbare Græsgange, hvor en Mængde Qvæg og
Heste græssede. Vi standsede ved en lille Meierigaard, som
laae omgivet af skyggefulde Aleuriles-Træer, og forfriskede
os her ved en Drik Mælk. Efter en Smule Hvile rede vi
videre, först i fuldt Fiirspring opad de nögne mörkc
Klipper, derpaa atter ned i en ny Dal, ligeledes opfyldt,
med Hjorder af Hornqvæg. Veien blev snevrere og snev
rere; det var et af disse Passer, der ligesom Nuanudalen
gjennemskjærer Bjergene og förer over lil den anden
Side af Öen. Bjergene hævede sig paa begge Sider i en
Höide af 2—3000 Fod, med Toppene indhyllede i Skyer,
og med steile lodrette Sider tælbevoxede med en Skov af
Brödfrugt- og Morbærtræer, Aleurites og bladlöse Acacicr,
Brægncr og Slyngplanter, der groede imellem hinanden i et
uoploscligt Næt af de forskjelligste Farvenuancer. Paa nogle
Steder i Passet vare Bjergene dog ganske nögne, og her
kunde man iagttage det interessante Phænomcn, at Fordyb
ningerne og de fremstaaende Dele paa begge Sider aldeles
passede til hinanden, saa at del var oicnsynligt, at Bjergkjæden engang ved en mægtig Naluromvællning er revet
over og kastet til Side. Af og til viste man os ogsaa
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Steder, hvor der efter al Rimelighed vare gamle Gravsteder;
thi her, i de mest utilgjængelige Afkroge, i skjulte Bjerghuler,
pleiede disse Öboere al begrave deres Döde. Pladsen selv blev
holdt hemmelig, for at ikke Ulykke skulde ramme de Efter
levende, og endnu den Dag i Dag er der megen Overtro i
denne Retning. Saare vanskeligt er det derfor at faae en
Indfödt til at .paavise saadanne Begravelsesteder. Veien
blev lidt efter lidt yderst besværlig. Den gik for Störste
delen gjennem et lildeels udtörret, næsten ufremkom
meligt, stenet Flodleie, hvor vi snart sank i Morads lil
over Anklerne, naar vi stundom maalte slige af og före
Hesten i Töilen; snart klavrede og sprang fra den ene
Lavablok over paa den anden, altid i Fare for med Panden
at törne mod Grene af Træer og Snylteplanter, der slyn
gede sig sammen (æt over vore Hoveder. Da vore Led
sagere ikke kunde love os andet at see, end det vi alt
havde et Begreb om, nemlig yndige Dale med mange Köer
og meget faa Mennesker, med deilig Vegetation og saare
liden Cultur, midt imellem höie Bjerge, hvortil Veien förte
gjennem halsbrækkende Bjergpasse, da det desuden lakkede
ad Aften, saa vendte vi om, og sogte tilbage til vor By og
til vort Skib.
Mine Forsög paa at opfylde min Forpligtelse mod det
ethnographiske Museum, vare forbundne med ikke faa Van
skeligheder. Der var en paafaldende Fattigdom paa Lev
ninger fra den hedenske Tid. Skjöndt ikke tredive Aar vare
forlöbne, siden Christendommen havde begyndt at fæste Rod
i Landet, var fast hver synlig Erindring om Hedenskabet
forsvunden. Selv de gamle Mêlés eller Sange, hvori Lan
dets ældre Historie opbevaredes ved egne Barder, som oplærtes dertil fra Ungdommen, vare næsten aldeles forstum
mede, og hvad værre var, for en Deel glemte. En forhen
værende Missionair Bingham, som er reist tilbage lil Nord
amerika, sagdes at have fört med sig en betydelig Samling
af saadanne Sange; maaskee ere de paa denne Maade frelste
fra Undergang. Der skal slundom, saa hörte jeg, være höi
Billes Jordcmscilinir, III.
8
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og smuk lyrisk Poesie i dem, men oftere endnu skulle de
bevæge sig gjennem forunderlige vilde Billeder, som ere
vanskelige at udlyde. Det lod iövrigt lil, som om de gode
Hawaiianere vare komne ganske godt under Veir med, hvad
Fordeel de kunde gjöre sig ved elhnographiske Mærkeligheder
eller Oidtidsmindesmærker. De skammede sig ikke ved at
forlange de mest ublde Priser. Hos Nogle af dem, som
aldeles nægtede at skille sig ved delte eller hiint Stykke,
som en nedarvet Erindring fra Fortids Begivenheder, maaskee om Forfædrenes Bedrifter, turde dog vel cn ædlere
Bevæggrund antages at være tilstede. Saaledes gjemte flere
af Hövdingerne deres Fjærkraver, der, skjöndt mindre end
den för omtalte kongelige Kappe, dog altid vare kostbare
Stykker, og havde været deres Forfædres kongelige Pry
delse, som Helligdomme. Dog — nogle af dem gav efter
fur den haarde Nöd, thi i al deres Herlighed ere de fattige,
idelinindste med Hensyn paa Nutidens Fordringer, og de
solgte da slige Klenodier, men kun lil meget höie Priser.
Den af mig til vort ethnographiske Museum hjembragte
Fjærkrave kostede 100 Piastre. Forgjæves sögte jeg een
af deres smukke gamle Kriger-Hjelme, som ligne europæiske
Ridderhjelme ganske forunderligt, og hvoraf Tegninger
kunne sees i Dumont d’Urvilles og Aragos Reisebekrivelser. Der er Grund lil at antage, at skibbrudne Spaniere
have givet Model lil dem. De vare meget sjeldne; imid
lertid var der dog en Indfødt i Honolulu, som havde en af
dem, men da han ulykkeligviis havde faaet at vide, at jeg
var Liebhaver, var han ikke at komme tilrette med om Pri
sen. Del vigtigste musikalske Instrument, som de Indfodte
syntes at have havt, för Europæerne kom til Landet, var
Trommen, hvoraf kun et eneste Exemplar var i Honolulu,
nemlig hos Gouverneuren, hos hvem det stod opstillet i et
af Værelserne. Den var gjort af en meget tyk, udhulet Cocosstamme, og var saa stor, at jeg næsten ikke kunde be
gribe, hvorledes en Mand har kunnet bære den. Hvormeget
jeg end beilede til den, saa var den gamle Herre dog ube
vægelig. Mindre sjeldne vare de saakaldede Kahilis, det
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er store Fjærvifter eller Koste, befæstede til et Skaft, som
o fle er særdeles smagfuldt udarbejdet og indlagt, med Kaskelollænder, Træ, Skildpadde og Perlemoer. Disse Kahilis
ere Tegnet paa Hôvdinge-Værdigheden, og naar de ere
prydede med nogle af de ofte omtalte gule Fjær, bliver Vær
digheden kongelig. Kahilien föres af en Tjener eller Tje
nerinde foran den ophöiede Person, som har den Ære at
være dens Besidder, og bruges til at tilvifte ham Kjölighed
og bortskræmme Muskiler.
Ved Hr. Pastor Hansens vedholdende Anstrængelse, og
gjennem flere velvillige Amerikanere, navnlig blandt Missionairerne, lykkedes det imidlertid at indsamle endeel Sa
ger, sem alle bleve afleverede ved vor Hjemkomst til det
ethnographiske Museum, hvor den utrættelige kundskabsrige
Videnskabsmand, Hr. Etalsraad Thomsen, har anviist dem
en hæderlig Plads. Jeg skal derfor ikke trætte Læseren
med en detailleret Beskrivelse deraf, men skal indskrænke
mig til at omtale et Gudebillede, som en amerikansk Mis
sionair var saa god at forære til Expeditionen. Det var
ingenlunde mærkeligt ved dets Kostbarhed, thi det lignede
noget nær et Stykke Brænde med noget paa den ene Ende
udskaaret, som skulde være et Ansigt. Men Gudebillederne
ere saare sjeldne paa Öerne, idet de fleste bleve brændte
ved Christendommens Indförelse. Delte blev fundet Aaret
för vi kom hertil, i en lille Hule paa Kysten af Molokai,
kaldet „Ke ana mano“, eller Haifiskehulen. Rimeligviis har
denne været et Tempel, udelukkende bestemt for Fiskere.
Hulen var saagodtsom utilgjængelig saavel fra Landsiden som
fra Sösiden, thi Klippen hævede sig lodret 8 à 900 Fod op af
Havet, og en stor Deel af Aaret stod en stærk Brænding
derind. Billedet stod opstillet foran i Aabningen, tillige
med 10 eller 12 lignende. Nogle Herrer, hörende til den
nordamerikanske Mission, lode sig roe derhen; men de Ind
fod le vare bange, og maalte saagodtsom tvinges til denne
Tjeneste; thi der gik det Sagn, at naarNogen forsogte paa
blot at tage eet af Gudebillederne bort, da vilde Brændingen
strax skylle ham i Dybet. „Da vi borltoge dem,“ saa fortalte
8*
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min Hjemmelsmand mig, „og de Indfodte just vare ifærd med
at svöinme tilbage lil Baaden, udraabte en af dem, idet han
saae en stor Brænding komme: „Nu skal vi Alle drukne,
see blot Söen, hvorledes den reiser sig“. De Indfödte paa
Molakai fortalte alle, at et Menneske var blevet offret, da
man fældede Træet, hvoraf Billederne bleve gjorte, og et
andet, da Guderne bleve opstillede; del forste Lig blev nedgra
vet ved Træels Rod, det andet under Afgudsbillederne i Hulen.
Der var Tabu for ethvert Fruentimmer, der landede paa
delte Sted. De Indfödte kaldte Afguden Kauhuliu, og de
havde den Tro, al den jagede Haifiskene bort.
Afgudsbillederne skulde alle brændes —• saa fortalte
Missionairerne mig — men mange bleve borltagne af de
Indfödte, som holde dem skjulte i Bjergene og Skovene,
snalidt rodfæstet er den sande chrislne Tro endnu i delle
Folk. Templerne ere ligeledes ödelagte, men Ruinerne af
dem ere endnu paa flere Sieder at see. Omtrent to Mile
Öst for Honolulu har der staaet et saadant Tempel eller
„Heiau“; og jeg foretog en Dag en Udflugt dertil. Efter et
Ridt paa en halv Times Tid uden noget synderlig Mærkeligt,
kommer man gjennem en udstrakt Cocos-Palmelund, forbi
Landsbyen Wailiti, som nu kun er en Samling af adspredte
Hytter, men i tidligere Dage har været langt betydeligere.
Under de skyggefulde Træer sad fordum Oahus Konger og
Hövdinger. Nu stod en indfödt Lærer under de samme
Træer og underviste en Flok Börn. Et Tag var opreist paa
fire Pæle, del var Skolen. El Stykke Vei herfra, paa den
nederste Skraaning af Diamond-hill, de Indfödles „Lealu“,
laae mellem 'denne og Havet Levningerne af den omtalte
Heiau. En 2$ Alen höi, aflang fiirkantel Muur, der var op
fort af löst ovenpaa hinanden lagte Coral- og Lavablokke,
indesluttede et Rum af 90 Skridt i Længden og 30 i Bredden.
En Aabning paa den nordvestlige Side förte ned lil Indelukket,
men indenfor vare Bygninger, Offersted og Gudebilleder spor- löst forsvundne; selv de fra Offringerne tidligere ophobede
Menneskebecn vare borlryddede paa Missionairernes Foran
tal tning, og kun Lavablokke og Smulder fyldte endnu den store,
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tomme Plads. Paa den sydøstlige Side saae man flere Trap
petrin af Steen; her stode Høvdingerne, naar OfTringen
foretoges, medens Folket var samlet nedenunder paa Skraaningen ned mod Havet, ængsteligt ventende paa, at Præsten
skulde styrte ud og gribe og bortslæbe de ulykkelige Offre
til den grumme Lono. Der kunde ikke være valgt en smuk
kere Plads til et Offersted. Man staaer lier med Diamondbjerget bag ved sig, og seer ud over den smukke Waititi Slette med sine Skovklynger og Græsplainer, til höire
Bjergene ind i Landet, til venstre det umaadelige lyseblaae Hav, hvorpaa en enkelt Hvalfanger spreder sine hvide
Seil for at naae den forønskede Havn. Og dog, naar man vender
den övrige Ö Ryggen, og ikke har andet for sig end del
vilde, sorte Bjerg, og den öde, tomme Sö, da for&taaer man,
at kun en Efteraarsslorm behøvede at oprore denne, og
pidske dens Bolger mod den nögne Strand, for netop her
at fylde Sjælen med Rædsel, og slemme det til Hedenskabet
trælbundne Folk til deres blodige Afgudsljenesle. Heiau’en
ved Diamond-point er den sidst byggede her paa öerne,
og mangen Nulevende veed endnu at fortælle om Hövdingen
John Li’s Broder og mange Andre, der bleve o firede her.
Et Træk fra denne Udflugt til Diamond-point maa jeg imid
lertid ikke forglemme. Paa Udveien vare vi komne forbi en
Hylle, hvor en Mand laae meget syg; mange Indlodle vare
samlede udenfor, og en af Skibets Læger, som var med
i Fölge, gik ind for at tilbyde sin Hjelp; men Manden var
döende, og flere omkringslaaende Qvinder sidde just og be
viste htfm den sidste Kjærlighedsgjerning, i det de rumirumi’ede ham af alle Kræfter*). Da vi paa Hjemveien kom
i Nærheden af det samme Huus, hörtes en lydelig Klage
sang, som blev stærkere og vildere, jo nærmere vi kom,
Manden var altsaa död; men Hr. Armstrong, som var med
os, blev meget alvorlig. Trods Missionairernes Forbud har
det ikke været muligt for dem endnu al afskaffe disse vilde
*) Rumi-rnmi betyder at gnide Lemmerne, omtrent stinlcdcs som man
behandles i tyrkisk Bad.
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Udbrud af Sorgen her paa Öerne; endogsaa i Honolulu By
hörte vi dem gjentagne Gange. Stedse sjeldnere bliver
derimod den barbariske Skik at udhugge Fortænderne ved
en kjær Slægtnings Död, saaledes som det er omtalt, at det
skete over hele Landet, da Kamehameha den Förste döde.
Af alt hvad jeg har fortalt om mit Ophold i Honolulu,
vil det skjönnes, at det selskabelige Liv ikke fremböd no
gen Afvexling; de bestaaende Forhold maatte nödvendigviis
frem virke, at her var liden eller ingen synderlig Glæde at
hente i saa Henseende. Hos de Indfödte var der aldrig
Spörgsmaal om nogetsomhelst i saadan Retning; hos de
Fremmede, som havde taget Bolig her paa kortere eller
længere Tid, var det saare lidet bedre. Imidlertid gjorde
dog enkelte Familiekredse heri en behagelig Undtagelse, og
det vilde være meget utaknemligt af os, om vi ikke paaskjönnede disses Gjæstfrihed. Jeg levede en Deel af den
Tid, jeg opholdt mig i Honolulu, i Land, og beboede det
Huus, som af Regjeringen var blevet overladt til Expeditio
nens Afbenyttelse, og hvor vore magnétiske og astrono
miske Observationer bleve daglig fortsatte, under den utræt
telige og dygtige Lieutenant Rothes Veiledning. Fra delte
Huus gjorde jeg gjerne hver Morgen en Excursion ud i den
smukke Nuanudal, og aflagde da Besög hos de 'derboende
Plantere i deres venlige Hytter, altid vis paa at mode en
hjertelig Velkomsthilsen. I Samtaler med disse Mænd ind
hentede jeg en stor Deel af de Oplysninger, jeg her har
givet til Bedste, efter at have veiet dem mod de Bemærk
ninger, jeg erholdt af Embedsmændene i Byen, og efter at
have droflel begge Meninger, saa godt jeg formaaedc. Inde
i Byen tilbragte jeg det meste af Dagen med Forretninger,
og fandt derefler som oftest en behagelig Adspredelse hos
Generalconsul Miller, eller i den franske Consul Hr. Dudoits
Huus, hvor en elskværdig Familiekreds bidrog til at gjöre
Opholdet meget behageligt. Et Spadsereridt eller en Fodtour
om Eftermiddagen maatte gjerne ende for Mörkets Skyld,
som i disse tropiske Lande falder saa umiddelbart ovenpaa
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Dagens Forsvinden. Aftenen tilbragte jeg i enkelte Familie
kredse eller ved mit Arbeide i mit hawaiiske Huus.
Imidlertid gjorde Galalheas Ophold betydelig Afvexling
i Selskabets eensformige Levemaade. Min Musik kom ofte
i Land ifölge denne eller hiin Families Anmodning, og der
samlede sig da altid et lille Selskab, hvor en lille Dands
gjerne satte Kronen paa Forlystelserne. Saaledes samledes
man hver Löverdag hos den franske Consul, og her svin
gede man sig i lystige Dandse, ja selv Valse, trodsende
Missionairernes Tordentaler mod denne Helvedes Opfindelse,
som ufeilbarlig löd næste Morgen, saavel fra Prædikestolen
som i den daglige Samtale.
Efter endte Forhandlinger med den hawaiiske Regje
ring, som vare faldne ud til fælleds Tilfredshed, gjorde
Udenrigsministeren, Hr. Wyllie, mig den Ære at anstille en
Féte for mig og mine Officerer. Til den Ende indbod han
Kongen og hele den kongelige Familie, alle Honoratiores i
Byen, Missionairer med Fruer o. s. v. til en „musikalsk The“
i sit Hotel; Indbydelsen skete vedKaart, med eet Ord Alt var
„in style“. Men den musikalske Underholdning bestod i at
min Musik var indbudet til at spille, og at Hr. Nopilch accompagnerede sig til nogle Sangnummere paa Claveer, saa
at dersom vi fra Galatbea ikke havde været der, saa havde
hele Selskabet maaltet gaae derfra uden Musik. Forresten
gik Alting meget stadselig til, Musiken blæste „God save
the king“ ved Hans Majestæts Ankomst, og »Kong Christian“
ved min, og der blev serveret med en stor Overflodighed
af The, Kager og Vand til Missionairernes store Opbyggelse.
Hr. Wyllie havde ladet sig forlyde med, at der skulde dandses (han var selv en ivrig Dandser), men ikke för Missionairerne vare borte. Dette havde nær givet Anledning til
en heel Revolution, thi Missionaireme vilde ikke tage bort
för den kongelige Familie, og Dronningm havde sat sig i
Hovedet den Aften, at hun vilde see en Dands — det havde
den stakkels Kone aldrig seet för. Jeg var saa heldig at
overhugge denne gordiske Knude ved at jeg beordrede Mu
siken at spille op til en Dands, og foregik derpaa mine
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Officerer med et godt Exempel, som Capt. Blake fra Juno
og hans Officerer öicblikkelig fulgte, og i et Nu varDandsen i Gang. Der blev nu stor Alarm i Leiren, Missionai
rerne flygtede bort, som om Luften var forpestet. Mistress
Judd vilde have Dronningen med, men Hds. Majestæt sagde
Nei, og blev en Tid lang og saae til med stort Velbehag,
trippende Takten med sine Fodder, til stor Fortvivlelse for
Mr. og Mistr. Judd. Saalænge Kongen og Dronningen bleve
tilstede, forbleve ogsaa de unge Prindser. Jeg gik hen til
Alexander, den præsumtive Thronarving, og spurgte* ham,
om han ikke havde Lyst til at dandse. „No Captain“ sva
rede han, „it gives evil conceptions“. Jeg overlader til den
Uhildede at afgjöre, om det ikke var nok saa godt at lade
den unge Mand dandse, som at lade ham lære, at Dandsen
skulde kunne have suadanne Virkninger.
Dronningen var den Aften klædt paa det mest glim
rende — jeg tör desværre ikke til foie, at det var smagfuldt.
Et kort Skjört af det kostbareste chinesiske Atlask, og dertil
en Spencer af dito carmoisinfarvet Slof, omgav hendes mæg
tige Figur. Det var oiensynligl, at hun morede sig deilig
den hele Tid. Da Nopitsch sang, nærmede hun sig Gave
ret, som alt i Forveien var heelt omringet afen Mængde Her
rer. Hun blev staaende beskeden bagved. Jeg tog da en
Stol, gjorde Plads til höire og venstre mellem Mængden, bod
Stolen til Hds. Majestæt, og blev staaende bag ved for at
forhindre, at Nogen trængte sig for nær. Denne Hoflig
heds-Demonstration, udviist saa at sige offentlig mod den
couleurte Dronning af cn fremmed Skibschef, var cn heel
politisk Begivenhed, som blev critiseret og commenlerct paa
alle mulige Maader, og gav Anledning til ivrige. Debatter.
Nogle hævede min Courtoisie til .Skyerne, Andre fandt det
servilt og ridicult. Lykkeligviis seilede jeg et Par Dage efter.
Da der saaledes i det Hele var saare liden selskabelig
Sands, end mindre offentlig Forlystelse, sögte de Herrer
Officerer at fordrive Tiden mellem dem selv saa godt de
kunde. Der herskede i denne Henseende den ypperligste
Forstaaelse mellem den engelske Fregat Junos og Galalheas
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Officerer. Da de saakaldede Hotelier neppe vare til at besöge for at skaffe sig Livcis Ophold i Mad og Drikke, uden
at man maatte kæmpe med Smuds, Ækelhed, slet Opvart
ning og maadelig Beværtning, men aldeles ikke vare til at
sove i, — saa maatte de gode Herrer, naar de vilde fölge
deres uimodstaaelige Lyst til at fjerne sig fra Skibet, som
er saa naturlig hos alle dem, der have prövet cn lang Soreise, indrette sig paa Sandwich-Maneer, det vil sige, de
lciede sig et Huus i Land, og förte deres egen Husholdning.
For et Par Piastre fortrækker en Kanak-Familie fra sin Hytte,
og den Freminde flytter ind. Et Sengested, et Bord, et
Par Stole er hele Bohavet. Hvor Familien flytter hen, veed
jeg ikke, men Konen i Huset besorget da Husholdning,
Vadsk, Reenlighed o. s. v. Denne Industri kommer i Gang,
saasnart en Orlogsmand’ ankrer ved Öerne. Et heelt Qvarteer af Honolulu kaldtes endnu for Löier „Collingvvoodsquarea, fordi det havde været beboet af Officererne fra et
engelsk Linieskib af delte Navn. El Etablissement blandt de
mange havde, medens vi besögte Stedet, dannet sig hos
Chefen af Militsen, den allerede ovenfor omtalte Capt. Wil
liam. Her boede nogle engelske Officerer, og her mödtes
Kammerater fra Juno og Galalhea, og tilbragte Aftenen un
der Latter og Sang, medens Punschebollcn dampede paa
Bordet og Cigarerne fra Læberne. Aftenunderholdningen
bestod da gjerne i al Captain William, der havde aflagt sin
Værdighed og gjemt Uniform med Epauletter etc. i Kala
bassen, stod i en særdeles let Paaklædning i en Krog og
gjorde Opvartning for sine militaire Gjæster, hvilke da ikke
forsömte at opfordre denne Gentleman til at underholde
Selskabet med Sang og Dands. Stundom var han lidt tvær
dertil, men naar han saae sin Betaling, en oprakt Cigar,
saa svandt alle Hindringer, og vor Captain sang i de mest
hjerteskjærende Toner sine Kanaksange, eller vel og, naar
han ved el Par Glas Whisky var bleven lilbörlig stimuleret, gav
han en nordamerikansk Temperance-Sang lil Bedste, som
han havde indstuderet under .Brother Damons Veiledning, alt
til usigelig Morskab for det forsamlede Auditorium. Det
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kostede heller ikke stor Ulejlighed at faae Honolulus Stad»
hauptmand til at dandse, ja endog at faae hans Frue til at
gjöre ham Selskab. Dette var forsaavidt interessant, som vi
dog herved fik et Begreb om, i hvilken Grad Folket i ældre
Tider har drevet denne Art af Forlystelse, og det kan ikke
nægtes, at den var hoist eiendommelig. Hver Tour — jeg
veed intet bedre Udtryk at bruge — varede hoist et halvt
Minut. Den Dandsende sprang da frem, bevægede Armene
paa det Voldsomste, traadte snart et Skridt frem, snart et
tilbage, altid med hæftige Bevægelser; pludselig sank han
i Knæ, snurrede rundt som en Top, hævede sig atter, for
strax at gjentage det endnu hurtigere, men saa var han
ogsaa oplöst og færdig, og syntes ligesom i en exalteret
Tilstand, hvoraf han dog slrax kom sig, saasnart han saae
den oprakte Cigar. Det hele ledsagede han med de mest
frivole og lascive Fagter, og tillige med en snoviende mono
ton Sang. Der var ingen Forskjel paa Mændenes og Qvin
dernes Dands. En endnu uanstændigere og maaskee endnu
mere uforfalsket „Hula-hulaa bleve vi Vidner til ved en
„Luaua (Picnic), som Juno’s Officerer en Dag havde arran
geret i et Bondehuus en halv Miils Vei udenfor Byen. Fryg
ten for Missionairerne, af hvilke de her ikke saa let
kunde blive grebne paa fersk Gjerning, var folgelig ikke
fuld saa stærk; alligevel hörte der el ikke ubetydeligt Qvantum Punsch til, inden alle Vanskeligheder og Betænkelig
heder vare overvundne. Et Fruentimmer og fire Mandfolk
traadte nu, smykkede med Krandse og Grönt, frem til Dands.
De lagde sig strax paa Knæerne. Fruentimmeret var fra
Beltestedet og nedefter fuldkommen skjult af et stort Stykke
Tapa, der stod som en Faldskjærm rundt omkring hende;
medens hvad der var nedenfor denne bevægede sig med en
overordentlig Færdighed, stod hele den ovrige Person fuldkom
men stille. Mandfolkene bevægede tillige Overkrop og Arme.
Allo ledsagede Dandsen med den allerede omtalte slæbende
Sang, med cn talende Mimik og deres ligesaa lascive som
betegnende Gesticulalioner. Tilsidst tiltoge alle Bevægelser
i Hurtighed og Styrke, og endelig sank de Dandsende, om
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man turde kalde dem saa, sammen under Byrden af deres
Anstrængelser. Fodder og Skinnebeen bevægedes under
hele Maneuvren ikke lid af Stedet. At denne Slags Forly
stelse ikke er meget sædelig, er vist, og jeg kan derfor
ikke fortænke Missionairerne i at de have fördömt og forkjættret den, men neppe have de handlet klogt i at banlyse
al Dands som en ryggeslös Tidsfordriv. Det er en bekjendt
Sag, at de vilde Folkefærd, som beboe Sydhavs-Öerne, alle
have havt deres Dandse, som vare dem eiendommelige, og
hörte til deres Forlystelser, ja vel endog lil deres ReligionsCeremonier. Formeentlig havde Missionairerne derfor gjort
bedre i at benytte dette lil at slutte de Indfodle lil sig, ved
at vedligeholde de fra Forfædrene nedarvede Folkeskikke,
naturligviis i en forædlet Tilstand. Det er virkelig slet ikke
aldeles for Spög, naar jeg siger, al Missionairerne burde
have taget en Dandsemesler med i deres Selskab, som kunde
have virket forædlende paa de Vildes Smag i denne Ret
ning; i al Fald hellere denne Yderlighed, end det slrænge
Forbud mod en i sig selv saa uskyldig og sund Forlystelse.
Kanakernés Svar, dersom de ville raisonere med Missionai
rerne, ligger meget nær, og burde af disse iövrigt saa kloge
Folk være forudseet - — det er: at deres hvide Brödre, de
indvandrede Earopæere og Amerikanere, ingenlunde genere
sig for at dandse, ja valse, trods Missionairernes Torden
taler, og dog ere de Christne, og’civiliserede Folk, hvorfor
maae da Kanakerne ikke dandse?
Men for at komme tilbage til vor Hytte, saa var det
virkelig baade morsomt og mærkeligt at see den gode
Captain Williams Angst for Missionairerne, men især for
Brother Damon. Hans Navn alene var nok'til at indgyde
ham Skræk, og först naar han vidste, at denne Bussemand
sov paa sit grönne Öre, var han egentlig at formane til at
komme frem med sine Præstationer i Dandsekunsten, men
derfor var det ogsaa altid först, naar den övrige By laae
begravet i den dybeste Ro, at Lystigheden ret var paa sit
Höieste.
Ideen med en Dandsemester for at lære de Indfödte at
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dandse, er ingenlunde undfanget lios mig. Den bremiske
Consul Mr. Reynold, en gammel Deboer af Honolulu, havde
paataget sig noget lignende, rigtignok kun for Damer. At
lian desaarsag blev betragtet som en Kjælter af Missionai
rerne, var en Selvfölge« Han havde oprettet en Slags Skole
for en ti, tolv unge Piger af blandet Ulod, havde taget dem
i Huset til sig, og selv paataget sig at give dem Under
visning i Dands. Han önskede meget at give dem Leilig
hed til at öve deres Lærdom, og indbod derfor ugentlig
Selskab hos sig; men saa stor var Fordommen hos de hvide
Damer mod det couleurle Blod, at der kun var meget en
kelte af dem at formaae til at gaae derhen. At Herrerne,
og deriblandt de fremmede Officerer, vare mindre kræsne,
er en Selvfölge, men da Hr. Reynold meget gjerne vilde
udvide sin Dandsemeslermyndiglied over disse Gjæsler, op
stod der Conflicter, som gave Anledning til øjeblikkeligt
Brud, og vare senere Slof til megen Underholdning og Morskab.
En eneste offentlig Forlystelse fand.( Sted under mit
Ophold i Honolulu, som jeg ikke bör undlade at omtale.
Det var en Concert i den store Kanak-Kirke lil Fordeel
for „the seamen friend society“. Det var Brother Damon,
der i Forening med nogle andre Herrer havde faael den
indrettet. Da der i hele Archipelet ikke fandtes anden Mu
sik, end den vi havde ombord i Galalhea, og da det især
var Hr. Nopitschs smukke Stemme og musikalske Talent,
der havde bragt denne harmoniske Rus over Selskabet, saa
var det naturligviis ogsau kun ved Hjelp af hvad Galathea
kunde præstere, al Concerlen kunde komme istand. Paa
den berammede Aften styrtede hele Byens Befolkning, og alt
hvad der kunde gjöre siglös fra Skibene i Havnen, ind til Kir
ken, som snart var heelt opfyldt med Nysgjerrige, der vare begjerlige efter denne uvante Nydelse. Nu maa jeg ærlig bekjende,
at den var temmelig tarvelig. Min Musik bestod af ni Musici,
hvoraf lo af de vigtigste vare syge. Jeg gav Mr. Damon Valget
imellem al faae meget slet Musik eller at udsætte Concerten; han valgte det forste. Hvad Vocal-Nummerne angik,
da blev Hr. Nopitsch underslottet af et Par Herrer, som
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sang temmelig maadelig. Men trods alt dette var det virke
lig en meget morsom Scene, og en interressant Arten for
en Iagttager, og jeg fik her et levende Beviis paa, til hvilke
Inconseqvenlser den materielle Fordeels Opnaaelse kan lede
selv saadanne Folk, der gjöre Haand værk af de strængeste
Grundsætninger. Her i denne Kirke, hvor Gejstligheden
förer det mest sneverhjertede puritanske Sprog i Munden og
fortæller, at al profan Musik ogisær Dandsemusik er „unconsisting with the principles of God and our holy religion“, spilles
Polkaer og Valse, blev sunget Duetter af Norma og lystige
Viser, saasom: the seamen’s call, the trump of fames, the
whalers glee o. a. s., Alt under Publicums lydelige Bifalds—
raab, Trampen i Gulvet og Banken med Stokke, „da capo“Bröl, Fremkaldelse af Sangerne etc. etc. Hr. Damon var
Lysepudser, og Hr. Armstrong, der havde bemægtiget sig
sin Prækeslol som Tilhorerplads for sig og sin Familie,
belærte herfra Kanakerne oppe i Galleriet, at dersom de ikke
vilde være rolige under Sangen, saa kunde de gaae deres
Vei etc. Denne Scandale anfægtede de gode Missionairer
saare lidet. Maalet var smukt, sagde de, og Dagen efter
meldte „the friend“ sine Læsere, at Indtægten havde været
næsten 200 Dollars.
Onsdagen den 28de Octbr. havde jeg den Ære at have
Hans Majestæt Kongen med alle de Herrer Hövdinger og
deres Sönner ombord, ledsagede af alle Ministrene og ovrige Regjerings-Autoriteter, inclusive Redacteuren af den
hawaiiske Moniteur „the Polynesian“, Sandwichsoernes Hi
storieskriver Mr. Jarves. Man havde ikke undladt at under
rette mig om, at H. M. havde gjort sig til Regel ikke at
besöge andre Skibe, end saadanne, som förte Admiralsflag
eller Commodore-Stander, men at han, paa Grund af den
for Regjeringen saa tilfredsstillende Maade, hvorpaa jeg var
optraadt, heri vilde gjöre en Undtagelse. Mit Svar var herpaa, at jeg naturligviis saameget mere paaskjönnede den
mig tillænkte Ære. Men da man endvidere vilde underrette
inig om, at da Hans Majestæt var Tcatotalist, saa anlog
man, at jeg vilde vise ham den Opmærksomhed, at ude-
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lukke alle Vine eller Spirituosa fra den Collation, som man
antog jeg vilde byde ham, troede jeg det rigtigst at med
dele Vedkommende conGdentielt, at jeg i saa Henseende for
beholdt mig at være Herre i mit eget Skib, og vilde indrette
delte som jeg selv skjönnede det at være rigtigst Man
havde ogsaa sendt mig det hawaiiske Kongeflag ombord
til at heise paa Fortoppen under Saluten. Da dette var
skeet aldeles uopfordret, fandt jeg heri en Anmasselse, eller
mildest domi en Kejtethed, som jeg ikke vilde respectere,
og sendte det derfor i Land igjen. — Kongen kom i sit eget
Fartöi, en ret smukt udstyret Baad, med sil Kongeflag i Stev
nen. Saasnart han kom til Syne i Havnen, blev han salu
teret saavel fra den engelske Fregat Juno, som fra Galalhea
og en fransk Gabarre la Lamproie, med Kongesalut og Fol
kene paa Ræerne. Han var ifört sin bedste Stads, som vir
kelig klædte hans smukke Figur meget godt. Efter at jeg
havde benyttet denne Leilighed til at forestille ham den af
mig nylig indsatte Consul Hr. Suverkroop, besaae han Ski
bet i alle dets Dele, og indlog derefter en Collation i min
Kahyt, hvor der af Hensyn for ham og ovrige Teatotalister
af hans Fölge, blev serveret med Chocolade, Limonade og
andre slige nonspiriluose Sager, men iövrigt fandtes Cham
pagne og Madeira i Overflödighed, og jeg havde den Glæde
at see, at adskillige af de gode Folk lode sig Champagnen
meget godt smage, naar Mr. Judd vendte Hyggen til. Jeg
forærede Kongen et Exemplar af Kroningsmedaillen, hvilken
syntes at gjöre ham megen Fornöielse. Han bivaanede
derefter adskillige militaire Övelser, Hugning og Bajonet
fægtning blandt andet, som morede ham usigelig, men især
overraskedes han öiensynlig, da en Espingol blev affyret
for ham. Da han efter et Par Timers Ophold gik fraborde,
blev han atter hilst med 27 Skud og tre Gange Hurra
fra hele Besætningen. The Polynesian gjorde en glimrende
Beskrivelse over den hele Begivenhed.
For efter Evne at gjöre lidt Gjengjæld for den mig og mine
Officerer udviste Hoflighed, gav jeg et Par Aftener för min
Afreise et Bal ombord, hvortil jeg da indböd Honolulus hele
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beaumonde. Jeg havde havt et advarende Exempel for, hvor
ledes jeg skulde hære mig ad med mjne Indbydelser, i min Ven
Capl. Blake paa Juno, som nogen Tid i Forveien havde givet et
Bal ombord hos sig. Han havde nemlig troet at burde indbyde
Mr. Reynolds unge brune Skolarer. Men Folgen heraf var, at
næsten ingen af de hvide Damer vilde indfinde sig, og Féten slog fölgelig ikke meget godt an, trods al den Umage,
den brave Çapt. Blake havde gjort sig derfor. Da jeg nu
ikke havde benyttet Hr. Reynolds Indbydelser, havde jeg
ingen Forpligtelser i saa Henseende, og havde altsaa den
Tilfredsstillelse al see det hele hvide Selskab, hvoriblandt
virkelig adskillige meget nette Damer, pryde Galatheas til
Dandsesal smukt indrettede Skandse. Jeg beder mine Læsere
om Undskyldning for alle disse — som mig selv synes —
lidt smaalige Detailler, der gaae ind paa mit private Livs
Gebeet, men da de dog forekomme mig at give Bidrag til
Skildringen af Selskabets Stemninger og Tilstande under vort
Ophold paa disse Oer, har jeg troet at burde opoffre et
Par Linier derpaa. Ballet gik iövrigt meget smukt af, Alt
var, takket være min utrættelige Næslcommanderendes og
övrige Officerers velvillige Bistand, smukt indrettet og decoreret. Soupéen, som var serveret paa Batteriet, var me
get munter, og man dandsede lystigt til seent ud paa Nat
ten. Jeg havde maaltet lade Landingsbroen inde ved Byen
rydde og oplyse. Der kom nu rullende den ene lille Vogn
efter den anden, trukket af Kanakker, og satte de pyntede
Damer af ved de ventende Fartöier, og paa samme Maade
expederedes de hjem efter fuldendt Lystighed.
Næste Morgen stod Galatheas Skandse i sin vante al
vorlige mililairiske Holdning. Lysekroner, lavede af de blin
kende Bajonetter, Grönt, Blomster, hentede fra Haverne i
Nuanudalen, Flage, Banketter og Sophaer, Alt var forsvun
det, Intet mindede om den forgangne Nats Lystighed, men
i Honolulus beaumonde’s Annaler staaer Ballet paa Galathea
optegnet med gyldne Bogstaver, og the Polynesiam undlod
ikke pligtskyldig at meddele sine Læsere om al den Her
lighed, der havde været paafærde.
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Vi havde nu ligget fire Uger i Honolulu, og Maalet for
delle Ophold, mine Syges Bedring og Mandskabets Forfri
skelse, var opnaaet. Sundhedstilstanden var betydelig for
bedret og i det hele meget tilfredsstillende. Jeg rommede
derfor little Greenwich Hospital aldeles, og log de Reconvalescenter, som endnu befandt sig der, ombord.
Skibet var imidlertid undergaact en Hoved-Renselse i
Last og Lukafer, og var derefter blevet malet uden- og in
denbords. Reisningen og Seilene vare bievne eftersete og
havde erholdt betydelige Reparationer; blandt Andet bleve
nye Slængevant og Stag forfærdigede og paalagte. Proviant
og Varegods var blevet compleleret. Kun Vand havde vi
ikke fyldt uden höist nödvendigt. Vandel i Honolulu er
ikke godt, og jeg havde derfor bestemt ikke at fylde för i
Wajakea-Buglen paa Hawaii, hvilket Punkt jeg havde be
sluttet at besoge. Imidlertid vare en Række magnetiske Ob
servationer foretagne, hvorom der i Slutningen af delte Bind
vil findes en speciel Beretning. Chronometernes Stand og
Gang var bleven undersögt og bestemt, kort Alt var nu
tilendebragt, som skulde besörges, Skibetog dets Tilhorende
vedkommende, og Corvellen laae seilklar siden den 25de
October.

Jeg har i del Foregnaende el Par Steder berört, al
jeg havde endeel Forretninger, som gave mig fuldt op at
bestille. Naar jeg ikke videre har omtalt, hvori disse For
retninger bestode, da er del, fordi de vare af en saa spe
ciel Natur, og jeg foretrak at omtale dem i et Afsnit for
sig selv.
I mine Inslructioner var det mig foreskrevet, at jeg
skulde ansælte danske Consuler overalt, hvor jeg maatte
ansee del gavnligt for Handelen, og Sandwichsoerne vare
særdeles fremhævede som el dertil passende Punkt, ligesom
at en der bosat dansk Mand, Hr. Anthon, havde ansögt om
en saadan Ansættelse*). Det blev altsaa Gjenstand for min
9 Isle Bind, Pag. 22.
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Overveielse, hvorvidt det var rigtigt at ansætte en saadan
Embedsmand, og da hvem. Jeg fandt snart, at dersom
dansk Handel og Skibsfart skulde have nogen Fremme i
Sydhavet, og navnlig dersom den i Danmark nylig begyndte
Hvalfangerfart skulde udvikle sig i nogen betydelig Grad,
vilde det være absolut nødvendigt at ansætte en Consul paa
Sandvvichsoerne. Men jeg fandt ogsaa, al for at en saadan
Embedsmand kunde være istand til at virke med tilbørlig
Kraft, var det rigtigst, at der havdes en Tractat, som kunde
tjene til Basis for hvad han havde Ret til al fordre for de
danske Sofarende, og som, idet den paa den ene Side beskyt
tede dem mod vilkaarlig Behandling, paa den anden Side ind
gød den unge hawaiiske Regjering Tillid lil det danske Flag.
Jeg besluttede mig derfor til at skride til dette Arbeide.
Den korteste og tillige tydeligste Maade, hvorpaa jeg kan
meddele Beretning om dette Foretagende, mine Motiver der
til og Resultatet deraf, troer jeg vil være, at meddele den
motiverede Rapport, jeg desangaaende indsendte fra Valpa
raiso med Bilag. Denne Rapport indeholder imidlertid ad
skillige Punkter angaaende de politiske Forhold, som jeg
allerede i det Foregaaende har omtalt — saadanne Punkter
skal jeg udelade af Rapporten, hvor jeg kan — hvor det
for Meningens Skyld bliver nødvendigt at lade dem slaae,
maa jeg bede om Undskyldning for denne Gjentagelse.
„Underdanigst Indberetning.
„1 underdanigst Indberetning af 30te Octbr. 1846, af
sendt in duplo samme Dato over China, meldte jeg det
Kongelige Collegium, at jeg havde afsluttet og under 19de
Octbr. underskrevet en Venskabs- og Handels-Traclat mel
lem Kongerigerne Danmark og Hawaii, som var bleven ra
tificeret af Kong Kamehameha den 3die under 20de Octbr.,
og jeg vedlagde et trykt Exemplar afTractaten. Jeg meldte
endvidere, at jeg under 20de Octbr. s. A. havde udnævnt
Hr. Sûwerkroop, engelsk af Födsel, dansk af Herkomst, bo
siddende Kjobmand paa Oahu, Associé af Huset Skinner & Co.,
til dansk Consul for Kongeriget Hawaii, og forsynet ham med
9
Billes Jordomseiling.
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Inslructioner. Jeg udtalte endeligen det Haab, at jeg skulde
være istand til at give fyldestgjorende Grunde for det store
Ansvar, jeg havde paataget mig, ved at afslutte cn Tractat,
uden dertil at være specielt bemyndiget i de mig tillagle
allerhöieste Instructiqner. Det er disse mine Grunde jeg i
det Folgende skal forsoge at udvikle. Jeg troer mig imid
lertid ikke istand til at gjöre dette paa en tilfredsstillende
Maade, uden tillige at udvikle mig nærmere over de med
andre Nationer bestaaende Tractaters Historie, og al beröro
de forhaandenværende politiske Forhold herude i det Hele,
forsaavidt jeg har været istand lil al opfatte dem, og forsaavidt de angaae mil egentlige Emne.
• De tre Sömagter: Nord-Amerika, Frankrig og England,
— som jeg i det Folgende, hvor det gjöres fornödent, for
Kortheds Skyld skal tillade mig at nævne collecliv: „de tre
Sömagter“— have samlede, og hver for sig, betydelig Ind
flydelse paa dette lille Kongeriges politiske og commercielle
Existence. Det er disse tre Magter, der saa godt som
alene drive Hvalfangsten i Sydhavet. Omtrent 400 Skibe
under disse Nationers Flage, besoge aarlig eengang, stundom
to Gange Sandwichsoernes Havne. Saa godt som alle disse
Öers stedse stigende Fornødenheder indföres under disse
Magters Flage. Den blanke Befolkning, som for Tiden vel
kun udgjör den ringeste Deel i Antal, men som stedse ud
breder sig, og som allerede nu er den indflydelsesrigeste,
som og den mest consumerende Deel, bestaaer paa faa
Undtagelser nær, af amerikanske, engelske eller franske
Undersaatler eller Udvandrere. Det er altsaa klart, al den
Somagi eller Handelsstat, som maalte onske at deeltage i
Handelen paa Sydhavet, og at etablere Handelsforbindelser
med dette Land, maa lage disse Magters Historie i deres
Forhold lil Hawaii, til Ledetraad, med tilbørligt Hensyn paa
Stilling og egne Kræfter, og paa at undgaae de Misligheder,
som Uerfarenhed paa den ene Side, og ofte Overmodighed
paa den anden, har fremvirket.
De tre Sömagter have alle her residerende Consuler,
der tillige ere diplomatiske Agenter. De have endvidere
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Tractater med Kongeriget Hawaii. Denne Regjering har,
fra det Öieblik den begyndte at anerkjende Nytten og Vig
tigheden af Handel, Skibsfart og Agerdyrkning, meget önsket
at tage saadanne Skridt, der saa noiaglig som muligt, be
stemte de Fremmedes, — saavel de Besøgendes som de Bo
siddendes — Rettigheder, Friheder og Forhold til Landets
Love og Indvaariere. De fremmede Magter have paa deres
Side indseet Nødvendigheden af Tractater, som beskytte
deres respective Undersaalter mod Vilkaarlighed i Eiendomsret og Retspleie, hvilket er en uundgaaelig. Folge, deels af
de hos de Indfodte fra Forfædrene nedarvede confuse Bègreber om Eiendom, deels af den unge Regjerings Uerfa
renhed i Lovgivning. Det staaer saaledes den Dag i Dag
ikke klart for selv de fornemste Indfodtes Begreb, at et
Stykke Jord f. Ex., som af en Hövding eengang er givet bort
eller solgt, ikke kan tages tilbage igjen, idet de mene, at
den som har Ret til at give, maa ogsaa have Ret til at
lage. Jeg kommer i det Folgende til nærmere at beröre
dette Punkt, ligesom til at omtale Lovgivningens Mangler.
Den Beredvillighed, hvormed den hawaiiske Regje
ring er gaaet ind paa at afslutte Tractater, har en politisk
Grund, som ikke bör ladetf upaaagtet, den nemlig: ved saa
danne Tractaters Existence, at erholde et faktisk Beviis paa de
conlraherende Magters Anerkjendelso af dens Uafhængighed.
Imidlertid vil-det sees af det Folgende, at ogsaa nogle Tractaler have været Regjeringen aftvungne med Vaabenmagt.
Den 23 Decbr. 1826 afsluttedes den forste, og endnu
ene bestaaende Tractat med Nordamerika*). Men da senere
*) Den lyder saaledes: „Overeenskomstartikler, affatcede og sluttede paa
Oahu, mellem Thomas Ap. Catcsby Jones, beskikket af de forenede
Stater, paa den ene Side, og Kauikeaouli, Konge af Sandwichs-Öerne
og hans Formyndore paa den anden Side.
Art. 1. Den Fred og det Venskab, som besta^er mellem de For
enede Stater og Deres Majestæter, den regjerende Dronning ogKauikaouli, Konge af Sandwichs-Öerne, og deres Undersaatter og deres
Folk, bliver herved bekræftet og erklæret at skulle vare evig.
Art. 2, De Forenede Stateis Skibe ogjFartöier (saavelsom deres
9*
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England og Frankrig erholdt Tractaler, som gave disse Na
tioner andre eller större Rettigheder, gav delte Anledning
lil Vanskeligheder og Stridigheder, som langtfra mildnedes
Consuler og alle andre Borgere) indenfor Snndwichs-Oernes territo
riale Jurisdiction, tilligemed al deres Eiendom, skal blive ukrænke
ligt beskyttet imod alle de Forenede Staters Fjender, i Krigstilfælde.
Art. 3. Da de contraliercnde Parter önske at benytte sig af det
guddommelige Forsyns Gavmildhed, ved at fremme den HandelsSamfærdsel og det Venskab, der er mellem de rcsffbctive Nationer,
forpligte Deres Majestæter sig til, for yderligere nt sikkre sig Opnaaclsen af dette Maal, at modtage alle de Forenede Staters Skibe og Far
töier i deres Havne, og af yderste Evne at beskytte saadnnnc Skibe
og Fartöier, samt deres Ladninger, Officerer og Mandskab, sanlænge
de opföre sig fredelig bg ikke bryde Landets fastsatte Love. De For
enede Staters Borgere bare Tilladelse til frit at handle med Folket
pua Sandwichs-Öerne.
Art. 4. Deres Majestæter tilstede endvidere, at indenfor deres
Control, den fuldeste Beskyttelse udstrækkes til alle de Forenede Sta
ters Skibe og Fartöier, som maatte forlise paa deres Kyster, og at hver
Bistand, som staacr i Deres Magt, ydes dem for at frelse Vraget, dets
Tilbchör og dets Ladning, og som en Belönning for den Bistand og
Beskyttelse, Beboerne af Sandwichs-Oerne skulle yde alle saadanne
forulykkede Skibe fra de Forenede Stater, skulle de have et Krav
paa en Bjergelön, eller en Deel af den saaledes reddede Eiendom;
men denne Bjergelön skal i intet Fald overstige en Trediedeel af det
Bjergcdes Værdi, hvilken Vurdering skal fastsættes af en Commis
sion af uvillige Mænd, der skulle vælges cens af begge Parter.
Art. 5. Borgerne i de Forenede Stater, hvad enten de ere i
stadig eller forelöbig Handelsforbindelse med, eller de handle paa
Sandwichs-Oerne, skulle ukrænkelig beskyttes i deres lovlige Næ
ringsvei; og det skal tillades dem nt före Proces om og erholde Dom
pan enhver Fordring mod Ils. Majestæt Kongens Undersa atter, ifölge
del strengeste Lighedsprincip, og erkjendt Skik og Brug for civilise
rede Nationer.
Art. 6. Deres Majestæter samtykke endvidere i, og forpligte sig
selv til at forbyde, og til ved Anvendelse af alle udförbare Midler at
forebygge Bortrömning fra de amerikanske Skibe, som besöge Sand
wicherne. Og til den Ende skal del blive gjort til en Pligt for alle
Gouverneurer, Övrigheder, Districtsbefalingsmænd og alle andre
Autoriteter, at gribe alle Deserteurer, og overgive dem til den
Skibscaptain, som de ere löbne bort fra ; og for Paagribelsen af en
hver saadan Deserteur, der, som ovenfor er sagt, skal tilbagegives,
betaler Föreren, Eieren eller Agenten den Sum 6 Pjastre til den Per-
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ved Moderation fra de amerikanske Considers Side. Naar
man gjennemgaaer de Actstykker, som oplyse Forholdene,
skulde man fristes til at Iroe, at disse Embedsmænd havde
sat sig til Maal, endmere at forvikle de Bryderier og Stri
digheder, som i Begyndelsen Missionairernes Forhold, men
senere især amerikanske Colonisters og Speculanters pré
caire Pengeforhold, amerikanske Söfolks Töileslöshed, og
paa den anden Side, det nye Lands ufuldkomne, alt for
indviklede compendieuse Lovsystem, dets maadelige Politieanordninger, og til Ordens Vedligeholdelse mellem saa
mange Hvalfangeres Mandskab utilstrækkelige Politie. nödvendigviis maalte fremkalde, — og, langtfra at opretholde
og foröge deres Fædrelands store moralske og politiske
Indflydelse paa dette Land (begrundet ved Chrislendommens
Indforelse ved amerikanske Missionairer) ved at optræde
fredsmæglende, raadgivende, eftergivende, have de med
Hovmod trodset paa deres væbnede Magt, givet deres Lands
mænd et farligt Exempel paa Ringeagt for Landets Love*),
fordret Rettigheder, som ikke vare dem tilstaaede i deres
son eller de Personer, som have paagrebet en slig Deserteur, hvis hau
er tagen paa den Side af Öen, ved hvilken Skibet er ankret; men
hvis han gribes paa den modsatte Side af Öen, skal Summeh være 12
Pjastre, og tages han paa nogen anden Ö, skal Belønningen være 24
Pjastre, og skal denne Sum være at betragte som en retfærdig For
dring paa en saadan Deserteurs Hyre.
Art. 7. Ingen Drægtighedsafgift eller Told skal blive aflordret
nogen Borger af de Forenede Stater, som ikke bliver betalt af Bor
gerne af de Nationer, som ere mest begunstigede i Handel med
Sandwichs-Öerne. Og Borgerne og Undersaalterne paa SandwichsÖerne skulle faae Tilladelse til at handle med de Forenede Stater og
deres Territorier, ifølge Principet af ligelige Fordele med den mest
begunstigede Nation.
Givet i Raadet paa Honolulu, Öen Oahu, den 23de Dag i Decbr.
i Naadens Aar 1826?
Elisabeth Kahumanu.
Thomas Ap Catcsby Jones. Kai aim o ku.
Boki.
Hoapili.
Lidia Na in a liana.
*) Man erindre sig Lt. Percivals Opførsel, see Pug. 47.
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egne Traclaler, paa Grund af fremmede Magters Tractatcr,
som ikke vare ratificerede af vedkommende Regjeringer, og
andre slige Uregelmæssigheder, som have voldt den hervæ
rende nye, vaklende, svage Regjering mange Ubehagelighe
der og Ydmygelser.
Foruden den residerende ordinaire Consul, ankom hertil
i 1843 en amerikansk Commissair Mr. Brown, med Fuld
magt til at afslutte en ny Tractat. Det var i Særdeleshed
denne Mand, der vakte Stridigheder over de mindste Gjenslande, og viste i sin Correspondance, som i sit hele For
hold, en saadan Voldsomhed, at det gav Anledning til el
formeligt Brud, idet den hawaiiske Regjering erklærede
Hr. Brown, at den afbröd alle diplomatiske Forbindelser
med ham, og indgav derpaa en Klage over ham til Regje
ringen i Washington. Resultatet heraf var, at Brown blev
hjemkaldt, og en ny Commissair Hr. Ten Eyck blev ud
sendt, hvilket anmeldtes i en Skrivelse fra Præsident Polk lil
Kongen under 10 Sept. 1845, og hvori Præsidenten aldeles
misbilliger Hr. Browns Fremgangsmaade. Hr. Ten Eyck er
for Tiden i Honolulu iværk med at afslutte en ny Tractat.
Men i hvad Tone de amerikanske Autoriteter troe sig be
rettigede til at tale, ikke alene til dette lille Lands constitutionelle Regjerings Ministre, men lil dets af deres egen
Regjering officielt for uafhængig anerkjendte Konge, kan
skjönnes af den amerikanske Commodore Biddles Tale ved
hans seneste Audiens forinden hans Afreise fra Sandwichs
oerne i afgangne Seplbr. Maaned*).
Denne Tale lyder saaledes: „Det er mig cn stor Fornöiclse at bevidne
Deres Majestæt min pligtskyldige Ærbødighed. Ifølge de Forenede
Staters Præsidents Befalinger, har jeg besögt China, Japan og Deres
Oer. Det har fremkaldt min störste Tilfredshed ved min Ankomst at
finde de diplomatiske Forbindelser, som Deres Majestæt havde op
hævet, atter optagne med Hr. Ten Eyck. Idet Præsidenten beskik
kede denne Mand, som nyder, og fortjener at nyde Præsidentens fulde
Tillid, og som er af den elskværdigste Charactccr, har han givet det
mest udmærkede Bevis pan sin Ærbødighed for Kongen, og paa sit
Önske om at pleie do venskabeligste Forbindelser med disse Öer.
Det vil nu være Deres Majestæts.Sag fremtidig at lede disse Forbin-
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Det vilde blive for vidtløftigt, og for langt udskeiende
fra mit egentlige Emne, om jeg vilde indlade mig paa at
fremlægge Beviser for hvad jeg ovenfor har fremsat, som
kun er det Indtryk, Gjennemlæsning af alle herhenhorende
Documenter og Samtaler, saavel med de paagjeldende Par
ter, som med upartiske sagkyndige Mænd, har efterladt sig
hos mig. De mest detaillerede Underretninger, saavel om
de nordamerikanske, som de andre Staters Forhold til dette
Land, har jeg imidlertid erholdt i et Document, som Uden
rigsministeren, Hr. Wyllie, har ladet udarbeide under Titel
„Consular grievances“, og som er blevet sendt til de tre
Sömagters respective Hoffer til fornöden Relfærdiggjorelse.
Det indeholder en meget vidtløftig, men naturligviis eensidig
Beretning om alle de Bryderier, som de fremmede Consuler og Indvaanere have forvoldt den hawajiske Regjering,
hvoriblandt det maa tilstaaes, at der findes adskilligt, som
ikke var værd at sætte Pen lil Papiret for. Men meget
deraf er höist characteristisk og oplysende, saavel om Per
soner som Forhold, og havde det været trykt, skulde jeg
derfor ikke undlade at bilægge det. Men som det nu er,
blev det umuligt. Uheldigviis er Hr. Wyllie stærkt smittet
af en Skrivesygdom, som har kastet sig paa delte unge
Kongeriges Regjerings-Maskine og truer med at absorbere
dclscr saaledes, at al skjellig Grund til Fornærmelse undgaaes; thi
skulde Sligt blive Tilfældet imod en Mand med en saa anerkjendt
retsindig Characteer, vil de Forenede Staters Regjering have Vanske
lighed ved nt troc, nt det skulde være ham og ikke Deres Majestæts
Regjering, som skulde være den dndelværdigc. Men jeg haaber op
rigtig, at intet sligt Tilfælde nogensinde vil indtræffe.1
Kongen svarede Folgende: „Min Hilsen til dem, Commandeur
Biddle! Det glæder mig at see dem, en Officeer af den amerikanske
Marine, der er udmærket ved store Fortjenester og ved deres hOie
Post som Befuldmægtiget hos Keiseren af China. Jeg er virkelig
taknemlig mod de Forenede Staters Præsident for Fornyelsen af
deir diplomatiske Forbindelse i Hr. Ten Eicks Person. Siden hans
Ankomst har han ganske tilfredsstillet min Regjering. Jeg haaber
ikke, at der for Fremtiden skal blive nogen Klage. Det er min Hen
sigt at gjöre Alt, hvad jeg kan, for at undgnac det, ved kun at gjöre
hvad der er Ret.“
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dens Kræfter, og standse dens Gang. Hiint Document er
et talende Beviis herpaa. Det er affattet i den ubeqveininesle Form, tabellarisk paa en Rulle Papiir, der er to Fod
bred og ikke mindre end 59 danske ,AIen lang.
Allerede i April Maaned 1825 ankom den förste en
gelske Consul Hr. Charlton lil Hawaii. Denne Mand, hvis
Navn vil findes indblandet i alle de Stridigheder, som den
hawaiiske Regjering har havt og stedse har med den en
gelske, forblev i sin Stilling som Consul til 1843, da han
aflosles af den nuværende Generalconsul Miller, forhenvæ
rende General i peruansk Tjeneste, nu Generalconsul og
diplomatisk Agent for disse Öer, Tahiti og andre Ögrupper
i Sydhavet. Hr. Charlton reiste derpaa hjem. Hans An
sættelse paa et Sted som dette var vist temmelig uheldig.
Af meget frie, for ikke at sige löse Grundsætninger for sin
Opforsel i det daglige Liv, kom han naturligviis snart i
Opposition til de hertillands især dengang saa indflydel
sesrige Missionairer.
Hans dristige Spcculationsaand le
dede ham ind i Pengesager, som i al Fald burde været
fremmede for en kongelig Iönnet brittisk Embedsmand, og
han kan vist aldrig frikjendes for at have benyttet sin Ind
flydelse paa de uvidende Indfödte, til at tilvende sig Land
og Eiendomme for Spotpriis, som nu kræves tilbage ifölge
de ovenfor paapegede forvirrede Begreber om Eicndomsrel, men ogsaa fordi man ligefrem panslaaer Gavens Ugyl
dighed. En saadan Sag, hvor der er Sporgsmaal om el
stort Stykke Land beliggende ved Landingsstedet i Ilavnen
Honolulu, efter Documenterne givet ham i 1826 af Karaimoku, en afdöd Hövding med Tilnavn Pilt, men paa hvilket
han först fremkom med Paasland i 1840, er endnu bestandig
Gjenstand for Reclamationer og Protestationer fra den ene
Side, og Trudsler og Magtsprog fra den anden. Den ha
waiiske Regjering nægter ligefrem Documenternes Gyldig
hed, ja opkaster Tvivl om deres Ægthed, og har i den
Anledning anstillet Forhor og Undersøgelser, medens den
engelske Generalconsul har, i Henhold til den Maade, hvor
paa han har forstaaet sine Ordres fra Hjemmet, taget effec-

137
liv Besiddelse af Landet og ladet det indhegne. Charlton
har solgt det, og Bygninger reises allerede derpaa.
Den 15 Novbr. 1836 sluttede Capt. Russel, Corvetlen
Acleon, den. förste engelske Tractat med Hawaii. Man seer
af denne Tractat Art. 2, at Spörgsmaalet om fremmede Indvaaneres Eiendomsret til den Grund, de vare i Besiddelse
af, havde allerede den Gang givet Anledning til Stridigheder,
og daglig opstod Here, alt som Grundene stege i Værdic.
Samtidig hermed forefaldt flere Fallissemenler blandt de
Handlende. Den nuværende Regjering gjorde da Fordring
paa, eller blev fordret for Summer, som den forrige Re
gjering, det vil sige Høvdingerne, havde contraheret for*).
*) Captain Ed. Russels Tractat lyder saaledes: „Tractat imellem Storbrittannien og Sandwichs-Öerne. Artikler, som ere opsatte, og hvor
om man er bleven enig i Honolulu, Öen Oahu, den 15 Novbr. 1836.
Art. 1. Engelske Undersaatter skulle have Tilladelse til at komme
med deres Skibe og Eiendom af livilkensomhelst Art, til SandwichsÖerne; de skulle have Lov til at bosætte sig der, saalængc de
rette sig efter disse Öcrs Love, og til at bygge Huse og Oplagstcdcr
for deres Varer med Kongens Samtykke, og godt Venskab skal ved
blive at bestaac mellem de to Lande, Storbritannien og SandwichsÖ erne.
Art. 2. Engelske Undersaatter, som ere bosiddende paa Sand
wichs-Öerne, staacr det frit for at begive sig til deres eget Land eller
hvorsomhelst ellers, enten i deres eget eller et andet Skib ; de kunne
frit raade over deres Lösöre, indhegnede Grund, Huse &c. &c. med
Kongens forudgaaende Vidende, og tage Værdien med sig uden nogensomhclst Forhindring; den Jord, hvorpaa Iluset er bygget, er
Kongens Eiendom, men Kongen Skal ikke have Alyndighed til at ned
rive Husene, eller i nogen AIaade fornærme nogen brittisk Undersaats
Eiendom.
Art. 3. Naar en engelsk Undersaat döer paa Sandwichs-Öerne,
skal hans Lösöre ikke undersöges eller röres af nogen af Gouverncurerne eller Befalingsmændene, men skal overdrages i lians Testamentfuldbyrderes eller Arvingers Hænder, hvis saadanne ere tilstede,
men hvis ingen Arving eller Executor indfinder sig, skal Consulen
eller hans Agent være Testamentfuldbyrder istedenfor; hvis nogen
Gjæld skyldtes den Afdöde, skal Stedets Gouverneur yde sin Bistand,
oggjörcalt, hvad der staaer i hans Alagt, for at tvinge Skyldnerne til
at betale deres Gjæld til Arvingen ellqr Fuldbyrdcren, eller til Con
sulen, ifald ingen Arving eller Testamentfuldbyrder indfinder sig, —
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Allerede i flere Aar havde calholske Geistlige fursögt
at fæste Fod paa Sandwichsoerne. Men her fremslode Mis
sionairerne med fanatisk Modstand; den de imidlertid vare
kloge nok til at lade udgaae fra Regjeringen selv. Det blev
forbudt calholske Præster at opholde sig paa Öerne. To Saadanne, en Fransk Mr. Bachclot, og en Engelsk Mr. Short,
bleve, da de nölede med at adlyde, förte bort med Magt og
kastede iland paa Kysten af Californien. De kom desuagtet
tilbage paa et engelsk Skib, men man forbod dem at komme
iland, og da Eieren af Skibet nægtede at gjöre delte til deres
Fængsel, blev det engelske Flag slröget, og del hawaiiske
heist derombord, og Vagt sat i Skibet. Under disse For
hold kom den engelske Corvel Sulphur, Capt. Belcher, og
den franske Fregat Venus, Capt. du Pelit-Thouars, lil Oahu.
De krævede og erholdt Oprejsning; det engelske Flag heisles
igjen paa Skibet, og de lo Præster erholdt Tilladelse at
komme iland, dog ikke anderledes, end al de skulde op
holde sig der som private Reisende, og forpligte sig til
al reise bort snarest muligt.
Du Pctit-Thouars afsluttede da den förste franske Trac
tat med Hawaii*). Han indsatte tillige en herboende Fransk
mand Hr. Dudoit til fransk Consul, hvilket Embede han endnu
og Consulcn har nt underrette Kongen om enhver engelsk Undersnats
Död, som efterlader Formue paa Sandwichs-Oerne.“
Kamehameha III.
Ed. Russell,
Capt. af II. B. M. S. Acteon.

•) Denne i sig selv meget ubetydelige Tractat gives for Fuldstændighed^
Skyld ligeledes her.
„Honolulu, Sandwichs-Öcrnc, d. 24 Juni 1834.
Overcenskomst mellem Captain du Pctit-Thonars, Chef for Fre
gatten Venus, og Kongen af Sandwichs-Oerne Kamehameha III.
'
Eneste Artikel.
Der skal være evig Fred og Venskab mellem de Franske og Be
boerne af Sandwichs-ÖéVne.
De Franske kunne frit gaae og komme overalt i Kongeriget Ha
waii; de skulle der blive modtagne og beskyttede, og nyde godt af
de samme Fordele som de mest begunstigede Nationer.
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beklæder, skjöndt han ikke lil Dalo har erholdt nogen offi
ciel kongelig Udnævnelse. Den franske Regjering ratifice
rede ikke du Pelit-Thouars’s Tractat, men sendte i 1839
Captain Laplace, Fregatten l’Artémise, med Ordre at kræve
Opreisning for den Behandling, franske Undersaafler havde
lidt paa Sandwichsoerne, at fordre fri Udövelse af og Beskyt
telse for den catholske Religion, og at fordre al Prohibition
af franske Producler, navnlig Viin og Brændcviin, afskaffet.
Han erklærede Havnen i Blokadetilstand, truede med Land
gang, og inden 24 Timer var alt tilstaaet og en ny Trac
tat afsluttet*). En fransk calholsk Messe blev afsungen, en
Kongen afSandwichs-öernes Undersaalter kunne ligeledes komme
lil Frankrig; dc skulle der blive modtagne og beskyttede som de
mest begunstigede Nationer?
Kamehameha III.
A. du Pctit-Thouars.

*) Denne Tractat lyder saaledes: „Tractat mellem Frankrig og Sandwichs-Öernc.
Art. 1. Der skal være evig Fred mellem de Franskes Konge og
Kongen af Sandwichs-Öerne.
Art. 2. De Franske skulle paa den virksomste Maade blive be
skyttede med Hensyn til deres Person og Eiendom af Kongen af
Sandwichs-Öerne, som ogsaa skal tilslaae dem tilstrækkelig Ret til
lovmæssig al forfölge dein af hans Undersaatter, paa hvilke de maalte
have retfærdige Fordringer at gjöre.
Art. 3. Denne Beskyttelse skal udstrækkes til franske Skibe og
deres Mandskab og Officerer. I Tilfælde af Skibbrud skulle llövdingerne og Indvaanerne paa de forskjellige Dele af Archipelaget yde
dem Bistand og beskytte dem mod Plyndring. Skadesløsholdelsen
for Bjergeløn skal, hvor der opslaaer nogen Vanskelighed, bestem
mes ved Voldgiflsmænd, valgte af begge Parter.
Art. 4. Ingen Franskmand , beskyldt for hvilkcnsomhelst Brøde,
skal forhøres, uden af en Edsvomeret, sammensat af fremmede Bo
siddende, som blive foreslaaede af den franske Consul og bifaldne af
Sandwichs-Öernes Regjering.
Art. 5. Bortrømning af Matroser, hørende til franske Skibe, skal
strengt forebygges af Stedets Autoriteter, som skulle anvende hvert
Middel, der sianer til deres Raadighed, for al fastholde Descrleurerne,
og Omkostningerne ved Paägribclsen skulle betales af Captainen clléi
Eieren af det ovenfor omtalte Skib, i Overecnstcmmclse med den
Tarif, andre Nationer have antaget.
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Grund anvistes til en catholsk Kirkes Opførelse, hvor
efter Laplace seilede bort med 20,000 Pjastre, som maatte
skaffes lilveie fra den ene Dag til den anden, laanles, da
de ikke liavdes pr. Cassa, paa meget höie Renter, og
skulde tjêne soin Garantie for Tractatcns Opfyldelse. Dcnno
Sum er nu senest bleven bragt tilbage ved Conlrcadmiral
Hamelin.
Denne Tractat skildres saavel af Missionairparliet, som
af selve Regjeringen, at være af den skadeligsto Indfly
delse. „Viin og Brændeviin“, saa lyde Missionairerncs og
deres Tilhængeres Beretninger, — „oversvømmede Markedet,
„Grogbouliker oprettedes paa alle Hjörner, Gader og Lan„deveie vrimlede af fulde Matroser, Fortet var fuldt af
„Fanger, Desertion og Insubordination fandt Sted paa alle
„Skibene i Havnen.“
Tager man Hensyn til Forholdene, kan det neppe næg
tes, at er der et Sled i Verden, hvor prohibitive Forholds
regler bör komme Moraliteten til Hjælp, da er det her,
idetmindste for Tiden. I et lidet civiliseret, svagt befolket
Land, under en saa magtesløs Regjering, at den allermindste
armerede Styrke er tilstrækkelig til at tvinge den til at forArl. 6. Indförsel af franske Handelsvarer, eller sandanne, som
kjendes nt være franske Produkter, og i Særdeleshed Vine og
Brændevine, kunne ikke forbydes, og skulle ikke betale cn höiere
Indførselstold end 5 pCt. ad valorem.
Art. 7. Ingen Drægtigheds- eller IndfOrselsafgifC skal fordres
nf franske Kjôbniænd, medmindre de blive betalte af de i Handelsfor
hold med Sandwichs-Oerne mest begunstigede Nationer.
Art. 8. Kumehamcha IIIs Undersaatler skulle i de franske Be
siddelser have Rettighed lil alle de Fordele, som de Franske nyde
godt af paa Sandwichs-Oerne; og de sk’ulle altid behandles som hö
rende lil de mest begunstigede Nationer i deres Handelsforhold med
Frankrig.
Affattet og undertegnet af de conlraherendp Parter d. 17 Juli 1839.“
Kamehameha III.
C. Laplace,
Chef for den franske Fregat Arlémisc.
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andre sine Love*), komme lo Gange aarlig flere hundrede
Skibe med en Bemanding af omirent 4000 Mand af alle Natio
ners raaeste, töileslöseste Classer, som efter flere Maaneders
Forlob, tilbragte paa Soen, paa engang finde sig ved Land
i Selskab med en Befolkning, hvis, fra Forfædrene nedar
vede, löse Sæder, indbyde dem til de groveste Udskeielser,
og navnlig til Drukkenskab i en meget hoi Grad. Her hjæl
per Moral-Prædiken saare lidet. De Indfödte ere endnu for
unge til at forstaae den, de Fremmede for gamle, idelmindste
i Synden, til at ville höre den. Men jeg antager paa den
anden Side, at Missionairernes. og de med dem forbundne
Tealotalisters Fremgangsmaade ikke alene har forfeilet det
egentlige Maal, at forhindre Drukkenskab blandt Indfödte
og Fremmede, men har tillige ledet Regjeringen ind i
Bryderier med de fremmede Magters Consuler, og gene
ret den bedre Deel af Befolkningen.
Havde Regjerin
gen i Begyndelsen, istedetfor at prohibere Viin og Brændeviin aldeles, blot belagt disse Varer med en moderat
Told, vilde Laplace-Tractaten aldrig have tvunget den til
en Nedsættelse i Told, der gjör Omkostningerne ved dens
Indkrævning meget nær lig med Indtægterne**).
Og
havde man, da nu engang denne Nedsættelse i Told var
bleven nödtvungen nødvendig, lagt betydelig Skat paa alle
Detail-Udsalg af Spirituosa, Grog-Shops _etc., vilde man
have truffet det rette Onde ved Roden, og undgaaet mange
saavel politiske som mercantile Bryderier.
I 1842 afsendte Regjeringen en Ambassade, bestaaende
af en indfödt Hövding Hoalilio, en Missionair Mr. Richards, nu
Minister for offentlig Undervisning, og en Secretair Sirnp-

*) I 1826 tvang Chefen nf en amerikansk Orlogsskonnert Lt. Percival
Regjeringen til at ophæve Loven, som forbod Fruentimmer nt besöge
Skibene.
*•) 15,000 Piastre er omtrent Netto - Toldindtraden for hele Landet.
Det er notorisk, at der consumeres mere Brændeviin i Honolulu, end
der fortoldes paa alle Öerne. Smugleri man altsaa finde Sted.
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son. De skulde besöge Paris, London og Washington for
al lilvciebringe officiel Anerkjendelse af Kongeriget Hawaii’s
Uafhængighed. De skulde endvidere fremstille for de re
spective Regjeringer alle de Anliggender, som önskedes
omgjorte eller afgjorte. Heriblandt var i Frankrig Foran
dring af Laplace-Tractaten i den ovenpaapegede Retning,
og i England Afgjörelse af de financielle Spörgsmaal, som
stedse gave Bryderier med Hr. Charlton. Frankrig og Eng
land garanterede det hawaiiske Kongeriges Uafhængighed
ved en officiel Act af 28 November 1843. Ligeledes anerkjendte Nordamerika Hawaii’s Uafhængighed under 19 De
cember 1842 og 6 Juli 1844. De hawaiiske Commissai
re™ Reclamationer gave Anledning til, at de tre Sömagter
hver for sig udsendte Commissairer, med Fuldmagt til at af
slutte nye, eller modificere de bestaaende Tractater. Den
amerikanske Commissair har jeg allerede omtalt. Jeg skal
her blot lilföie, at jeg i Samtale med Hr. Ten Eyck har
erfaret, at han i den nye Tractat især vil söge Spörgsmaalet om hans Landsmænds Rcltergangsforhold bestemt, idel
han vil have Jurys, valgte halvt afConsulen, halvt af Regje
ringen, til at afgjöre slige Sager, da det er en almindelig
her antagen Mening, at de Fremmede ikke have tilstrække
lig Garantie for lovretlig Behandling, deels fordi Lovene,
skjöndt compendieuse nok, dog e*re ufuldkomne, deels fordi
Dommerne mangle Capacilet, deels endelig fordi Forfatteren
af Lovsystemet, den nuværende Attorney-general Mr. Ri
cord, i sin Iver for at hemme de Fremmedes Fremskridt,
og hævde de Indfodles eller edfæstede Fremmedes Rettig
heder, virkelig synes stundom at træde Retten under Fod
der, og ved haartrukkerf Fortolkning af de Love, han selv
har skrevet, gjör Indgreb i de Fremmedes, dem under for
hen bestaaende Forhold lovligen hjemlede Rettigheder og
Eiendomme. Hr. Ten Eyck har imidlertid tilstaact mig, al han
anerkjender det Urigtige i, al der gives forskjellig Retter
gang for Indvaanernc af det sanune Land, men at han troer
det nödvendigt for Tiden, og derfor vil han foreslaae, at
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Tractaten skal kun have temporair Gyldighed og være til
at revideres og fornyes efter et vist Antal Aars Forlob*).
Den franske Regjering udsendte som Commissair Hr.
Perrin, og den engelske den nu her residerende GeneralConsul Miller, begge med Fuldmagter til at afslutte nye
Tractater. Men imidlertid indtraf Capt. Lord George Paulels
Episode, en Begivenhed, som vel er den eneste i sit Slags,
som et uafhængigt Kongeriges Historie kan opvise. (Her fol
ger en Beretning om denne Begivenhed saaledes, som den
alt er Tinfort i det Foregaacnde.)
De af Miller og Perrin afsluttede Tractater ere censlydcnde for begge Magter**). Ihvorvel den hawaiiske Re*) Af Udenrigsministerens Beretning til Kamrene af 22 April 1850 seer
jeg, at det ikke er lykkedes Hr. Ten Eyck nt afslutte nogen Tractat,
og nt der om cn saadan nu underhandles i Washington ved Mr. Jarves.
**) Tractaten, oversat fra den franske Text, lyder saaledes: „Da Tiden
har viist det Hensigtsmæssige i, at sætte cn almindelig Tractat iste
denfor de forskjellige Overeenskomster, man indbyrdes er bleven
enig om mellem Frankrig og SandwichsOerne, have den franske og
sandwichske Regjering gjensidig sluttet folgende Artikler, og have
undertegnet dem, efterat have erkjendt og fastsat, at enhver anden
Tractat eller Overcenskomst, der for öieblikket bestaaer mellem de
conIraherende Parter, fremtidig skal betragtes som uden Virkning.
Art. 1. Der skal være evig Fred og Venskab mellem D. M. de
Franskes Konge og Kongen af SandwichsOerne og deres Arvinger og
EfterfOlgere.
Art. 2. II. M. de Franskes Konges Undersaatter, som boe i Kon
gen af SandwichsOerncs Besiddelser, skulle med Hensyn til de bor
gerlige Rettigheder og med Hensyn til deres Personer og Eiendom,
nyde godt af den samme Beskyttelse, som om de vare IndfOdte, og
Kongen af SandwichsOerne forpligter sig til at tilstaac dem de samme
Rettigheder og Privilegier, som for Öieblikket ere eller senere ville
blive tilstaaedc de mest begunstigede Nationer.
Art. 3. Ingen Franskmand, beskyldt for livilkensomhelst BrOde,
kan dommes uden afen Edsvorneret, sammensat af IndfOdte og Frem
mede, som forcslaaes af den franske Consul, og bifaldes af Regjerin
gen paa SandwichsOerne.
Art. 4. Kongen afSandwichsOerne udstrækket* sin Beskyttelse til
de franske Skibe, deres Officerer og Besætning: i Tilfælde af Skib
brud skulle Hövdingerne, og Beboerne af de forskjellige Dele af
SandwichsOerne, yde dem Hjælp og sikkre dem mod Rov.
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ßjering indrömmes Ret til at belægge Viin og Brændeviin
og alle spirituöse Drikke med en saa godt som ubegrændsct Told, er man dog heller ikke tilfreds med denne Traclat. Det er i Særdeleshed Bestemmelsen i Artikel 3 om at
Jurys, som skulle domme i criminelle Sager, hvori franske
eller engelske Undersaa tier ere involverede, skulle foreslaaes
af Consulen, som er den hawaiiske Regjering imod. Den
har derfor udarbeidet et Forslag lil en Tractat, saaledes
som den önsker den affattet, og sendt det til de franske
og engelske Hoffer med Önske om at det maa tjene lil Ba
sis ved Underhandlingerne om en ny Tractat.
Jeg har i. del Foregaaende allerede berört den Mod
stand, som Calholicismcns Indförclse modle med paa Sandwichsoerno og Fölgerne deraf. Delte lille Lands Historie
har allerede sit Tidsrum for Rcligionsforfolgelse at fremBjergclØnnen skal i Tilfælde af Vanskeligheder, fastsættes af
Voldgiftsmand fra begge Sider.
Art. 5. BortrOmning af Mutroscr ombord i franske Skibe skal
strengt straffes af Stedets Øvrighed, som sknl anvende hvert Mid
del, der slaacr til dens Raadighed, fur at fastholde Deserlcurcrnc.
Enhver rimelig Udgift for at bemægtige sig dem, skal godtgjøres af
Captaincn eller Eicrcn af vedkommende Skibe.
Art. 6. Hvad der er franske Kjøbmandsvarer, eller skjønnes
at være kommet fra franske Besiddelser, skal ikke kunne forbydes
eller underkastes höiere Indførselstold end 5 pCt. ad valorem. Vine,
Brændevine og andre spirituøse Drikke ere undlagne, og kunne un
derkastes enhver billig Afgift, som Regjeringen pan SandwiclisØcrnc
Under det passende nt belægge dem med, dog saaledes, at denne
Afgift aldrig bliver san høi, at den er en fuldstændig Forhindring i
Indførselen af ovennævnte Artikler.
Art. 7. Dræglighedsafgiflen eller Indførselstolden, eller enhver
anden Afgift, der paalægges franske Skibe, eller Varer, som indføres
i franske Skibe, skulle ikke overstige de Afgifter, der pa al ægges de
mest begunstigede Mationers Skibe eller Varer.
Art. 8. Kongen af Sandwichsøernes Undersaalter skulle behand
les paa samme Maade, som de mest begunstigede Nationer, i deres
Handels- og andre Forhold med Frnnkrig.
Givet i Honolulu den 26 Mnrts 1846?
Em. Terrin,
R. C. Wyllie,
fransk Consul, overdrnget cn
Hans Hawaiiske Majestæts
særegen Sendelse lil Sandwichøerne.
Udenrigsminister.
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vise, som kan regnes fra 1833—1839. Under 17 Juli 1839,
altsaa för Laplaces Ankomst, udgav Kongen et Decret, som
forbod al Forfölgelse og Arrestation for Religionsforskjel.
Denne Forfölgelse, som sandsynligviis i Begyndelsen var
bleven næret ved snevre puritanske Anskuelser, havde erholdt
lovlig Autoritet ved et kongeligt Decret af 18 December 1837,
som udtrykkelig forbyder den catholske Religions Udøvelse
og udtaler Straffe for Overtrædelse heraf. Nu blev Catholikerne forfulgte, fængslede, belagte med Jern, og tvungne
til offentligt Arbeide for deres Tro, og mangt et höitSteengjærde i Nærheden af Honolulu blev i den Tid sat af ca
tholske Fruentimmer og Börn. Missionairernes Forsøg paa
at fralægge sig* al Deeltagelse i disse Barbarier ere ikke
synderlig heldige. De erklære med Ydmyghed, at det Alt
var Regjeringens Værk, med hvilket de intet havde at skaffe,
medens de rose sig af, hvad der er noksom anerkjendt og
beviist, at det er deres Indflydelse, der har bevirket Civili
sationens Indførelse med alle dens gode og onde Fol
ger» .°g man stedse seer Missionairerne at figurere, först
som Raadgivere, senere som lönnede Embcdsmænd i Kon
gens Tjeneste. De mest Oprigtige tilstaae imidlertid, at det
vel kan bebreides dem, at de ikke virkede imod en saadan
Religionsforfölgelse. Man kom imidlertid snart til Anerkjendelse af det ligesaa unyttige som farlige i denne For
fölgelse, og i Juni 1839 udstedtes den ovenfor omtalte nye
Anordning i delte Anliggende. Denne Anordning kom for sildig.
Laplace ankom i August, og vi have seet Følgerne deraf.
Hans Tracta.t, de hyppigere Besög af franske Orlogsmænd,
de mange franske Hvalfangere, som aarlig indfinde sig, men
fremfor alt de catholske Gcistliges Maadehold og beskedne
Fremgangsmaade, i Forening med den franske Consul Dudoit’s Bestræbelser, har bevirket en total Omvæltning i Re-'
gjeringens Anskuelser af Religionsspörgsmaalet. Den fuld
komneste Religionsfrihed finder nu Sted, den næststørste
Kirke i Honolulu er catholsk, de calholske Missionairers
Skoler bcsoges og beskyttes af Kongen, og Catholici'smen
udbreder sig daglig mere og mere paa alle Öerne.
Dilles Jordomseiling, III.
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Af denne korte Skizze af Hawaii-Archipelets nyere
Historie forekommer det mig* indlysende, at der saavel fra
de paa Hawaii handlende Nationers Side, som fra den ha
waiiske Regjerings, har været fölt Trang til at have Traclater, som garanterede de gjensidige Forhold, beskyttede de
Handlendes og Söfarendes Interesser, og bestemte de Grændser, indenfor hvilke de kunde bevæge sig, uden at træde
det nye Kongeriges og dets Indvaaneres Rettigheder og
.Friheder under Fodder. Men det forekommer mig ligesaa
indlysende, at de hidtil afsluttede Tractater alle have mere
eller mindre forfeilet dette Maal, idet de alle gjöre Indgreb
i et uafhængigt Lands ubestridelige Ret, at give hvad Love
det finder passende, at gjöre alle sine Beboere cens for
Loven, og selv at bestemme hvad Toldafgifter det maa finde
passende at opkræve.
Næstefter i Almindelighed at bemærke, hvad jeg alt
i det Foregaaende har fremhævet, at dersom Danmark önsker at udvide sin Handel til disse Farvande, maa det folge
det Exempel, som andre Magter have stillet, rettet for de
Misgreb, som Erfaringen har viist os ere begaaede, skal jeg
nu gaae over til at omtale de Grunde, som have bevæget
mig til strax at indlade mig paa Afsluttelsen af en Tractat
for Danmark, nu da jeg var paa Stedet.
At have en Consul paa et Sted, hvor man önsker at
drive Handel, til at varetage de nåtionaje og commerciellc
Interesser, er til anerkjendt Nytte. Faa Steder i Ver
den vil en saadan Embedsmand være mere nodvendig end
her. Det specielle Forhold ved Hvalfangsten,, som brin
ger to Gange aarlig en saa betydelig Mængde Skibe sam
men i de hawaiiske Havne og oversvommer disse med en
Befolkning af Matroser af alle Nationer, har gjort den ha
waiiske Regjering yderst varsom, ja fast mistænkelig mod
Sofolk og har ledet til strænge præventive Forholdsregler
mod dem for at vedligeholde Fred og Orden i By og Land.
Saaledes tor f. Ex. ingen Matroser være iland længere end
til Kl.’ 9 om Aftenen under Straf af Arrest i Fortet, hvor
da ofte Mishandling finder Sted ved de underordnede Auto-
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fileter. Ingen Matros tor debarqueres fra noget Skib, uden at
Gouverneuren underettes derom, og Consulen er da ansvarlig
for hans Opförscl, ligesom at han skal være embarqueret
igjen inden 60 Dage efter hans Ilandsættelse. Paa den an
den Side er det et Factum, at ingen Skibsmandskaber ere
saa vanskelige at behandle som Hvalfangernes, da de i Al
mindelighed beslaae af Folk af alle Nationer, tagne ombord
hvorsomhelst fra, ofte kun forhyrede paa visse Fisketider
og som Fiskere accorderede visse Procent af Indtægterne,
saa al de, naar Havarier indtræffe, som forhindre Fiske
rierne, gjöre Opstand, ville ikke arbeide ved Pomper eller
Reisning o. a. m., hvilket alt volder Bryderier og Stridig
heder mellem Skippere og Mandskaber, som kun kunne afgjöres ved en Consuls Autoritet. Iler er allerede Grund
nok for denne Embedsmands Ansættelse paa Sandwichsoerne,
saafremt Regjeringen önsker at danske Skibe skulle deltage
i Hvalfangsten i Sydhavet. Det er maaskee ikke överflödigt
her al bemærke, at der ombord i de fremmede Hvalfangere
findes et ikke ringe Antal danske Matroser, for hvem en
Consuls Nærværelse kan være til Nytte.
Men ogsaa i andre Henseender troer jeg det rigtigt,
paa dette saa langt fraliggende Sted at have én dansk Con
sul. Det er i Særdeleshed et Blik paa Fremtiden, saa langt
det menneskelige Öie kan naae, der bestyrker mig i denne
Tanke. Der er ingen Tvivl om, at dette lille Kongerige seer
en betydelig Fremvæxt imöde. Her er Ledighed til at skabe
store Rigdomme saavel ved Landets Opdyrkning, «som ved
Handel og Skibsfart. Her er betydelige, meget fruglbare
Landstrækninger at opdyrke. Sandwichsoernes Caffe er alle
rede bekjendt som af bedste Qvalitet, aarlig komme flere
og flere Colonister hertil. Den stærkt uddöende indfodte
Befolkning gjör Plads for den blanke og blandede Race.
Danske Undersaatter ville her kunne finde Bröd og Bolig,
ligesaavel som andre Landes, thi ihvorvel de bestaaende
Love, saavelsom de Indfodtes indgroede Modbydelighed for
Afhændelsen af Land, som de dog ikke dyrke, endnu lægger
Hindringer i Veien for Opnaaelsen af Land til Arv og Eie,
10*
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saa tör jeg dog med Vished forudsige, at der i Landets
Lovgivning heri vil skee Forandring inden faa Aar, og de
Indfodles Modvillie vil forsvinde med de opvoxende Gene
rationer. Den fremadskridende Civilisation kræver aarlig
större Fornødenheder. Danske Haandværkere af alle Slags,
ligesom Maskinkyndigc, ville hver i sit Fag finde fuldt op
at fortjene. Den Udvikling, som .Nordamerikas Vcslkyst vil
erholde, saavel ved Oregon-Spörgsmaalels Afgjörelse, som
ved Californiens Emancipation eller Optagelse i den nord
amerikanske Fristat*) (hvilken vel tor antages som nær forhaanden) vil give Sandwichsoerne ny Vigtighed, som et
Mellempunkt for hine Landes Handel paa Sydhavets mang
foldige Öer, paa China, ja vel og i Tiden paa Japan. Del
tör da haabes, at danskfe Skibe ville finde Vei i större An
tal end hidtil til disse Farvande. Dersom jeg tör drage
noget Haab af de Samtaler, jeg desangaaende har havi med
Regjerings-Autoritetcrne, er det ikke umuligt at Honolulu
bliver gjort til Frihavn. Kommer en Dampskibsfart istand
mellem China og Nordamerikas Vestkyst, hvilket sikkert vil
skee, maaskee inden faa Aar, vil Honolulu naturligviis blive
et af Anlöbspunkterne. Kort, alt lader antage, at en bety
delig Handel vil i Tiden udvikle sig paa disse Oer.
Jeg fandt altsaa, saavel i de bestaaende Forhold., som
i hvad Conjuncturerne lade formode, at Fremtiden vil bringe
med sig, Anledning nok til at ansætte cn Consul, hvortil
jeg i de mig tillagte allerhöieste Inslruclioner, fandt den
fuldkomneste Bemyndigelse. Men jeg fandt tillige, at del
var Pligt at gjöre, hvad jeg kunde, for at denne Embeds
mand strax ved sin Ansættelse kunde optræde i en Stilling
ligeoverfor den hawaiiske Regjering, der var Fædrelandet
værdig, og i hvilken han var istand til at gjöre vor Han
del og de allerede her boende, som eventuel kommende
Danske den störst mulige Nytte. Dette kunde kun skee
ved Afsluttelsen af en Tractat, som kunde tjene Consulen
lil Basis i sit Forhold til Landets Regjering.
*) Californiens senere opdagede Guldgruber vil endydertnere have Ind
flydelse paa disse öers Fremtid.
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Det forekom mig endvidere indlysende, at den hawaii
ske Regjering vilde — dersom jeg ikke indlod mig paa
Tractalens Afslultelse — med Billighed kunne bemærke, at
den danske Regjering altsaa ikke ændsede dette Land, maaskee ikke engang anerkjendte dets Uafhængighed, siden den
sendte en Orlogsmand hertil, med Fuldmagt til at indsætte
Consulcr, uden at ville træde i nærmere Forbindelse med
Landets Regjering, og Folgen vilde blive en Uvillie imod
den danske Consul, som vilde være bleven reduceret til en
simpel commerciel Agent, med liden eller ingen Magt til at
skaffe herboende danske Undersaatter Ret i deres Forhold
til Landets Övrighed.
At den hawaiiske Regjerings Anskuelse var saaledes,
som jeg her har udviklet den, blev mig klart af Udenrigs
ministerens uforbeholdent udtalte Önske, om at see en saa
dan Tractat istandbragt under mit Ophold her. Dette Önske
var naturligviis ikke grundet i den absolute Nödvendighed,
da der for Tiden knap var ti danske Bosiddende paa alle
Öerne og har kun været tre danske Skibe. Men den har
tildeels sin Grund i denne nye Regjerings Trang til at stolle
sin Existence, og at see sin Uafhængighed factisk anerkjendt
ved Tractater og Venskabs-Forbindelser med mægtigere,
ældre, længe grundfæslede Magter. Hertil knyllede sig en
anden, vel ikke udtalt, men dog nQk en stærkere Bevæg
grund, nemlig Haabet om at benytte Ledigheden, som mit
forholdsviis korte Ophold tilbod til strax, endnu for den for
dem saa vigtige amerikanske Tractat afsluttedes, at faae en
Tractat istandbragt, som de önskede den, hvori de for dem
saa ubehagelige Clausuler, om begrændset Toldtarif, og om
separate af Consulerne foreslaaede Jurys lil Afgjörelse af
Fremmedes criminelle Sager, vare udeladte, og saaledes at sta
tuere et Exempel lil at fremvise for andre Magter og en
solid Basis for dem selv.
Altsaa, overbeviist om: 1) at enTractat var nödvendig
til dansk Handels og danske Undersaatters Beskyttelse; 2)
at naar jeg Jkke havde gjort det, vilde Consulens Ansæt
telse være lil liden eller ingen Nytte, og Galatheas Ophold
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ved öerne ikke have været til Gavn for den danske Sag,
ja inaaskee endog have skadet den, idet denne unge Re
gjerings Egenkjærlighed vilde være saaret ved at jeg ikke
indlod mig paa dens bestemt udtalte Önske, besluttede jeg
mig til at indlade mig paa Underhandlinger om en Tractais
Afsluttelse.
Jeg tog denne Beslutning saameget heller, soin jeg
saae, at her var Leilighed til, vSd at give efter for nogle
af deres, saa synes mig heelt billige önsker, at opnaae ad
skillige Fordele for Handel og Skibsfart, — noget hvorpaa
der i de med andre Nationer bestaaende Traclater noppe
har været tænkt, og dog tillige at stille Danmark de facto
lige i El og Alt ined de mest begunstigede Nationer, altsaa
ogsaa at nyde de ovenfor paapegede Rettigheder om begrændset Told og Jurys.
For at holde mig indenfor min Instructions Grændse
var jeg först betænkt paa, kun ved en Correspondance med
Udenrigsministeren at erholde en officiel Erklæring om, at
danske Skibe, Undersaalter og deres Eiendom, skulde be
handles lige med de mest favoriserede Nationers, og der
paa overlade Spörgsmaalet om en Tractats Afsluttelse til
Hans Majestæts allernaadigste Villic, men jeg lod mig aflede
herfra ved folgende Betragtning: Havde jeg Ret i, at det
virkelig var fordeelagligt og nyttigt, * at der afsluttedes cn
Tractat, saa var det ogsaa fordeelagligt for Danmark, al jeg
gjorde det nu, da jeg med cn anseelig Orlogsmand var paa
Stedet. Hawaii har nemlig ingen diplomatisk Agent noget
Sled i Europa. Den seneste, ovenfor omtalte Ambassade er
kommen tilbage. Det vilde altsaa blevet nødvendigt, enten
at udsende en anden Orlogsmand i et saadant Ærinde, eller
at indlede Underhandlingerne gjennem en her udnævnt Be
fuldmægtiget. Det Forsto vilde volde Regjeringen betydelige
Omkostninger, det Sidste vilde i alle Tilfælde voldet For
sinkelse, og den her saa magiske Virkning af en Orlogs
mands Kanoner vilde manglet.
Efter at jeg i min Adresse til Kongen ved min offent
lige Audiens havde henpeget paa Muligheden af Underhand-
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lingerne, og derpaa erholdt et meget gunstigt Svar, indsendte
jeg en Note til Udenrigsministeren, hvori jeg erklærede ham,
at jeg var bemyndiget til at indsætte en Consul og agtede
at gjöre det; at jeg ogsaa var villig til at underhandle om
en Tractat, men at jeg hertil ikke havde anden Fuldmagt,
end den jeg kunde udlede af cle almindelige Udtryk om
Beskyttelse af Handel og Skibsfart, som fandtes i mine Instruclioners forskjellige Paragrapher, og sendte ham en Co
pie heraf. Hans Svar var saa tilfredsstillende som muligt.
Han sendte mig en Copie af den ham tildeelte Fuldmagt,
dateret 13de Octbr. 1846., og erklærede mig, at hans For
slag til en Tractat, maatte være det samme som var indsendt
lil de tre Sömagter, og som findes omtalt ovenfor*).
*) Delte Forslag lyder saaledes: „Da det er Ønskeligt, at en almindelig
Ovcrecnskomst træder istedelfor de forskjellige gjensidige Bestem
melser, som for Öicblikket existere imellem Frankrig og Sandwichs
øerne, er man kommet overeens om folgende Artikler i denne Hen
sigt og i dette Öiemed, som ere undertegnede af den franske og den
hawaiiske Regjering; og det er blevet bestemt, at enhver anden
Tractat eller midlertidig Bestemmelse, som finder Sted mellem de re
spective Parter, skal for Fremtiden sættes ud af Kraft.
Art. 1. Der skal være evig Fred og Venskab imellem H. fil.
Kongen af Frankrig og H. fil. Kongen af Hawaii, deres Arvinger og
Efterfölgere.
Art. 2. De af H. fil. Kongen af Frankrigs Undersaalter, som boe
indenfor Kongen af det hawaiiske Riges Grændser, skulle nyde samme
Beskyttelse som bandets egne Undersaatter, med Hensyn saavel lil
deres borgerlige Rettigheder, som til deres Personer og Eiendomme,
og Kongen af Hawaii forpligter sig til at garantere de franske Under
saatter de samme Rettigheder og Privilegier, som nu eller for Efter
tiden maatte blive fastsatte eller bestemte for andre fremmede Un
dersaatter af den mest begunstigede Nation.
Art. 3. Kongen af Hawaiis Beskyttelse skal udstrække sig til alle
franske Skibe, deres Officerer og Mandskab. I Tilfælde af Skibbrud
skulle Høvdingerne og Indbyggerne i de forskjellige Dele af det ha
waiiske Rige sikkre dem mod Plyndring. Bjergelønnens kal bestemmes
efter de almindelige Strandingslove, og i Tilfælde af Stridigheder
skulle disse ordnes af uvillige filænd valgte af begge Parter.
Art. 4. Bortrømning af SØmænd fra franske Skfbe skal strengt
modarbeides af de locale Autoriter, som skulle anvende alle de
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Jeg tilstillede ham derefter mil Forslag til en Tractat,
og faa Dage efter havde vi en Conference, i hvilken jeg
havde den Tilfredsstillelse al see det af mig indsendte Ud
kast antaget med faa uvæsentlige Forandringer, og saaledes

Midler, der siane i deres Magt, til at paagribe Rømningsmrondcnc,
og de lovlige Udgifter, som heraf mantle flyde, skulle udredes nf
Captainen eller Eieren.
Art. 5. Det skal ikke være tilladt at afmynslre nogen Matros
eller ilnndsælte nogen Passagccr fra et fransk Skib eller Inge nogen
af de Indfødte med sig ombord, undtagen med skriftlig Tilladelse fra
Stedets Autoriteter, snnledes som det for Tiden bydes ved do i Kraft
værende Love, eller ved saadanne, som i Fremtiden maatte fastsættes.
Art. 6. Ingen Laslepcngc, Toldintradcr eller andre Byrder skal
pnalægges franske Skibe eller del Gods, som indføres nf franske Skibe,
ud over hvad der hæves af Skibe eller Gods, tilhørende de mest be
gunstigede Nationer.
Art. 7. Det skal være den frnnske Consuls' Pligt nt bestræbe
sig for at bilægge de Stridigheder, som inaatlc opstaac imellem fran
ske Undersaatter og andre Fremmede, uden dermed at bebyrde Lan
dets Domstole, men hvor dette ikke har kunnet lade sig udføre, saavclsom i Tilfælde af Stridigheder imellem Franskmænd og Kongens
egne Undersaatter, da skal han understøtte Domstolenes Kjcndclsc
saaledes at begge Parter skeer Retfærdighed.
Art. 8. Naar H. M. de Franskes Konges Undersaatter, som hoc
indenfor Grændsen af Kongen nf Hawaiis Jurisdiction, søge Retfær
dighed, skulle de underkaste sig Landets Love og Skikke, ligesom
de Indfødte eller andre Fremmede, og skulle ikke kunne beklage sig
over Mangel pan Retfærdighed, førend de linve søgt denne paa den
rette Maadc for Landets Domstole.
Art. 9. I alle do Tilfælde, hvor en fransk Undersant har søgt
Retfærdighed for Domstolene, skulle Landets Love blive strengt og
upartisk overholdte, og naar den franske Consul troer, at Retfærdig
hed har været nægtet, skal han, forinden han klager til den franske
Regjering, meddele sine Anskuelser til Kongen af Hawaiis Regjering,
for at den kan være istand til at forklareAarsngen til sin Frcmgangsmaade, hvilken Forklaring skal ledsage Klagen.
Art. 10. Kongen af Hawaiis Undersaatter skulle i al deres Han
del eller anden Forbindelse med Frankrig eller med delte Lands Øv
rige Besiddelser, behandles paa samme Fod, som den mest begunsti
gede Nations Undersaatter.“
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fremstod da den Handels- og Vcnskabs-Tractat*; • Som jeg
herved har den Ære at forelægge det Kongelige Ömtegium :

Tractat
imellem Kongerigerne
de Hawaiiske Öer og Danmark,
afsluttet ved R. C. Wyllie, Esq., Hans Hawaiiske Majestæts
Minister for de udenlandske Anliggender med speciel Fuld
magt, og Kammerherre, Captain Steen Bille, Chef af
Hans danske Majestæts Orlogsmand Galathea, ifölge almin
delige Instructions*, til Fordeel for den danske Handel og
Skibsfart*),
undertegnet i Honolulu den 19de Octbr. 1846.

Da det er onskeligl, at en almindelig Convention og et
Document til Rettesnor for gjensidig Overeenskomst finder
Sted imellem Danmark og Hawaii-Öerne, er Man, af den
Grund og i saadan Hensigt, kommet overeens om folgende
Artikler, der ere bekræftede af Regjeringerne i Danmark og
paa Hawaii-Öerne.
Art. I. Der skal være evig Fred og Venskab imellem
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kon
gen over de Hawaiiske Öer, deres Arvinger og Efterfølgere.
Art. 11. Hans Majestæt Kongen af Danmarks Under
saalter, der ere bosiddende i Kongeriget Hawaii, skulle med
Hensyn til deres borgerlige Rettigheder, saavelsom lil deres
Personer og Eiendomme, nyde samme Beskyttelse som ind
fodte Undersaatter, og Hans Majestæt Kongen over HawaiiÖerne forpligter sig til at tilstaae danske Undersaatter de
samme Rettigheder og Privilegier, som nu ere, eller her
efter maatte blive tilstaaede eller nydte af den mest be
gunstigede fremmede Nations Undersaatter.
Art. III. Denne Hans Hawaiiske Majestæts Beskyt
telse skal udstrække sig til alle danske Skibe, deres Office
rer og Mandskab i hans Kongeriges Havne og Rheder. I
•) Aftrykl efter den danske Text pae det officielle Document.
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Krigslid skulle de nyde al mulig Beskyttelse imod Hans
Majestæt Kongen af Danmarks Fjender. I Tilfælde af Skib
brud skulle de Kongelige Local-Autoriteter og Embcdsmænd efter yderste Evne understötte dem og sikkre dem
for Plyndring.
Bjergelön skal afgjöres overeensslemmende med den
almindelige Bjergnings-Lov, og i tvivlsomme Tilfælde afgjö
res Sagen ved Voldgiflsmænd valgte af begge Parter.
Art. IV. Desertion af Somænd henhorende til dan
ske Skibe skal modarbeides og forhindres af de locale Auto
riteter, som skulle anvende alle til deres Raadighed staaende
Midler for at anholde og arrestere saadanne Deserteure!’,
og de lovlige Udgifter skulle udredes af Captaincn eller
Rhedcrne. I saadanne Tilfælde bör ingen unödvendig Streng
hed anvendes, og tilbörlig Underretning bör strax meddeles
den danske Consul overeensstemmendo med denne Tractats
VI. Artikel.
Art. V. Danske Undersaalter skulle tillades at boe el
ler nedsætte sig hvorsomhelst i Kongeriget Hawaii, efter at
have erholdt et Vidnesbyrd fra den danske Consul, der
godtgjör, at de ere dertil værdige Individer. Det bliver
Consulens Pligt ikke at udstede saadanne Documenter lil
Andre end bona fide Undersaalter af Hans Majestæt Kongen
af Danmark.
Skulde danske Somænd önske at forblive paa Öerne,
skal Tilladelsen hertil först indhentes af Regjeringen, igjennem den danske Consul.
Art. VI. Man er kommet overeens om, at det skal
paalægges den danske Consul, ivrigen at söge paa en ven
skabelig og mindelig Maade alle Vanskeligheder afgjorte,
som maatte finde Sled med danske Undersaatter, og naar
nogen Sag er bragt for Rollen til fremmede Sagers Afgjörelse, skal den fungerende Dommer snarest muligt under
rette den* danske Consul om det Forefaldnc. Ligeledes bör
Consulen uopholdelig underrettes om, ved Præfecten eller
anden Politie-Embedsmand, naar danske Somænd eller Un-
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dersaalter ere bievne fængslede paa Grund af Politie- eller
andre Forseelser.
Art. VII. Ingen danske Produkter eller andre Varer
ombord i eller indförte i danske Skibe, som ere tilladte at
indfores af fremmede Skibe, skulle forbydes at indfores,
ei heller derfor betdle mere end saadanne Toldafgifter, som
i saadant Tilfælde ere paalagte den mest begunstigede Na
tion. — Enhver Forandring i Toldafgifterne maa ikke fuld
byrdes eller sættes i Kraft førend tolv Calendermaaneder
efter den förste offentlige Bekjendtgjörelse pf saadan For
andring.
Art. VIII. Danske Handelsvarer og Eiendomme eller
Gods indförte i danske Skibe, der ere underkastede en Ind
forselstold höiere end 5 pCt. ad valorem, er det tilladt
at oplægge paa Transit, ene imod Erlæggelse af den sæd
vanlige Transittold.
Saalænge til at en Bygning, bestemt til saadant Oplag
paa Transit, er bleven opfort af den hawaiiske Regje
ring, skal det være tilladt, at oplægge saadanne danske
Handelsvarer eller Eiendomme eller Gods, indförte i danske
Skibe, paa Transit i private Pakhuse under de vedkommende
hawaiiske Told-Embedsmænds Segl og Overtilsyn og un
der Ansvar af Godsets Eier eller den, til hvem Godset er
consigneret.
Art. IX. Alle danske Skibe skulle have Ret og Pri
vilegium til at sælge deres Ladning eller Dele af samme i
hvilkensomhelst Havn paa de hawaiiske Öer, der nu ere
aabne eller herefter aabnes for fremmed Handel, og at ind
lade hvilkesomhelst hawaiiske Produkter, som maalte mod
tages i Betaling for saadan Ladning. Derimod skal det ikke
være tilladt danske Skibe at lage nogetsomhelst Gods eller
Handelsvarer paa Fragt fra een Ö eller Havn lil en anden,
da saadan Kysthandel alene er forbeholdt Skibe seilende
under bawaiisk Flag.
Art. X. Hans Majestæt Kongen af Hawaii-Öcrnes Un
dersaatter skulle i deres Handelsforhold, saavclsom i enhver
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anden Henseende til Danmark og dets Besiddelser, behand
les paa samme Fod, som den mest begunstigede Nation.
Givet i Honolulu den 19 October 1846.
Steen Bille,
R. C. Wyllie,
lians hawaiiske Majestæts Mini
ster for udenlandske Anliggen
der og Medlem af lians Statsraad.

[L. S.]

lians Kongelig danske Majestæts
Kammerherre, Captain i Söetaten, Ridder af Dancbrogc
og af den franske Orden »pour
le mérite militaire“, Chef af
den danske Orlogscorvet Galathea.

[L. S.]

Tillægs-Artikel.
Denne Tractat skal ikke være vedvarende forbindende,
förend den er ratificeret af Hans Majestæt Kongen af Dan
mark. Imidlertid er Man, da inuligen danske Skibe eller
Undersaatter kunde ankomme, kommet overeens om, at den
foreløbig skal træde i Kraft fra den Dag at Hans Majestæt
Kongen af Hawaii-Öernc har ratificeret den.
Givet i Honolulu den 19 October 1846.
Steen Bille,
R. C. Wyllie,
Hans hawaiiske Majestæts Mini
ster for udenlandske Anliggen
der og Medlem af hans Slatsraad.

[L. S.]

Hans Kongelig danske Majestæts
Kammerherre, Captain i Söelatcn, Ridder af Dancbrogc
ug af den franske Orden „pour
le mérite militaire“, Chef af
den danske Orlogscorvet Galathca.

[L. S.]

Ved at sammenligne den afsluttede Tractat med Hr.
Wyllies Forslag vil det sees:
1. At Indledningen er den samme, saa nær som For
holdene tillode det.
2. At Artiklerne 1 og 2 ere ordret de samme.
3. At Art. 3 ligeledes er den samme, kun troede jeg
det rigtigt deri at indlemme Beskyttelse for danske Skibe i
Tilfælde af Krig.
4. 1 Art. 4 angaaende Desertion fandt jeg mig foran
lediget til udtrykkelig at andrage paa at undlade al unöd-
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vendig Slrænghed i saadanne Arrestanters Behandling, og at
Underretning strax maatte gives den danske Consul.
5. Hr. Wyllies Aft. 5 afslog jeg at gaae ind paa, da
jeg ikke fandt det passende at indføre en speciel Artikel
om en speciel ulovlig Handling. Det maa blive Consulens
Pligt at tilholde danske Skippere at rette sig efter Landets
Love, og at underrette dem om samme, men delte horer
hjemme i Consulens Inslruclioner, givne ham af den danske
Regjering, men ikke i Tractaten underskreven af begge
Regjeringer.
6. Istcdet herfor foreslog jeg en Art. 5 saaledes som
den staaer i Tractaten. Denne Artikel som paa den ene
Side giver den hawaiiske Regjering Garantie mod Vaga
bonders Nedsættelse paa Öerne, og paa den anden sætter
cn Grændse for arbitrair Behandling af Colonister, noget
hvori .«Localautorileterne oftere have gjort sig skyldige,
har fundet meget Bifald hos de her boende blanke liidvaanere. Jeg havde gjerne undgaaet denne Artikels anden
Passus^ da jeg, selv en dansk Sömand, ikke skjöttede om
at give mit Navn lil at danske Söfolk ikke skulde staae paa
lige ‘Trin med andre deres Landsmænd, men jeg maatte her
give efter for Hr. Wyllies meget rigtige Grunde, at dersom
en saadan Indskrænkelse ikke fandt Sted for danske Matro
ser, vilde de andre Magter öieblikkelig kræve den ophæ
vet for deres Vedkommende, og Öerne snart blive oversvömmede af afskedigede Hvalfangermatroser. Dette Punkt
er eet af dem, der har voldet nogle yderst ubehagelige
Bryderier med een af de mange amerikanske Consuler, som
have resideret paa Sandwichsoerne, en Mr. Abell.
7. Hr. Wyllies Art. 7 blev forandret lil Traclatens Art.
6, som giver Consulen en Forligelsesdommers Ret og tvin
ger alle Autoriteterne til at indstille alle danske Sager til
ham först. Delte er, hvad de facto den franske Consul har
gjort med meget Held i de senere Aar, og hvad enhver
Consul bör gjöre. Men det var mig om at gjöre, at redi
gere Artiklerne saaledes, at det blev til Forpligtelse for Re-
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gjeringen at sælte Consulen istand til at udöve denne Myn
dighed.
8. Hr. Wyllies Art. 8 og 9 afslog jeg aldeles al gaac
ind paa, den förste som överflödig, den anden som upas
sende og i visse Tisfælde endog ligefrem pligtstridig for
Consulen at opfylde.
Derimod fremkom jeg med Art. 7, 8 og 9 og erholdt
dem optagne saaledes som jeg foreslog dem.
Art. 7 som bestemmer, al ingen Forhöielse i Told maa
finde Sted för et Aar efter at saadant er bckjendtgjorl, er
i sig selv en ligesaa billig som simpel Forholdsregel, men
har imidlertid ikke været paatænkt för. Da den fransk-engelskc Tractat kom ud, udgaves faa Dage efter et konge
ligt Decret, som salte Tolden paa Viin til en Piasier pr.
Gallon, og paa Brændeviin til fem Piastre pr. Gallon, at træde
i Kraft öieblikkelig, og Ladninger, som paa Grund af LaplaceTractaten kom hertil, fandt Markedet saa godt som lukket.
Jeg undgik derimod at nævne noget Maximum for Told,
hvilket har været Regjeringen saa ydmygende, forbehol
dende blot de Danske ikke at kunne belægges med anden
Told end de mest begunstigede Nationer.
Art. 8 fandt jeg nödvendig, fordi Bestemmelserne om
Transittold og Midlerne lil at oplægge paa Transit, ere hoist
ufuldkomne, og have givet Anledning lil mange Chicaner og
virkelige Forlegenheder for de Handlende, idet man har
nægtet dem at oplægge deres Varer, f. Ex. Viin og Bræn
deviin paa Ud förs cl, allerhöist tilladt det paa 4 Maaneder,
derimod fordret den hele Told udbetalt contant, imod at
betale den tilbage paa £ pCt. nær, naar den udförtes.
noget som Kjobmændene i Almindelighed ikke have været
istand til at præstere, og i alle Tilfælde vilde beröve dem
en betydelig Capital i deres Handel.
Art. 9 er en Udvidelse af Handelsskibes Frihed, som
ikke har existeret för, idet ingen fremmede Skibe, ifölge de
bestaaende Anordninger, kunne udklareres med den samme
eller anden Ladning, fra een Havn lil en anden i Konge
riget, men deres Ladning skal udlosses i den Havn, de
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först ere indkomne til, saasnart de have angivet den til
Fortoldning.
10. Art. 10 er ordret efter Hr. Wyllies Forslag.
11. Endelig har jeg i Tillægs-Artiklen forskaffe! denne
Tractat öiebliklig Kraft, uagtet den er underkastet vor
allernaadigste Konges Ratification. Skulde det behage Hans
Majestæt af höiere mig ubekjcndte Grunde at nægte denne
Bekræftelse, vover jeg dog at haabe, at denne Tractat i den
Tid den har bestaaet, ikke skal have gjört mit Fædreland
nogen Skade.
Jeg har idetmindstc den Tilfredstillelse, at den her har
vakt almindeligt Bifald. Af den Copie, som cr mig meddcelt af Kong Kamehamehas Skrivelse til Hans Majestæt, seer
jeg, at denne Fyrste er særdeles fornöiet med den; af ved
lagte Coupon*) vil det sees, hvorledes Regjeringsbladet, der
staaer under Indenrigsministeren Dr. Judds Ledelse, omtaler
den, og de herværende fremmede Handlende have naturlig—j--------------------------------------------------

*) Den lyder saaledes: „Captain Steen Billes Bpsög paa Sandwichsöerne
med Coryetten Galathéà vil blive mærkværdigt paa Grunæ af den
Tractat, han har afsluttet med vor Regjering, og som vi i Dag bringe
til Publicums Kundskab.
Det var særdeles heldigt, at han, til Forded for dansk Handel og
Skibsfart, har troet at kunne udlede af sine Instructioners Bydende,
Fuldmagt til at underhandle om en saadan Tractat, hvilken, paa
samme Tid som den tilsikkrer Hans danske Majestæts Undersaatter
alle de mulige Fordele, som kunne biive krævede af de mest begun
stigede Nationer, tillige anerkjender Hans hawaiiske Majestæts Ret
tigheder i deres fuldeste Udstrækning.
Delte var et meget vanskeligt og kildent Punkt. Det synes os,
at Captain Bille har löst denne Opgave paa den heldigste Maade, og
vi tilskrive ham saamegel mere Æren derfor, som han ikke har gjort
det paa nogen hastig eller overfladisk Maade, men kun efter en nöiagtig Undersögelse af de andre Tract aters Virksomhed. Vi skulle, naar
vi have bedre Plads, komme tilbage til dette Æmne, og give en Sam
menligning af den danske Tractat med de med andre Kongeriger bestaaende.
Denne Tractat har voldet Kongen og Hövdingerne stor Tilfreds
stillelse, og vi haabe at den vil være et Forbud paa en mere udstrakt
Samfærsel, ikke alene med Danmark, men med andre nordiske Magter.“
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viis med Glæde seet den Udvidelse i Handelsrettigheder, som
den garanterer.
Med Hensyn paa Consulens Instructioner og Udnævnclsespatent, skal jeg bemærke Folgende:
Saaledes som jeg ovenfor har omtalt det, ere de her
værende Consuler tillige accrediterede politiske Agenter,
varetagende deres respective Nationers courante politiske
som mercantile Interesser, medens specielle politiske For
hold eller Tvivl have været Gjenstand for specielle Mis
sioner af dertil instruerede Orlogschefer.
De fremmede
Consuler danne altsaa et Slags diplomatisk Corps, hvilket,
skjöndl det har voldet den unge Regjering betydelige Bry
derier, den dog seer sig omgivet af med synlig Velbehag. —
Man har endog troet jt nødvendigt at etablere en Rang
forordning for Hoffet og det diplomatiske Corps, hvis Basis
çr den ved Wicnercongressen bestemte Etiquette. Ogsaa
her skabte Regjeringen sig Bryderier, som den med lidt
mindre Forfængelighed kunde været fri fer, da ingen af
de herværende Consuler tænkte paa Rang indbyrdes, för
hiin Anordning udkom, noget hvortil Localileterne da heller
ingen Anledning gav.
Udenrigsministeren Hr. Wyllie spurgte mig, om jeg ikke
vilde accredilere Consulen som diplomatisk Agent, men dette
afslog jeg naturligviis aldeles, först og fremmest fordi jeg
dertil var aldeles ubemyndiget, dernæst fordi jeg ansaae
det for fuldkommen unyttigt, og endelig fordi Hr. Süwerkroops Stilling som Kjöbmand gjör ham imeompetent til en
saadan Charge. Hr. Suwcrkroop vil derfor ikke nyde nogle
af de Forrettigheder, som de Consuler der tillige ere diplo
matiske Agenter have, saasom Toldfrihed for hvad de indföre til personligt Brug, og Fritagelse for deres Tjeneste
folk for Arrest &c.
Det forste Punkt kunde give Anled
ning til delicate Qvæslioner, da Hr. Sûwerkroop er Associé
af et engelsk Handelshuus; det andet er en yderst ligegyl
dig Sag, da Tjenestefolkene de facto ere saa slette, de
Indfödte idetmindste, at faa eller ingen kunne beholdes
i et Huus paa længere Tid. Saaledes som jeg har udnævnt
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Hr. Süwerkroop, staaer han paa lige Trin med den ameri
kanske Consul Hr. Tyrrell, der ikke er diplomatisk Agent.
Derimod har jeg udtrykkelig fordret, at han i Rang og Stil
ling gaaer over en herværende bremisk Consul, Mr. Rey
nolds, hvilket ogsaa er indrömmet. At han heiser det danske
Flag paa sit Consulat, er en Selvfölge. At bemyndige ham
til at bære Uniform, troede jeg under de forhaandenværende
Forhold at være rigtigt.
Til Affattelsen af Instructioner*) for den nye Consul
*) Consulens Instruction lyder saaledes:
„Instruction Tor Hans danske Majestæts Consul i Kongeriget Hawaii.
$ 1. Consulen bör bestræbe sig for at befordre den danske Re
gjerings Interesser ialmindelighcd, og isærdeleshed at beskytte og
fremme danske Undersaatters Handel og Skibsfart.
Han har i et og alt at holde sig den med den hawaiiske Re
gjering afsluttede Tractat strængt efterrettelig, i ethvert Tilfælde at
see den opfyldt samvittighedsfuldt, og overalt hvor Tvivl maatte opstaae, at vaage over den danske Regjerings, Handels, og Hans Maje
stæts Undersaatters Interesse, men dog ikke anderledes, end det kan
bestaae med den Retfærdighedsaand og Agtelse for Andres Rettig
heder, som er og altid har været Grundlaget for den danske Regje
rings Handlemnade og Anskuelser.
Dersom desuagtet Meningsforskjel af en saa alvorlig Art skulde
opstaae, at Consulen skulde troe det Pligt at indmelde Sagen til den
kongelig danske Regjering, maa han ikke undlade derom at under
rette den hawaiiske Regjering.
§ 2. Han har hver 3die Manned at tilstille det kongelige Gene
raltoldkammer- og Commrrcecollegium i Kjöbenhavn, hvilken er den
Regjeringsau tori tel, som alle kongelig danske Consuler ere under
lagte, og med hvilken de alene have at correspondere, en General
rapport over Handelens Tilstand, med saadanne specielle Bemærk
ninger om Europas nordlige Landes Handel med Sandwichsöerne,
som maatte ansees nyttige. Rapporten bör være ledsaget med rig
tige Priiscourantcr, og med en Oversigt over den danske Skibsfart,
indeholde Data af Ankomst og Afrcise, Bestemmelse, Ladning, og
Belöb af Fragt som er gjort, dersom beskæftiget i Fragtfarten.
Isærdeleshed bör alle Efterretninger, Hvalfiskefangsten i Sydhavet
betræfTende, som kunne være af Interesse for danske Hvalfangere,
være Gjenstand for disse Rapporter.
§ 3. Ethvert Tilfælde af særdeles Vigtighed, enten i politisk eller
commerciel Henseende, har lian at indberette snarest muligt.
Billes Jordomseiling. III.
11
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havde jeg ingen anden Basis eller Veiledning, end en Copic
af de Instruclioncr, Elalsraad Hansen havde givet de af
Rapporterne og Brevene til Collegict numereres fra Nr. 1 og
opefter for hvert A ar.
$ 4. Ved kgl. Resolution 26 August 1824 er det befalet danske
Skibsførere, under en Mulct af 25 Piastre, at melde sig hos Consulcn
inden 24 Timer efter deres Ankomst i en fremmed liavn hvor en
Consul er ansat, og at forevise sit Pas eller andre Papirer, nødven
dige for Skibets Navigation, saavclsom Manifestet over Ladningen.
Skibets Papirer skulle nedlægges i Consulatet, og forblive der til
Skibets Afreise, da de afleveres til Skibsføreren, efterat Regninger og
Afgifter ere betalte, forsynede med Consulens Attest og Underskrift.
Ilan vanger over at Skipperne snarest muligt erholde Aftryk af
de bestaaende llavncrcglemcntcr, samt meddeler dem Kundskab om
hvad øvrige af Landets Love, som kunne vedkomme dem, og tilhol
der dem at holde sig disse efterrettelige.
§ 5. Consulens Jurisdiclionsrct over danske Undersaatter ud
strækker sig til:
A. Enhver Tvist, som opstnaer mellem danske Skibsførere og
deres underhavendc Styrmænd eller Mandskab, hvilken Tvist skal afgjøres uden Appel i Ovcrccnstemmclsc med de imellem de stridende
Parter bestaaende Contracter, eller, hvor slige Contracter ikke findes,
i Ovcrccnsstcmmclse med Skik og Brug, Billighed og Ret.
Dersom danske Orlogsmænd ere tilstede, har Consulcn at søge
Rand, og, om fornødent gjøres, Assistance hos Chefen af el snadant
Krigsskib.
B. Enhver Tvist, som maatte opslaao imellem danske Under
saatter indbyrdes, eller imellem danske Undersaatter og Indfødte,
som ifølge Tractatens § 6 bliver bragt til Consulens Kundskab. Der
som Sagen af ham ikke kan tilendebringes, men af en af Parterne
fordres bragt for Landets Domstole, afgiver han sin Kjendclse skrift
lig til vedkommende Ret, og hjemsender Copie af samme, ledsagende
cn Beretning om det Forefaldne til den danske Regjering senest ved
sin næste Qvartalsberetning.
I Tilfælde af Tvist imellem danske Undersaatter, og andre under
de paa Stedet residerende fremmede Consulers Beskyttelse værende
Individer, har Consulen at forsøge Forlig tilvejebragt i Forening med
den respective Consul, men, i Tilfælde af Afslag fra dennes Side,
henvise Sagen til Domstolenes Kjendclse. Men Hans Majestæts Un
dersaatter mane ikke underkastes nogen fremmed Consuls Domstol,
med mindre de selv frivillg ville give deres Minde dertil, og i saa Til-
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ham i China ansatte Consulcr, hvilke jeg lempede efter
Forholdene der. Det kongelige Collegium vil derfor med
fælde dog kun, forsaavidt den danske Consul maatte skjønne det rig*
tigt og billigt.
$ 6. I alvorlige criminelle Tilfælde liar Consulen at belægge
Forbryderen med Arrest, og paa den danske Regjerings Bekostning,
naar Ledighed dertil findes, at sende ham til den mest passende
Havn, helst hvor en dansk Consul maatte residere, til Hjemsendelse
til Danmark, med Beretning om Forbrydelsen og det optagne Forhør.
Danske Skibsførere, bestemte hjemad, ero forpligtede lil, for en mo
derat Godtgjørelse, — som i Tilfælde af Uovereenskomst afgjøres
efter uvillige Mænds Skjøn, — at modtage ombord i deres Skibe, For
brydere, som ere overleverede dem ved Consulen, for directe eller
indirecte at befordre den ovenomtalte Hjemsendelse af deslige For
brydere.
§ 7. Foruden hvad den imellem den danske og hawaiiske Re
gjering afsluttede Tractat byder, bliver det Consulens absolute Pligt,
at gjøre Alt hvad der staacr i huns Magt for at beskytte danske Undersaatters Rettigheder, Eiendom og Liv, hvad enten do ere SØ
mænd, Handlende eller private Reisende. Paa Anmodning hør han
hjælpe dem mod sine Raad, og i Tilfælde at de skulde befinde sig i
stor Nød, som de ikke have paadraget sig ved egen Uforsigtighed
eller forbryderisk eller umoralsk Opførsel, da at hjælpo dem med de
nødvendige Penge; hvilket Udlæg vil blive godtgjort af Regjeringen,
naar Grunden lil Nødvendigheden af saadan Assistance bliver anført.
SØmænd, som beviislig ere Hans Majestæts Undersaatter, og som
have taget Hyro med fremmede Skibe, bør Consulen give Raad og
Beskyttelse, saafremt de maalte søge den. Have de forladt Hjemmet
med vedkommende Autoriteters Tilladelse, og dertil erholdt fornødent
Fripas, da bør de lilholdes at opfylde deres Forpligtelser til deres
respective Skibsførere. I Tilfælde af Klage over Mishandling eller
skeet Uret, bør Consulen søge Sagen bilagt eller paatalt hos vedkom
mende fremmede Consul. Men have de forladt Hjemmet uden Tilla
delse, da ere de i Reglen at betragte som Deserteure)', som Consulen
kan anholde og hjemsende med første Leilighed. Imidlertid bliver
det her Pligt, at handle med fornøden Forsigtighed, Sindighed og
god Conduite.
Erholder han officiel Kundskab om, at Danmark er indviklet i
Krig, da har han at tilholde alle SØmænd, som ere Hans danske Maje
stæts Undersaatter, og som maalte befinde sig ombord i fremmede
Skibe i de hawaiiske Havne og Rheder, at opfylde den dem paahvilende Forpligtelse, at begive sig saa hurtig som muligt til deres Hjcm11*
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Skaansomhed bedömme et Arbeide, der gik ind paa en mig
aldeles fremmed Gjenstand. Kun eet Punkt skal jeg tillade
stavn, og bliver det eudydermerc lians Pligt at gjöre sit Yderste for
at sætte saadanne Sømænd istand til at reise hjem, deels ved at be
virke dom frigjorte fra deres respective Forpligtelser til fremmede
Skibe, deels ved at see dem hjemsendte paa det hurtigste.
§ 8. Da danske Skibsførere. ikke have Ret til at dimittere eller
afskedige nogen Matros, fö rend Reisen, for hvilken han er hyret, er
endt, har Consulen at anmærke og nttcslere paa Mynslringsrullen alle
de Forandringer eller Omskiftninger med Mandskabet, som have fun
det Sled paa Reisen og i Havn, foranledigede ved Dödsfald, Deser
tion eller paa anden Maade, saavclsoin ved Forøgelse af Mandskab
ved Antagelsen af nye Matroser.
Efter fælleds Ovcrcenskomst kan Skibsføreren lade cn Matros afgaue fra sit eget Skib til et andet dansk Skib, men ikke afskedige
nogen Matros, endog paa Grund nf beganede Forbrydelser, for hvil
ket sidste Tilfælde det maa ansees nødvendigt, nt den Pnngjældende
overleveres til Consulen.
§ 9. Consulen har, ifølge do i Danmark besinnende Anordnin
ger, ingen Ret lil al give noget Skib danske Papirer, eller tillade det
at føre dansk Flag, da snodant ikke bør skee i nogen fremmed, men
i cn dansk Havn. Men da det er tilladt danske Undcrsaatlcr at kjøbe
fremmede Skibe, og føre dem under dnnsk Flag, vil det i saa Tiffælde
blive nødvendigt for Consulen nt attestere Skibets Nationalitet og In
dividernes Ejendomsret. Snadannc Ccrtificatcr mane blot gives i
Tilfælde af virkelig Nødvendighed, med megen Forsigtighed og efter
retsligt Bcviis ved Documenter og corporlig Eed, at Skibet tilhører
een eller flere danske Undersantlcr. Skibsføreren skal i ethvert
Tilfælde være dansk Undersaat, og Styrmænd og Mandskab saavidt muligt.
Saadanne Tilfælde, i hvilke slige Cerlificater have været uddccltc, skulle med Forklaring af alle Omstændigheder strax indbe
rettes til det kongelige Goncraltoldkammcr- og Cominercecollcgium.
§ 10. Indtil den danske Regjerings Villic i saa Henseende kan
blive Consulen bekjcndlgjort, bemyndiger jeg Consulen herved til al
tage de i de amerikanske Consulnrinstructioner nutoriscrede Consnlargcbyhrer tilfølge. Skulde imidlertid Skibsførerne, som inanité an
løbe Sandwichsøerne, føre med sig de danske nu gjældende Regula
tiver, og paastaae at holde sig disse efterrettelige, antager jeg, at
Consulen vil, for atundgaae al Tvist, lade det beroe herved, og
senere indberette det Forcfaldnc lil den danske Regjering.
§ 11. I Tilfælde af danske Skibes Stranding indenfor hans Ju-
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mig nöiere at udvikle mig over, nemlig § 9, som angaaer
Retten lil at give danske Papirer og Flag til Skibe kjöbte
af danske Undersaalter.
§ 10 i Etalsraad Hansens Inslrux, som omhandler samme Gjenstand, bestemmer at saarisdiction, giver ban sin bedste Hjælp, og om fornødent gjøres tager
• Vare paa saadant Gods, som cr blevet reddet.
$ 12. Han har ligeledes at tage Vare paa afdøde dahsko Under
sea tters Eiendom, hvor ingen anden tilstedeværende Person vil eller
paa anden Maade er competent til qt administrere Formuen. Under
retning herom og Regnskab blive at tilstille det kongelige General
toldkammer- og Commercecollegium.
§ 13. I Tilfælde nf Fraværelse, bemyndiges Consulen til at ud
nævne cn Beboer af Honolulu til nt fungere som Viceconsul for ham,
som da hor i et og alt at holde sig denne Instructions Bydende efter
rettelig. Det er cn Selvfølge, nt et snndant Valg kun kan falde paa
cn Mand, der nyder almccn Agtelse og Tillid. En saadan Constitu
tion i Embedet er iøvrigt pnn Consulens eget An- og Tilsvar. Den an
meldes kun til Ministeren for de udenlandske Anliggender, som Legi
timation af mulig ind trædende Correspondance, men medfører ingen
af de cn kongelig nnsat Viceconsul tilkommende Prærogativer og Ret
tigheder.
Ligeledes bemyndiges Consulen til, dersom han maatte skjønne
det nødvendigt, nt udnævne danske Consularagenter paa andre Ste
der beliggende inden hans Consulats Grændscr, og at give dem Instructioncr i Overensstemmelse med de ham herved tillagte. Om
sandanne Udnævnelser gjør han Melding ved første ordinaire Indbe
retning til det kongelige Generaltoldkammer-og Commercecollegium,
angivende Aarsagen, der hnr bevæget ham dertil.
Saadanne nf ham udnævnte Consularagenter ere iøvrigt at be
tragte som ham nlcnc underordnede, hvorfor det vil staae til Consu
lens Raadighed kun at give dem en teinporair Varighed, og at be
stemme, hvorledes han, af de ham tillagle lovlige Consularindtægter,
vil remunererc Consularagentens Tjeneste.
Corvetten Gnlnthea, tilankers i Honolulu Havn, d. 24 Octbr. 1846.
Steen Bille,
Hans danske Majestæts Kammerherre, Cnptain
i Søetnten, Ridder af Danebroge og af den
franske Orden, „pour le mérite militaire0,
Chef af den danske Orlogscorvet Galathea.
(L. S.)
Anm. Hermed følger en tydsk Oversættelse.
in li dem copiro
B1 a n k e n s t e i il e r.
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danne Cerlificater kun kunne være gjældende for een Reise
for at sætte Skibet istand til at naae Havn. Jeg kan ikke
forslaae dette anderledes, end at her er mecnt: at naae cn
dansk Havn, hvor da Eiendomsretten og den dermed fol
gende Ret til Flaget kan verificeres og bekræftes. Men der
som delte skulde udfores herude, kunde man ligesaagodl
udelade den hele Paragraph aldeles, da vel neppe nogen
dansk Undersaat indlader sig paa at kjöbe Skib paa Sand
wichsoerne, for dermed at seile hjem til Danmark. Derimod
kunde det vel hænde, at her bosiddende danske Handlende,
eller Plantere, eller danske Skippere, som havde mistet
deres eget Skib, kjöbte et andet for at fare paa Fragt i
Sydhavet, paa Mexico, Oregon-Landct, China, Tahiti, Sid
ney etc., og for delle Tilfælde mener jeg, at Consulen bör
være instrueret paa cn Maade, som forener Legalisation af
Skib og Flag med den mindst mulige Indskrænkning af
Handelsfrihed.
Etatsraad Hansen har i sine Instruclioner bemyndiget
Consulerne til al tage den engelske Tarif for ConsularSportier til Regel, indtil den danske Regjerings Villie nær
mere kunde erfares. Jeg har i Analogie hermed bestemt
for Hr. Süvverkroop den amerikanske Consuls Tarif, da den
engelske General-Consul lier er fast lönnet, og, saavidl mig
er bekjendt, ingen Sportler tager. Jeg troer de amerikanske
Sportel-Gebyrer ere ringere end de Engelskes.
Og hermed skal jeg slutte denne min underdanige
Indberetning over Bevæggrundene til mine Foretagender paa
Sandwichsoerne. Den Vidllöftighed, hvormed jeg frygter
jeg falder det kongelige Collegium til Byrde, vil idelmindstc
borge for at jeg ikke har handlet uden Overlæg. Hvorvidt
jeg derefter er kommen til det rigtige Resultat, maa jeg
indstille til det kongelige Collegiums gunstige Overveielse.
Corvetten Galathea tilsöes d. 31 Decbr. 1846.
Underdanig

Steen Bille.
Til del kongelige General-Toldkammer
.
og Commerce-Collegium.
'
Biankensteiner.“
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Faa Dage Tor min Afreise ankom en hamborgsk Brig,
ladet med Stykgods, deriblandt endeel Brændeviin paa Foustager; Supercargo derombord var en ung Hr. Godofroy. Da
han erfarede den store Toldafgift, her var at erlægge for
Brændeviins Införsel, vilde han oplægge sine Varer paa Tran
sit, men Told-Intendanten, Hr. Paty, krævede ham da fol
den hele Indforselstold, som skulde blive ham godtgjort ved
Udforselen, Alt i Ovcreenstemmelse med hvad hidtil var
Skik og Brug. Forgjæves paaberaabte Hr. Godofroy sig den
danske Tractat; Hr. Paty erklærede den for aldeles ikke
gjeldende for hamborgske Skibe. Nu henvendte Hr. Godo
froy sig til mig, og begjærede, at jeg skulde tage mig af
Sagen. Jeg forklarede ham först og fremmest, at han alde
les ingen Ret havde til at fordre Noget, og at, naar jeg,
paa Grund af den venskabelige Forstaaelse, som fandt Sted
mellem Danmark og Hamborg, med Glæde vilde yde ham
min Bistand, saa kunde det dog ikke skee anderledes, end
ved at ansöge derom hos den hawaiiske Regjering; skulde
han derimod antage, at han havde nogen lovlig eller tractaltnæssig Ret at staae paa, da maatte jeg holde mig uden
for Sagen, eftersom jeg ikke fandt mig beföiet til at optræde
med en saadan Paastand, sorfi at hamborgske Skibe skulde
være indbefallede under den danske Tractat.
Da Hr. Godofroy var enig heri, indgik jeg til Ministe
ren med en confidentiel Skrivelse i denne Anledning, og
erholdt herpaa faa Timer efter det mest tilfredsstillende
Svar, ifölge hvilket det hamborgske Skib skulde blive be
handlet lige med danske Skibe og efter Tractatens Bydende«
Da jeg imidlertid ved denne Lejlighed ad meget paalidelig Kilde erfarede’, at bemeldte Told-Intendant, Hr. Paty,
havde yltret, at han intet kjendte til den danske Tractat
Art. 8’s Bydende, og i al Fald ikke antog, at den foran
drede noget i den hidtil brugte Fremgangsmaade, troede
jeg det rigtigst at fremkalde en Forklaring i saa Henseende,
og skrev derfor under 31 October folgende officielle Nole
til Udenrigsministeren, som ledsagede den ovenomtalte con
fidentielle:
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Hr. Minister!
Man har forsikkret mig, at Told-Intendanlen, Hr. Paly,
har udtalt den Mening, at den 8de Artikel i den Tractat,
som jeg har havt den Ære at arslutte i min Regjerings
Navn med den hawaiiske Regjering, ikke skulde give danske
Skibe og Undersaatlcr ubegrændset Frihed til at udskibe
og oplægge i Magasin til Udforsel igjen, alle saadanne Va
rer, som ere underkastede en höiere Told, end 5 pCt. ad
valorem, imod blot al betale den sædvanlige Transittold,
men at denne Frihed ikke kunde udstrækkes længere end
fire Maaneder, efter hvilket Tidsrum de skulde være for
pligtede til at betale den hele Indforselstold eller strax ud
tage deres Varer.
Uagtet delle ikke er kommet til min Kundskab paa no
gen officiel Maade, har jeg dog ingen Grund til al tvivle
derom, og jeg troer det derfor min Pligt at henvende
mig directe lil deres Excellence, for al ethvert Stof lil Misforstaaelse for den hawaiiske Regjering, som for eventuel
ankommende danske Skibe, kan blive borlryddet.
Jeg tvivler ikke paa, at Deres Excellence vil give mig
et Svar, som forklarer den Maade, hvorpaa den hawaiiske
Regjering opfatter Traclatens 8de Artikel, i Overensstem
melse med dens Aand og dens Ord, det vil sige, at Retten
lil at oplægge de ovennævnte Varer til Udforsel (bondage)
er ubegrændset. Jeg har derfor kun al bede Dem vise
mig den Velvillie, al dette Svar maa blive mig tilstillet saa
hurtig, at det ikke volder noget Ophold i min Afreise, som
er bestemt til imorgen, i det enhver Forsinkelse i min
Reise, som blev foranlediget, enten ved at jeg maatte vente
paa Deres Excellences Svar, eller fordi delte blev ander
ledes, end jeg har troet at fastsætte ved at slutte Tractaten,
vilde være skadelig for den af mig commanderede Expedi
tions Fremme, for hvilken Hs. Majest, min Konge og Herre
viser en saa levende Deellagelse. Jeg har den Ære etc.
Steen Bille.
I Anledning af denne Note erholdt jeg endnu samme
Dag det mest tilfredsstillende Svar; idet Hr. Wyllie sendte
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mig en Copie af General-Procureuren Hr. Ricords Erklæ
ring, som i Et og Alt var overeensstemmende med den af
mig givne Forklaring. Med Hensyn paa mit confidentielle
Andragende udtrykte han sig endvidere saaledes:
„Hvad angaaer Handlende eller Handelsskibe fra Ham
borg eller andre nordiske Pladser eller Magter, som ere i
venskabelig Forstaaelse med Kongen af Danmark, da har
jeg at forsikkre Dem, at den danske Consuls bona officia
for deres Vedkommende ville altid blive gunstig modtagne,
hvad enten det angaaer deres mercantile Interesser, eller
de forresten maatte faae Noget at andrage om af den Na
tur, som der er omtalt i den 6te Artikel i den danske Tractat.«
Jeg har troet at burde berette denne i sig selv tem
melig ligegyldige Sag, deels fordi jeg antager, at jeg i
denne Beskrivelse skylder Regnskab for Alt hvad jeg of
ficielt har foretaget mig paa min Reise, deels fordi det dog
maaskee kunde interessere, just nu under de nærværende For
hold, at vide, at det danske Orlogsflag har veiet beskyttende og
velgjörende over tydske og navnlig hamborgske Skibe i de
allersidste Aar för den ulykkelige Krig hröd ud, under hvil
ken et saa fanatisk Had til Alt hvad der var dansk gav»^
og endnu stedse giver sig tilkjende i Skrift og Ord, som i
Gjerning. Jeg skylder imidlertid at tilföie, at jeg ved min
Hjemkomst modtog en meget smigrende Skrivelse fra det
hamborgske. Senat i ovennævnte Anledning.
Dagen för min Afreise, Löverdagen den 31 October,
havde jeg Afskeds-Audiens hos Kongen. Denne bestod i
at jeg blev indbudt til at spise Frokost hos Hans Majestæt.
Der havde været Tale om et Middagstaffel, men Teatotalismen, som ikke tillod, at Viin maatte komme paa Bordet,
gjorde Udslaget. Man bestemte sig for en Frokost, hvor
der kun behøvedes The og Caffe. Det gik iövrigt meget
höitidelig til. Jeg havde den Ære at före Dronningen til
bords, og blev placeret ved Siden af Kongen og ligeoverfor Dronningen; de Herrer Wyllie og Judd samt Mistress
Judd vare de övrige Gjæster. Beværtningen var upaaklagelig, og aldeles saaledes som en god engelsk Frokost, med
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Æg, Beefsteak, Skinke, Kartofler etc. Det Ualmindelige ved
Festen var först, at den store Paki gjorde Opvartning ved
Bordet som Kammerherre eller Junker eller Page, kort han
opvartede Kongen og Dronningen, og havde dertil faael
deilige hvide Bomulds-Handsker paa sine overnaturlig store
Hænder. Han stod hele Tiden imellem det ophöiedc Par,
tog Talerkener bort, satte rene i Stedet, rakle Sukker og
Melk, kort vartede op. Det andet Ualmindelige for mit
europæiske Öie, var to halvvoxne indfödte Piger, klædte i
rosenrodt Silkeloi, hver med en Kahili i Haanden, som vare
placerede Een paahver Side af Kongen, og som viftede Kjölighed til os og Fluerne fra os. Dette Arbeide vedblevc de uafla
delig hele Tiden, medens de med deres sorte, funklende Öine
fulgte enhver af vore Bevægelser med synlig Opmærksomhed.
Efter Frokosten overrakte Kongen inig en i det kanakske Sprog affattet egenhændig Skrivelse til vor Konge*),
*) Den lyder saaledes: „Kamchamcha den Trcdic, Konge af de ha
waiiske Öer, til Ils. Maj. Kong Christian den Ottende af Danmark.
Store og gode Ven!
Jeg benytter denne Leilighed til at bevidne for Deres Majestæt,
hvor stor en Glæde jeg selv, mine llövdingcr og mit Folk have havi
af det Besög, som D. Maj. Corvel Galalhea under Capt. Billes Com
mando har aflagt paa disse (1er.
I Kraft af de almindelige Instructioncr, som I). M. har givet ham,
har han afsluttet en Tractat imellem D. M. Kongerige og mine Öer,
som, i det den lilsikkrcr Deres Undcrsnatlcr ni den Beskyttelse, alle
de Helligheder og Privilegier, som ere lilstnucdc de mest begunsti
gede Nationer ved nogen bestaaende eller tilkommende Tractat, til
lige er bedre passende efterForholdenc i delle Land, og til mine Ret
tigheder som Souverain, end nogen anden bestaaende Tractat.
JcghaabcrD. M. vil ratificere denne Tractat, saaledes som jeg allerede
har gjort, og derved tilsikkre Vedligeholdelsen af den gode Forstaaclsc
mellem de to Nationer. Jeg har været særdeles tilfreds med alle D.
M. Undersaatter, som have besögt disse Öer eller været bosatte her.
Jeg skal elske og beskytte dem med al min Magt, og jeg hanber, al
hvert Aar vil foröge den Velsignelse, der vil fölgo af den nu grund
lagte Forstaaelse mellem vore to Kongeriger.
Den almægtige og uendelig gode Gud holde D. Majestæt, Deres
Dronning og Kronprindsen i sin helligo Varetægt.
Deres Majestæts gode Ven
K a in c h a m c h n.“
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endvidere bad han mig medtage en Foræring, som han øn
skede at gjöre vor Dronning, og som bestod af et net Sy
skrin, forfærdiget af en dansk Snedker *), og hvori en stor
Mængde af Öernes forskjellige Træsorter vare indlagte.
Endelig overrakte han mig en Kahili, smykket med Oo-Fuglens gule Fjær, og altsaa et kongeligt Insigne, som et
Erindringstegn fra ham selv til mig. Man undlod ikke al
lade mig vide, at dette var den störste Udmærkelse, der
nogensinde var bleven en fremmed Skibschef til Deel.
Under den Samtale, som herpaa udspandt sig, spurgte
Hs. Maj. mig tilraads om, hvorledes han bedst skulde befæste
sin Havn mod fremmede Orlogsmænds Angreb fra Sösiden,
da Lord George Paulets Historie endnu stedse svævede ham
i bedrøvelig Erindring. Jeg svarede ham, at for at forsvare
Havnen vilde et Par Batterier ude paa Coral-Revene være
den bedste Maade at lukke den for indtrængende Skibe,
men at han dog aldrig vilde kunne forbyde Skibe at blokere
Havnen eller beskyde Byen ude fra Rheden, eller i al Fald
aldrig forhindre, at en fjendtlig Magt bemægtigede sig de
andre Oer, og fölgelig tilföiede ham hvad Skade de vilde,
naar de fandt sig foranledigede til at bekrige ham. Jeg
greb da denne Ledighed til uforbeholdent at udvikle mine
Anskuelser over hvad Politik han burde folge, saaledes
som jeg i det Foregaaende har fremstillet det at være min
Mening. Jeg sogte at gjöre ham indlysende det Illusoriske
i de prohibitive Forholdsregler mod Indforelse af Brændeviin og Vine, hvorved han kun skabte sig Fjender baade
uden- og indenlands, demoraliserede Befolkningen, som
vilde forfalde til Smugleri og derpaa lil Brændeviinsdrik i
endnu höiere Grad; jeg sogte at gjöre ham begribeligt
nogle af Stalsoeconomiens simpleste Grundsætninger, og af
malede ham Frihandelens Velsignelser og magiske Virknin
ger. Men midt i denne Tale blev jeg afbrudt af Paki, som
*

haaber, Holstenerne ville undskylde den gode Kong Kamehameha,
at han kaldte Manden for Dansk. Han var rigtignok cn Kieler af
Födsel ved Navn Lavrentz.
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kom ind med Kongens Fjærkappe paa Ryggen, og derpaa
af Dronningen, som vilde gaae bort, og saa benyttede jeg
Lciligheden til at anbefale mig og tage Afsked fra den gode
Konge og hele hans Omgivelse.
Og hermed skal jeg slutte Beretningen om mit Ophold
i Honolulu. Maatte det være lykkedes mig at give mine
Læsere en nogenlunde tydelig Forestilling om ufenne Plads,
og om den Tilstand, hvori jeg fandt Forholdene paa Sand
wichsoerne, saavel i religiös som i politisk, cullurhistorisk
og selskabelig Henseende, saa har jeg naael det Maal, jeg
har stræbt efter. Jeg maa da overlade til dem al afgjore,
om jeg paa disse Præmisser har havt Ret i den Spaadom,
jeg har afgivet om disse Oers Fremtid.
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Sandwichs-Öerne. — Seilads til Hawaii. —
VVajakea. — Kilau-Ea. — Seilads til Tahiti,
1 Novbr. til 5 Decbr. 1846.

böndag den 1 November varpede vi ud af vort Leie
mellem den engelske Fregat Juno og den franske Gabarre
Lamproie. Da det var Stille og tyk Luft med Regnveir,
ankrede jeg op midt for Löbet og ventede her til Kl. 1
Eftermiddag, da der kom nordlig Brise, som tillod mig at
at lette og styre Lobet ud. Medens vi laae her, havde vi
Besög af flere af vore Venner fra Land, som kom for at
sige os det sidste Farvel. Postsækken til Hawaii blev lige
ledes sendt ombord. Jeg fik da Bekræftelse paa, hvad man
alt Dagen fôr havde fortalt inig, at Missionairerne meget
dadlede mig, fordi jeg agtede at seile paa en Söndag, ja
at man endog havde gjort mig den Ære at tale derimod
fra Prædikestolen samme Morgen. Jeg trostede mig med,
at jeg gik min Vei, efterladende dem mit Rygte, og stod
saa til Söes med mit herlige Skib, som atter skulde sprede
sine utrættelige Vinger over Verdenshavets aldrig hvilende
Overflade.
Vi stode SO. hen, klar af Diamond-Pynt, og derefter bidevindt OSO. over. Min förste Hensigt var at gaae Syn
den om Öerne, men da Vinden om Aftenen gik om til OSO.,
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vendte jeg Nord over, og passerede Kl. 12 om Natten Moro
hu Vestpynt ganske klods i 15 Favne Vand. Næste Middag
stod jeg 16 Mile ret til Luvart af Honolulu Havn.
Min Cours gjaldt Byrons Bai paa Hawaii, hvor jeg vilde
forene at fylde Vand, med at faae Leilighed til at besce
den störste Vulcan i Verden, Kilau Ea, som ligger om
trent ni Mile fra Byrons-Bugtcn, eller som jeg heller vil
kalde den Wajakea, det egentlige Navn som de Indfödte
benævne den ved. Vi. maatte altsaa krydse os op ret til
Luvart af Hawaii, og derfra söge ind under Landet. Delte
Kryds faldt besværligt nok, vi havde endeel stiv Kuling af
den östlige Passat med svær Regn. Især var det under
Kysten af den store Ö, at vi vare udsalte for östlig Ström
og evindelige Byger med stiv Kuling afvexlende med Stille,
tyk Luft, Vindspring, og alle slige for Sömanden saa plag
somme og tirrende Vejrforandringer.
Den 6 November krydsede vi langs Kysten pqa Nord
siden af Öen, og havde da ret Leilighed lil at betragte den
vilde Natur, som her udvikler sig i den mest storartede
Stiil. De steile Bjerge hævede sig saagodlsom lodret op
af Havet, de skovbegroede Klofler dannede mörke Skygger
paa den rode Granit, men hyppig afvexlede disse Farvespil
med Sölvsöiler, som stode stivt ned af Klippevæggen, og
havde deres Fod badet i det brede, hvide Skumbelte, hvor
med Brændingen omgjerder hele Öen. Det var Vandfald,
over tredive i Tallet, stundom flere læt ved Siden af hinanden.
Og naar Solen bröd frem mellem Skyerne og belyste Kysten,
da stod der Hundreder af Regnbuer langs ned ad Fjeld
væggen og endte i Bolgernes Skumkrands. Men oven over
det Hele kneisede Mauna-Roas mægtige Top langt op i
Skyerne, hisl og her belagt med skinnende hvide Pletter af
nyfalden Snee. Det var i Sandhed et herligt Skuespil, som
man ikke kunde blive træt af at nyde. Men vilde man see
for nær til, blev man straffet med Stille og Vindspring, for
voldet ved Passat-Vindens Anslag paa de höie Bjerge, og
man maatte da see til at komme bort igjen og ud til Soes.
Ved Solnedgang den 6te havde jeg Sigte af Pynten
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ved Wnjakca Bugten. Stod nu NNO. over, og gav Ordre at
manoeuvrera saaledes, at vi næste Morgen kunde staae to
Miil ret Ost for denne Pynt. Men Natten gav Stille og omlo
bende Vinde, saa at vi næste Morgen fandt os forsatte et godt
Stykke Nord i, og havde det mægtige Mauna-Kea i VSV.
Vi saae det aldeles klart uden mindste Sky, og uden en
eneste Sneeflok. Det tegnede sig majestætisk skjönt paa
den klare, blaae Himmel. Efter de sædvanlige Gjenvordigheder med Stille og tyk Luft, klarede det af Kl. 11 F. M.
med frisk ostlig Vind, og jeg styrede nu SSO. hen langs
Landet med 8 à 9 Miils Fart lil Kl. 3. Saa fik vi pludselig
Stille. Vi laae da 2 Qvinl. fra Land, med en svær Rulling,
som satte os lige tværs ind. Loddet gav 45 Fv. Steenbund, —
Stillingen var ikke behagelig; —gjorde begge Ankre klare
til at falde. Lykkeligviis fik vi atter Brise af Ostlig, kastede
strax NNO. over og siode ud fra Land, indtil vi saae et Fartöi med Lodsflag komme ud fra Bugten, vendte nu ind imod
ham, tog ham ombord, og snart efter bragte han os omkring
Revet og ind paa Ankerpladsen, hvor vi fandt os i Selskab
med fem amerikanske Hvalfangere, som her havde sögt
deres Hvilehavn.
”
I min Journal finder jeg folgende Noter om denne Seilads, som jeg antager ville kunne interessere, idetmindste den
somandskyndige Deel af mine Læsere.*
„Vil man krydse sig Vester fra og op lil Luvart af
Sandwichsoerne, bör man söge Nord om Öerne, da man
Syd for dem, og især oppe under Læ af Hawaii, er udsat
for meget Stille og omlöbende Vinde. Nord for Öerne faaer
man den regelmæssige Passat, som under Landet haler ost
lig. Sirommen sætler Vester i, stærkest nærmest Landet.
Under Nordostsiden af Hawaii har jeg sporet stærk Forsæt
ning NV. hen. Paa denne Kyst slaaer et dobbelt Vandfald,
foruden mange enkelte. Dette'dobbelte Vandfald viser sig
meget smukt fra Söen som to hvide Colonner, der styrte
lodret ned i Söen fra en meget betydelig Höide ganske læt
ved Siden af hinanden. 1 det specielle Kaart staaer det
mærket som lo smaa Vandlob paa Kysten, men jeg er ikke
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sikker paa, at de ere noiaglig aflagte. Naar man har dem
i Vest, staaer man tre Mile Nord for Wajakea Bugten. MnunaKca-Bjerget sees sædvanlig om Morgenen ganske skyfrit.
Skjondl 13,645 Fod over Vandspejlet*), har det ikke den
imponerende Virkning, som f. Ex. Pico paa Teneriffa. MaunaKea gaaer jevnt opad; og er temmelig fladt paa Toppen
med Undtagelse af nogle enkelte Humpler. Naar det hnr
regnet om Natten, vil man temmelig sikkert see Snee paa
dets Top, som dog forsvinder i Lobet af Dagen.
Naar man er kommen Hawaii NO. Pynt forover, vil
man faae en lav Pynt i SO. t. S. Det er Cap Lelewei, den
oslligste Spids af det Land, der danner Wajakea-Bugten.
Vil man hertil, bör man ikke lade sig forlokke lil at holde
ned langs Landet, om endog Vinden tillader det, thi den
vil gjerne skage sig sydlig og give Stille, med svær Dynning ind mod Landet. Man skal derimod holde godt Ost i,
og senere Syd ned mod Pynten Lelewei, saa vil man snart
see Skibene til Ankers, man heise da Lodsflag og skyde et
Skud, saa vil Lodsen komme ud. Han var en meget dyg
tig og paalidelig Mand. Skulde han ikke komme, kan man
seile ind paa fölgenfle Mærker: Paa Kysten, som löber
Nord efter strax Nord for det dybe af Bugten, lidt oppe
paa Bakken, staaer et hvidt Huus. Delte bringer man i
SV. og styrer saa lige paa del til paa $ Qvml. fra Land.
Loddel vil give fra 25 lil 11 Fv. Vand. Nu styrer man
Syd, langs Landet, Vcsl oin Revet, og dreier saa lidt efter
lidt til op imod Ankerpladsen. Loddet vil give jevn afta
gende fra 11 lil 6 à 7 Fv. Vand, hvor man bör ankre. Vi
peilte fra vor Ankerplads
Greenhill S. 39° V.
Nord-Pynten N. 9° V.
Ost-Pynten N. 74° Ost.
Holdebunden er saa god her, at Skibene bruge at ligge
Nat og Dag med flagrende Seil, fordi det regner saa hyp*) Mauna-Roa, det nreslhöieste Bjerg pan Hawaii, er 13,320 Fod over
Vandspejlet. Mauna-Wororai eller Hualalai, er Navnet paa cn, og
saa meget höi, vulcansk Pie paa Vestsiden af Öen.
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pigt, at Seilene have bedre af saaledes at hænge frit, end at
beslaaes. Vi fulgte dette Exempel og fandt os meget vel
derved, hvorved vi da sparede vore Folk en heel Deel be
sværligt Arbeide.
Uagtet man ligger i Læ af Revet, sætter her dog stadig
en meget svær Brænding ind mod Kysten, og Skibene rulle
temmelig stærkt. Vi vare ikke istand til at bruge vore
egne Farlöier til Landing, men maatte benytte nogle Hvalbaade, som laae^paa Land og tilhörle de Indfodte.
Man kan ikke lænke sig skjönnere Vand, end det, som
her kan fyldes. Det er fra et Vandfald, der, ligesom de
ovenfor beskrevne, styrter lodret ned fra Klipperne og dan
ner et lille Bassin og et Flod-Udlöb, i hvilket Farlöicrne
roe ind og fylde Vandet lige fra Faldet. Men stundom er
Brændingen saa stærk, at Farlöicrne slet ikke tör nærme
sig Kysten. Delte er den eneste Uleilighed, som kan for
sinke Arbeidet. Men naar ikke denne Hindring frembyder
sig, gaaer Vandfyldningen utrolig hurtig. Vi fyldle f. Ex.
130 Tdr. Vand i een Dag med to Farlöier.
Den Betingelse, jeg ved min Reiseberetning satte mig
selv som ufravigelig, nemlig at holde mig strængt til den
absolute Sandhed, har virkelig sine Skyggesider, som af og
til ikke undlade at tvinge mig til ydmygende Tilslaaelser.
Naar jeg saaledes kommer til at sammenligne, hvad jeg har
at berette, med andre Reisebeskriveres Fortællinger om de
samme Gjenstande, seer jeg med Sorg, at mit ikke sjel
den maa falde igjennem ved dets Mangel paa forskjellige
interessante Billeder, malede med glimrende Farver. Jeg skal
ikke tillade mig nogen Tvivl om de Herrer Reisebeskrive
res Sanddruhed, men jeg har dem dog af og til mistænkte
for, at de ikke altid fortælle hvad der et hændet dem, men
hvad der kunde have hændet dem, ved deres Ophold paa
dette eller hiint Sted, paa deres Reise gjennem den eller
hiin Deel af Verden, og lil den Ende tage andre Forfattere
til Hjælp, og saaledes gjöre hvad vi i daglig Tale kalde at
prale med fremmede Fjær. Jeg er kommen til disse Be
tragtninger ved at læse den Beskrivelse, Dumont d’Urville
Dilles Jo rio mi eil in;,'. HI.
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gjör i sin „voyage autour du monde“ over Wajakeadalen,
og den herlige Solskinsbelysning, hvori han lader dens yp
pige Vegetation og Frugtbarhed svömme for Læserens Öie.
Jeg maa imidlertid til den udödelige Forfatters Retfærdig*
gjöreise ile med at tilfoie, at de Bebreidelser, jeg kan synes
at have gjort Reisebeskriverne i Almindelighed, ikke egentlig
træffe ham. Det omhandlede Værk er som bekjendt en Com
pilation af alle de berömteste Rcisebeskriveres Beretninger,
og Forfatteren er fölgelig i sin gode Ret, naar han lader
sin moderne Anacharsis see Alting og paa alle Steder, i
det mest interessante Öieblik, og i sin smukkeste Belysning.
Ilans Reisende har altid Lykken med sig, han kommer til
ethvert Sted i det heldigste Öieblik til at see denne eller
hiin Fest, han har altid god Vind, han træffer altid paa de
interessanteste Folk, han fanger altid de sjeldneste Fiske
eller Fugle, han har aldrig ondt Veir, undtagen naar det
passer ham at beskrive en Orcan, og lider han Skibbrud,
saa er det fordi Sligt absolut maa interessere Læseren at
see beskrevet af en saa erfaren Sömand, som förer en saa
begavet Pen. Skulde jeg derfor bebreide Dumont d’Urville
noget i Anledning af det Æmne, som nu foreligger mig,
da var det, at han ikke har holdt sig til den almindelige
Charactecr af det Landskab, han har villet afmale, thi det
er ganske vist, at denne langtfra er Solskinsbelysning. Det
er nemlig en bekjendt Sag, at Regn saa at sige horer til
Dagens Orden paa Ostkysten af Hawaii. De meget höie
Bjerge, som opholde Skymasserne i deres Flugt fra Ost til Vest,
og oplaarne dem imod sig, indtil de endelig synke ned over
Dalen og oplöse sig i Skylregn, bidrage vistnok betydelig
lil denne hoist ubehagelige Fuglighedstilstand. Der skal
i folge meteorogiske Iagttagelser være faa Punkter paa Jor
den, der i den Grad ere regnfulde, som netop delte. Jeg
vilde derfor i Dumont d’Urvilles Sted have ladet min Rei
sende engang blive dyngvaad, og have betragtet WajakeaDalen og dens hele Omgivelser igjennem de Taagedunsler
og Regnskyl, som dog virkelig betinge dens normale Tilstand,
og som ingenlunde mangle deres eiendommelige Skjönhed.
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Ilvad nu os arigaaer, da havde vi Nydelsen af denne
evindelige Fugtighed j fuldeste Maal. Der var fast intet
Ophor paa Regnen under vort hele Ophold paa denne An
kerplads. Og dog staae disse Dage i min Erindring som
nogle af de interessanteste paa den hele Reise. Hensigten
med at anlöbe Wajakea har jeg alt angivet. Det gjaldt alt
saa om at gjöre en Excursion til Vulcanen Kilau-Ea, medens
man ombord fyldte vore Jern-Yandkasser med det Vand,
som skulde holde os indtil vi naaede Sydamerikas faste Kyst.
Dagen efter vor Ankomst var en Söndag. Vor fore
havende Excursion kunde der fölgelig endnu ikke tænkes
paa den Dag, thi Missionairerne havde naturligviis lagt Tabu
paa alt, Bærere, Heste, Proviant etc. ifölge Sabathens strænge
Overholdelse. Paraden og Gudstjenesten ombord maatte
holdes paa Batteriet, thi Dækket svöipmede i Vand, af de
fast uden Ophör nedströmmende Regnskyl. Trods al Regn
gik jeg derefter i Land. Ved Hjælp af et Hvalfarloi blev
jeg sat igjennem Brændingen, og betraadte nu Hawaiis Jord
bund, den Ö, som for 80 Aar siden opdagedes af den
udödelige Cook, og hvor denne berömte Reisende fandt sin
Död som et Offer for sin egen Anmasselse og de Vildes trolöse
Raseri. Dog, denne afskyelige Handling fandt ikke Sted her..
Det var Karakakoa Bugten paa Vestsiden, som var Skuepladsen
for hine Voldsomheder. Wajakea-Bugten opdagedes först
mange Aar senere. Lord Byron med Fregatten Blonde var
den förste Orlogsmand, som ankrede her. Nu er den Sæ
det for nogle Missionairers Virksomhed, og Hovedstaden i
Districtet Hilo, det östligste paa Öen Hawaii. Denne Hoved
stad beslaaer af flere Samlinger af Hytter med nogle Missionairboliger imellem sig, en Kirke og et Skolehuus. De
ligge tildeels langs Stranden, tildeels op ad Veien, og ere
omgivne af den skjönneste Vegetation, men Veien mellem
dem er höit Græs og et bundlöst Före. For förste Gang
saae vi Brodfrugltræet i större Mængde; dets store, mörke,
lappede Blade mindede os uvilkaarlig om vor hjemlige
Hestekastanie. * Hist og her stod det i Klynger tilligemed
12»
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Cocuspaliner, og her vidste man da, at der maalte ligge
Hytter i den umiddelbare Nærhed. Bag Byen hæver sig et
frodigt, græsbegroet gammelt Krater, den af de Fremmede
saakaldle „green hill“; den har et friskt, yppigt Udseende,
ligesom hele Landskabet, naar Solen en enkelt Gang bryder
gjennem Skyerne og kaster sine venlige Straaler henover
det. Sukker- og Batatos-, Kartoffel- og Taro-Marker be
dække Jordbunden, som er gjennemskaaret af de fra Bjer
gene nedströmmende, i en Uendelighed sig slyngende smaa
Floder. Disse Bjerge, som tilsyneladende paa hoist en Miils
Afstand begrændseDalen, ere aldeles skovbevoxedelangs op ad
de steile Skrænter. Grönt i alle denne Farves mulige Afvexlinger, möder velgjörende det beskuende og beundrende Blik,
som kun standser i sin Forsken ved Skybeltet, der hænger
tungt over Bjergenes Toppe. Men naar stundom Skyerne
brydes, naar en Solslraale kaster sit klare Skin ned i Dalen
gjennem Taageslöret, da glimre Træer og Buske, Blade
og Græsstraa som Myriader af Juveler, og over det Hele
staaer Regnbuen i sin allerstørste Pragt paa den mörke
Baggrund. Alle Mennesker have seet en Regnbue, men
kun den, der har været i Wajakea, har seet en Regnbue,
saaledes som jeg gjerne vilde beskrive den, hvis jeg blot
havde Ord dertil. Den synes saa nær, at man kunde tage
den med Hænderne, man troer at kunne gaae lige hen til
den, den staaer der endnu, skinnende i de mest glimrende
Farver, det synes næsten som om man kunde gaae ind un
der den og betragte den paa den anden Side; dog en $aa
orvoven Tanlce straffes öieblikkelig; det skjönne Luftsyn
forsvinder i et Nu, kun de graalige, fugtige Taagedunster
blive tilbage, som spredes og samle sig igjen, og svæve ôp
og ned ad Træer og Bakker i smaa forunderlige Skikkel
ser, der hvert Secund tage en ny Form, som Intet ligner
og ikke lade sig male, endmindre beskrive. Men pludselig
samle de sig til en eneste Sky, der antager et mægtigt og
alvorligt Udseende, som om den ventede et Angreb, og staaer
fast ubevægelig over Dalen.
Og dens Fjende kommer
virkelig: hist oppe fra Bjergene, gjennem Skove og over
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dybe Fjeldklöfter, nærmer han sig i Skikkelse af en eneste tæt
sluttet Skymasse. Den ruller fremad, nu er den der, nu siode
de sammen, og i det samme Nu vælter Regnen ned paany,
og strömmeviis flyder den ud over alle Bredder, og med
fordobblet Hastighed risler Strömmen afsted, bedækket med
Blade, Blomster og Træstumper, og iler ned til Stranden
for at opsluges af den evig arbeidende, utrættelige Bræn
ding. Men hist oppe, höit i Luften, ovenover Skyerne,
soin vælte sig inde i Dalen, staaer den blaae Himmel, reen
og klar, og paa den tegner sig Mauna-Keas Kæmpeskikkelse
ganske Iysegron med sneehvifl’e Pletter, thi Regnen som
faldt nys deroppe frös med det Samme, og lagde sig som Snee
i de dybe Klôfter. Dog, ogsaa dette varer kun kort — tro
piske Solstraaler angribe atter Sneen, og faa Timer efter ere de
hvide Pletter bievne rode eller sorte, Sneen er forsvunden,
Bjergets Farve skinner igjennom. Disse Virkninger af Ele
menternes Kampe, Havets mod Jorden, Luftens mod Bjergenes
Granitvolde, Skyerne mod hinanden indbyrdes, Solens Ild
mod Jordens Kulde : — disse herlige Phænomener, siger jeg,
som nu i Aartusinder have udviklet og gjenlaget sig, ere det
Skuespil, man daglig er Vidne til, naar man opholder sig
paa denne Ankerplads. Thi det er mest ude fra Soen, at
man han iagttage disse evindelige Omvexlinger i Almosphærens Udseende. Er man i Land, da er man saa at sige
oppe paa Scenen selv, og man kommer da ufeilbarlig til at
tage sin Andeel i det store Skuespil, der opfores, — det
er den lidende Menneskeheds Rolle, — i det man for
det meste bliver vaad til Skindet, og altid maa gaae med
dyngvaade Fodder.
Ved Missionairen Hr. Pitlmanns Omsorg blev Alting be
stilt og forberedt til den foreslaaende Excursion. Næste
Morgen salte vi fraborde, 18 Mennesker i Tallet. Det var
de Herrer Rothe, Bruun, Hedemann, Behn, Reinhardt, Kjellerup, Didrichsen, Rosen, Hansen, Nopilsch, Plum, Thornam og Treschow, desuden to Preparateurer og et Par
Oppassere. Enhver af os förte sin Bagage, dertil regnet et
uldent Tæppe, med sig; Bröd og Viin medbragtes for hele
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Selskabet. Naar man nu betænker, at alt dette skulde
transporteres fra vore Fartöier i Hvalbtfaden, og derfra i
Land gjennem Brændingen, at Töi og Proviant först maallc
slæbes op i et Skuur, derpaa blev ompakket fra vore egne
Transport-Apparater over i Kanakernes Kalabasser, og at det
altsammen skete under en osende Regn, saa vil man indsee,
at her var Leilighed nok til Forvirring. Men dertil maa
endnu foies, at foruden nogle og tyve Heste, hver med en
Förer, og foruden en Kanak for hver af os til at bære vort
Töi, og nogle aparte Bærere til hele Selskabets Proviant,
var her tillige hele Landsbyens og Egnens Befolkning samlet,
som naturligviis skulde nyde dette uvante Skuespil. Alle
disse Mennesker, sorte, brune og hvide, raable og skraalle
i Munden paa hinanden, der blev talt Kanaksk, Engelsk og
Dansk, der blev leet og skjældet, fjaset og bandet, kort
Forvirringen var fuldstændig. Vi havde en Forer med, cn
gammel Engelskmand, som gjorde denne Reise for 34te
Gang. Jeg havde constilueret Overstyrmand Treschow til
Reise-Staldmester, hvilket Embede han forrettede til al
mindelig Tilfredshed; min Tjener Niels From var Hushovmester, saaledes vare Rollerne fordeelte.
Med Hestene
saae det kun maadeligt ud. Man havde givet mig den bedste
der var, den saakaldede Kongens Hest, fordi Hans hawaiiske
Majestæt engang havde redet paa den. Men saavel denne
som alle de andre led af en væsentlig Mangel, det var at
de ingen Sko havde. Den eneste Mand, som kunde beslaae
Heste, var bleven lam paa sin ene Arm. Der havde været
en Smed endnu, men han var reist bort. Resultatet var, at
vi maatte ride paa uskoede Heste, hvilket var saare piinligt baade for Mennesker og Dyr paa en Vei, som den vi
havde at tilbagelægge.
Den Maade Töiet transporteres paa i Kalabasser*) har
jeg alt för omtalt, men den fortjener et Par Ord endnu,
♦) De almindelige Kalabasser ere, som allerede tidligere omtalt, udhu
lede Græskar; der gives imidlertid ogsaa Rod-Kalabasser, og hertil
benyttes navnlig Rødderne af et meget stort Træ, „Kou kaldet, for
skjellig fra nKoa“, der er Navnet paa den bladløse Acacie.
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thi den er virkelig höist original. En meget stor halv Kalabas fyldes med Töi eller Proviant eller hvad der skal bæres,
topfuld, en anden endnu större halv Kalabas lægges ovenpaa som Laag, saaledes at denne griber ud over den un
derste. Saadanne to Kalabasser bæres nu hver i et Næt,
som hænger paa Enderne af en Stok, og denne tager Kanaken
over Skuldrene, og traver saaledes afsled, belæsset med 50—60
Punds Vægt, 0ggjörsine3a4MilesFartiVagten, over Stok og
Steen, i det stærkeste Regnveir, uden at en eneste Traad
bliver vaad deri, naar blotLaaget er tæt og frit forSkjörer.
Derfor saae vi ogsaa vor omhyggelige Forer paa det samvitlighedsfuldeste at uhdersöge de tilbudte Kalabasser, og
var der nogen, som viste en Revne, blev den strax afske
diget i Unaade. Om Laas og Lukke er der aldrig Spörgsmaal; det er uhort, at Noget er blevet borte af hvad der
saaledes var betroet til en Kanak. Ridetöiet fremböd intet
mærkeligt. Det var almindelige engelske Sadler og Bidsler,
stundom daarlige nok, Stadslöi var det i al Fald ikke.
Hermed troer jeg nok, at den materielle Deel af vort
Reisetilbehör er beskrevet. Klokken omtrent elleve vare vi
endelig færdige med alt og til Hest, og vi begyndte vor
Valfart til Kilau-Ea. Vort Tal var med Trosset steget til
over 60 Mennesker.
Den förste Miil af Veien slynger sig gjennem den dybe
Dal, som ligger bag Wajakea-Bugten op mod Bjergene.
Den er kun tildeels opdyrket, men dens Frugtbarhed vilde
være uendelig, dersom dens Jordbund blev tilbørlig benyt
tet. Som det nu er, seer man her kun nogle enkelte Suk
ker- og Caffeplantninger, og iovrigl Brodfrugttræer, Batatos- og Taro-Marker. Taroen voxer her i den yppigste
Frodighed, skjöndl ikke saaledes som vi have seet det paa
Oahu, inddæmmet i Bassiner, men dyrket paa det törre
Land, og til Beskyttelse modSolens brændende Straaler be
dækket med Brægneblade. Taccaen trives foHræflgt, og
Indigoen mangler kun en pleiende Haand, for at blive
cn riig Skat for den hawaiiske Jordbruger. Men Hawaiis
magelige Beboer dyrker ikke mere og ikke andet, end hvad han
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netop behöver til egen og Families Föde. Alt det övrige
Jordsmon ligger udyrket, bevoxet med den uendelige Mang
foldighed af Græsarter, Buske og andre Ukrudts- og Snylte
planter, som kun en tropisk Jordbnnd kan frembringe. Saa
ledes opstaae da f. Ex. store, uigjennemtrængelige JustiliaBuskadser, som fölge En hele den försle Deel af Veien, og
som senere hen aflöses af forkroblede, træagtige Brægner.
Dalen er yndig at see til, og det vilde være el sær
deles behageligt Spadsereridt, dersom Föret blot var nogen
lunde fremkommeligt. Men noget saa afskyelig slet har jeg
aldrig kunnet forestille mig. Den idelige Regn har nalurligviis sat Veien i en aldeles oplöst Tilstand, det er egent
lig kun et eneste Morads, af og til afbrudt af store Stene,
som oftest Lavabrokker, der ligge midt i Veien. Omkring
en saadan Steen er da i Almindelighed dybe Huller, hvori
Hesten forgjæves söger Bund og Fodfæste, för Vandet og
Snavset staaer den op under Bugen.
Denne Skjærsild havde vi at arbeide os igjennem i de
förste halvanden Time. Saa kom vi til en meget stor Skov,
vel omtrent 1 à 1J Miil lang. Her er hugget en Vei igjennem,
snorlige, og belagt med tværliggende Bregneslammenr, der
holdes sammen paa Siderne ved smaa Steensætninger af
Lava. Dette var et sandt Paradiis at komme ind paa, og
vore stakkels skolöse Heste travede muntert afsted. Alle
rede i Frastand hilstes vi af flere gamle Bekjendte, der
dannede Indgangen til Skoven, Arekapalmen kneiste her
med sin höitviftende Top og Aleurites med sin skyggerige,
næsten hvidlige Bladkrone. Malvaceer og uhyre Convolvler
dannede som Bede langs Siderne afSkovveien, og opad de
mægtige Træstammer slyngede sig ved Siden af GleichcniaBrægnen, en utrolig Mængde af de praglfuldeste Freycinesier, fulde af store Klynger af de deiligsto orangerode
Blomster. Öiet kunde ikke blive træt af dette herlige Syn,
og Sindet fyldtes med Beundring for Naturens Mangfoldig
hed. Allerede paa Oahu havde vi lært Freycinesien at
kjende, men medens den paa Hawaii slynger sig op mod
Træernes Toppe, laae den hist horizontalt udbredt soin store
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uigjennem trængelige Tepper, hvorover man trygt gik lange
Strækninger, stundom henover den gabende Afgrund, me
dens man- troede sig at slaae paa den faste Jord.
Ved Enden af Skoven blev gjort Holdt, deels for at
samle Efternölerne og lade Hestene hvile, deels for nogle
Öieblikke uforstyrret at glæde os ved denligesaa nye, som
overraskende Udsigt, der nu aabnede sig for vort Blik.
Tilvenslre saaes langt borte ‘det store, stille Ocean, tilhöire
hævede sig nogle Bakker, og imellem dem hist og her cn
lille Guava- eller Melrosideros-Skov. Foran os strakte sig,
saalangt Öiet kunde række, en Mark eller Hede, overgroet
med Scolopendrium, Xibotium, Angiopteris og en Mængde
andre, mest lave og forkuede Brægnetræer. En Cyaloles
— af Epacridernes, de nyhollandske Lyngariers, Familie —
tittede frem hist og her med sine hvidlig rôde Bær, og
gjorde Brægnevegetationen trolig Følgeskab hele Veien.
En anden os ubekjendt Busk, der traadle kjendelig frem
ved sine mörke, stive, giindsende Blade, var længere hen
ogsaa riigt blandet med Brægnerne, og selv den slankt
kneisende Metrosideros, der prangede hist i Skoven med
sit tykke, Iæderagtigc Löv, og sine rode Blomster med de
lange Støvdragere, var steget ned paa Heden og dannede
her et lavt Krat, som stod i smuk Modsætning til den friske,
lysegrønne Dracæna, der fremfor alle de andre syntes at
være vore Hestes Yndlingsplante. Den omtalte Skovvei er
cn Regjerings-Foranstaltning. Man har isinde at fortsætte
den videre, og gjöre den noget bredere. Den var virke
lig ogsaa afstukket vel omtrent cn Miil frem endnu, men
Træ-Brolægningen hörte op her, og den afstukne Vei var
efter vor Förers Udsagn endnu aldeles ufremkommelig. Vi
sloge derfor ind til venstre paa den saakaldede gamle Vei.
Denne bestaaer da egentlig kun i en Fodsti, frembragt ved
at Græsset og de frodigslvoxende Brægner ere afslidte, saa
at den sorte Lava, som fra nu af udgjör Grunden næsten
lige til Kilau-Ea, slikker frem, og danner saaledes en fort
lobende sort Stribe, som slynger sig gjennem Grönsværet, saa langt man kan öine. Denne Lavamasse, der
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saaledes kommer tilsyne, blev efter sin Planteverden og sin
Muldjordsbedækning af vor Botaniker anslaaet atvære 5—800
Aar gammel. Det er denne liaarde, glatte, blanke Lava,
som de Indfödte saa betegnende kalde „Pahoihoi*, o : Atlask.
Det er en fast, compact Masse, men ikke sjelden havde den
lagt sig over Huller og Klöfter. og det horles da paa Hestens
Hovslag, hvorledes man travede over større og mindre un
derjordiske Hvælvinger.
Man' maa her ufravigelig fölge
Stien. Hestene vilde nödig dertil; de sögte med stor Om
hyggelighed efter enhver blöd Plet ved Siden af, for at
lindre deres ömme Hove. Af Medlidenhed mod de arme
Dyr gav man dem Töilen til frit at lede efter slige Punkter,
men som oftest forlrod baade Rytter og Hest denne Efter
givenhed; thi det blöde Græs skjulte meget ofte dybe Hul
ler, hvor da Hesten traadte i til Knæerne. En lille venlig
Hylle, noget afsides fra Veien, indböd engang endnu os og
vore Heste til en kort Hvile, derpaa maatte de, trætte og
ömföddede, klavre videre opad Höisletten, der efterhaanden
fra en rolig jevn Lava-Flade havde antaget Udseendet af et
stormoprort Hav, hvor det gik fra Bolgens Dyb mod dens
Top og omvendt, allid med Fare for at glide ud paa den
steile, glatte Steen, eller for at synke ned i et Hul, som
en Vandpyt havde fyldt, eller i en af de mange Spalter og
Revner, som en Plante underfundig havde lagt sig over og
saaledes skjult for det forsigtig ledende Dyrs Öine. Og
for nu at blive færdig med denne Jeremiade over den daarlige Vei, skal jeg blot tilföie, at den var lige slet, lige af
skyelig den hele Slrækning, som vi tilbragte to Dage paa
at tilbagelægge. Kun det allersidste Stykke af omtrent Å
Miil för vi ankom til Krateret, gjör heri Undtagelse, forsaavidt som her er slet ingen Vei., men en stor Slette belagt
med blöd Aske, som gjorde Hestene saa godt, at do selv
fik Lyst til at rore Benene ved en lille Gallop. Men delte
var först den næste Dag.
Omtrent paa Halvveien ligger et Slags Landsby*), det
*) Veien fra Hilo herop anslaaes til 20, den herfra til Kilau-Ea til 16
engelske Mile.
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vil sige sex à otte Hytter, hvorimellem et Huus,— det saakaldte halfway-house, — bestemt til Reisendes Beqvemmelighed. Her skulde vi tage Natleqvarteer. Vi ankom dertil
ud paa Eftermiddagen Kl. 5 à 7 gjennemvaade, de Sidste
aldeles odelagle af Træthed, efterat de i Mulm og Môrke
mere end eengang havde tabt det vildsomme Spor, og ende
lig havde maaltet trække deres udmattede Heste efter dem
det sidsteStykke af Veien. Her var stor Forsamling af alle
Omegnens Kanaker af begge Kjön, som vare stimlede til,
for at see paa os. Sligt var disse gode Folks störste Lyst,
og Damerne havde taget deres bedste Pynt paa. Altsom
vore Bærere ankom med Kalabasserne, begyndte den samme
Skraal og Skrig som i Wajakea. Hver raabte paa sin Kalabas, Ingen forstod hinanden. Provianten skulde frem, lort
Töi skalles tilveie, atten tyland vare vi i Fölget, ligesaamange
Bærere, og dobbelt saa mange Tilskuere, alt delle blandet
mellem hverandre, i en eneste Stue omtrent ti Alen lang
og otte Alen dyb, men hvoraf Halvdelen paa hele Længden
var cn 4—5 Fod höi Brix, bedækket med Maller og Tæp
per, dannende saaledes et eneste stort Sengeleie. Udenfor
Huset var lykkeligviis et Slags Veranda med en Bænk, og
her kunde man da, efterat være kommen i lorre Klæder
igjen, söge sin Tilflugt, og idetmindste aande lidt friere.
Men her ventede os en anden Comedie. Det var de gode
Kanakinder, som udenvidere bemægtigede sig Ens Person
og begyndte deres pligtskyldige Forretning med at „rumirumiu den Reisende.
Jeg troer alt at have forklaret,
at det bestaaer i en Gnidning og Æltning af Lemmerne,
omtrent saaledes .som det skeer i de tyrkiske Bade. Manoeuvren foretages næsten udelukkende paa Arme og Been,
fortrinsviis dog paa disse sidste, hvis lange Muskler snart
trykkes med Tommelfingeren paa deres ene, de fire Fingre
paa deres anden Side, snart formelig hakkes paa tværs, snart
stryges hen over med Haandfladen, snart let manipuleres
med den löst bevægelige Ryg af Haanden og Fingrene.
Denne Behandling af de stive Lemmur og Muskler efter en
udmattende Ridelour, som den vi havde foretaget, var vir-
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kolig höist velgjörende, og mere end Een af de Herrer
benyttede paa Fortsættelsen af Reisen sin Slalddreng til af
og til at vise sig denne Venskabstjeneste. Hvormeget eller
hvorlidt man vil lade sig rumi-rumi, kommer iövrigt ganske
an paa den Reisendes Godtbefindcnde; de gode hawaiiske
Evadöltre ere af den foieligste Natur af Verden. Nogle af
dem vare virkelig ret smukke, velvoxne, mægtige Figurer,
men alle vare de trods deres Pynt skidne og modbydelige.
Imidlertid var der kommen lidt Orden i Tingene der
inde, der var dog et Bord og nogle Bænke. Lys havde vi
selv med, som lyste herligt i de sorte Flasker, der tjente
til Stager, og Aftensmaden kom paa Bordet. Dens Hoved
bestanddel, en kogt Kalkun, var tillavet paa Hawaiisk og
fortjener nærmere at omtales. Efterat Kalkunen er pillet og
renset, svöbes den ind i store Bananas Blade, endeel Röd
der og Urter lukkes inde med den i Bladene. Den hele Ret
stikkes nu ind i det foromtalte steensatte Hul, som er gjort
gloende, og holdes glödende ved Ild lagt omkring det. Nu
overoses den uafladelig med Vand og bringes herved i Kog.
Naar den er mör, lages den op og serveres i sin Sloprok
heel og holden. Den beholder, paa denne Maade behandlet,
en Friskhed og Saflfuldhed, og faaer ved Bananasbladene og
de medkogte Urter en aromatisk Smag, som gjör den vær
dig til at serveres paa det mest gastronomiske europæiske
Taffel. Friske Kartofler fik vi dertil, Bröd og Viin havde
vi selv, saa at vi jo gjorde et fuldkommen lucullisk Maaltid. Selv Punschebollen manglede ikkt til at sætte en glad
Ende paa Aftenen, og vor Förer, en tidligere engelsk Orlogsmatros, blev under denne Drik saa gemytlig, at han til—
sidst gjorde baade Englændere og Danske, og sig selv og os
til lutter Brödre. Derefter strakte vi os paa Brixen og sov
uafbrudt til næste Morgen Kl. 6.
Regnen ventede paa os, ligesom vi stak Næsen udenfor
Dören. Der stod vore Rosinanter, og gjorde en ynkelig
Figur med deres vaade Pelse og smudsige Been. Men til
Hest og afsted maatte vi, trods alle Gjenvordigheder. Ef
teråt have pakket noget af vort Töi ind i Kalabasserne
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igjen, afleveret andet deraf til Vadsk til Stedets Værtinde,
og ventet under lukt Tag, lil de forste, voldsomme Regn
byger vare trukne hen over vore Hoveder, fortsatte vi vort
Ridt paa den endnu jevnt, men dog tydelig stigende Bjergskraaning. Vegetation og Jordbund vare de samme, som
Dagen forud. Længere borte, til begge Sider af Vcien,
saaes Lavaströmmen afbrudt ved en höi smuk Skov af Me
trosideros, Acacicr og andre fremmede Træer; den 'tilhoire
— mod Vest, —• strakte sig uafbrudt næsten lige op til
Kilau-Ea, men Lavaströmmen havde, da den for Aarhundreder siden overskyllede Höislelten, kastet en Masse Side
arme ind imod Skoven og saaledes frembragt en Mængde
Udkanter af den, som vi hvert Öieblik rede ind imod, men
ikke kom föd i, fôr vi passerede et lille Stykke paa den
sidste I Miil fra Krateret. Freycinesien fandtes endnu tal
rig og frodig paa denne Höide af 4000 Fod. Min eneste
Afvexling paa denne Dags trættende og temmelig eensformige Ridt, var at trække'min Voxdugs Kavai af eller paa,
alt som det blev Solskin eller Regnveir. Dog havde jeg
een af interessantere Art; det var at mode en catholsk
Præst, som kom spadserende midt i Regnen under en Pa
raply i sin Abbedcostume med trekantet Hat, Knæbuxer,
sorte Strömper og höie Ankelsko. Den brave Mand kom
fra Ostsiden, fra Karakakoa-Bugten; ti Mile havde han
tilbagelagt, og havde fem endnu at vandre, för han naaede
Wajakea, som var Maalet for hans Reise. Han syntes meget
glad ved at möde os og höre sit eget Tungemaal tale. At
indlade os paa lange Samtaler var der imidlertid ingen Lej
lighed til. Han forsikkrede mig, at slige Promenader hörte'
lil Dagens Orden for ham, og forekom mig i det Hele me
get tilfreds. Han gik ganske alene, kun en Dreng bar hans
Kalabas, som syntes meget let. Han havde spurgt vore
Bærere, som han havde modt forud, hvad det var for en
Orlogsmand, der laae i Wajakca-Bugten, og havde faaet til
Svar, at del var en Europæer, hvilket dog altid beviser no
get for de brave Kanakers geographiske Kundskaber. Efter
kort Tid skiltes vi ad som de allerintimeste Venner, for
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aldrig mere at sees, under de varmeste, og jeg tör ganske
alvorlig tilföie, de oprigtigste Forsikkringer om Hengiven
hed. Saamegen Indflydelse har Tid og Sted og udvortes
Forhold paa Menneskenes gjensidige Fölelser for hinanden.
Da jeg red den bedste, eller mindst slette Hest var
jeg altid i Spidsen af vor hele Cavalcade. Vaad til Skindet,
fortvivlet over Regn og Före og sulten som en Ravn, op
dagede* jeg pludselig paa Halvveien, lidt tilhöire af Veien,
midt i cn Skov af lavstammede Brægner, paa den sorte
Lavagrund, fire herlige Orangetræer som hang fulde af deres
deilige og velsmagende gyldne Frugter. I fuld Galop satte
jeg derop, overfaldt et Par Kanakker, som kom travende
med vore Kalabasser, lod pakke ud og var saa heldig at
finde et Par rögede Oxetunger, en Flaske Viin og nogle
Bisköiler. Appelsinerne faldt i dusinviis ned af Træerne, cn
Solstraale bröd frem mellem Skyerne, Festen var fuldkom
men. Snart kom de Andre til, og Frokosten blev almin
delig. Netop som vi bröde op igjen, saae vi, idag for
förste Gang, Mauna-Roa's Top, og skarpt aftegnet mod dens
Skraaning en konisk Udbygning eller lav Pic. Men begge
Dele viste sig kun under et Öiebliks Klaring, derpaa for
svandt de igjen for vort Blik. Kl. 2 om Eftermiddagen
ankom vi endelig til Hytterne ved det classiske Kilau-Eas
Krater.
Vulcanen Kilau-Ea ligger paa en Höislctte omtrent 9
danske Mile SSV. for Wajakea, og 8 Mile Ost for MaunaRoas hoicsle Punkt. Kratrets Kant er henimod 4000 Fod
over Havets Qverllade*).
Denne Höide cr man næsten
uformærkt steget op til, i det Veien ligefra Wajakea er
jevnt opad gaaende, uden at man nogetsteds har nogen
pludselig Höide at bestige.
Den samme jevnt tiltagende
Stigning kan egentlig fra denne Side ansees at fortsættes
lige til Mauna-Röa’s Top, eller rettere, man kan betragte
det hele Terrain fra 1 Miil nær Wajakea, og op til Mauna*) Den lange, lave Grtealiytto ligger eller Lt. Rolhw Barometermaaling
3760' höit.
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Roa, som et eneste paa en meget bred Basis hvilende Bjerg,
og saaledes bliver Kilau-Ea, ligesom de mange andre deeté
udslukle, deels endnu brændende Kratre, at betragte som
Iigesaamange aabne Skader paa Mauna-Roas Sider, hvoraf
den Ild, der brænder i delte Uhyres Dyb, giver sig Luft.
Jeg troer alt ovenfor at have fortalt, hvorledes He
stene paa den sidste halve Miil galopperede rask hen over
den jevne, blöde Jordvei. Vi anede endnu ikke det uhyre
Kraters Nærhed, da pludselig vore Dyr standsede umiddel
bart ved dets Rand. Det var et grgat, koldt Veir og en
skarp Nordoslvind; Regnen begyndte aldrig saasnart, för
Stormen ubarmhjertig pidskede den henover Sletten. Na
turen var storartet, men mörk og uhyggelig, og kun en
enkelt Brokfugl eller Nectharinia flöi hen over det store
Öde, der syntes at have bortskræmmet hele den brogede
Dyreverden, ligesom der var lange Strækninger, hvor en
enkelt vissen Græslot var Alt hvad der spirede frem af den
nögne, graae, med Bimsteen overströede Jord. Rundtom
paa Sletten stege Svovl- og Vanddampe op fra Dybet,
igjennem Revner, stundom smalle, stundom favnebrede,
i hvis Omgivelse den hede, fugtige Luft havde gjort Alt
slibrigt og vaadt og frembragt en, forholdsviis endog frodig
Planteverden; ikke sjelden trængte den fyldigste Væxt af
Brægner ligened til Bunden af en saadan underjordisk Skorsteen. I det Hele var denne Plante den Alt overveiende her,
som paa næsten hele Reisen herop; deilige Mosser og maaskee enkelte Alger stode blandede med den, og selv store
Siv bolgcde frem og tilbage paa disse Höider. En Vaccinium, en Dianella og en Koprosma vare hyppige her, som
i det af os allerede gjennemreiste Brægnebelte; Bollen havde
ret forfriskende rode, Koprosma’en sorte Bær, og stive, næ
sten naaleformige Blade.
Den sidste Plante kröb henad
Jorden overalt, og syntes at noies selv med den fattigste
og goldeste Sandjord. Endelig maae vi blandt Stedets Plan
ter ikke glemme at nævne vort Jordbær, der, skjöndt for. os
en Landsmand, dog tillige er en Kosmopolit, som vi havde
seet befinde sig vel paa flere af de Steder, vi tidligere havde
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besögt paa denne Reise, og som ogsaa trivedes ret vel her
i ikke ringe Mængde.
Ved Kratrets Rand staae tre askegraae, triste Græs«
hytter. Den nærmeste er det egentlige Vaaningshuus for
en fattig Kånakfamilie, de to andre ere indrettede til de
Reisendes höist tarvelige Beqvemmelighed. Herfra har man
en fri Udsigt over hele Kratret. Det ligger for Eens Fod
der, — man cr, som sagt, alt steget uformærkt herop, man
har nu kun at stige ned.
Kratret er omtrent 1000 Fod dybt. Det har 2} à 2J
dansk Miil i Omkreds, og man kan gaae det rundt paa dels
Overkant ad en temmelig jevn Fodsti, indtil man kommer
om paa Oslsiden, omtrent | Miil fra Hytten,. hvor man
stöder paa en lodret steil Klippe, foran hvilken en meget
dyb Klöft gjör al videre Vandring umulig.
Ligesom man
imidlertid undertiden pludselig synker dybt ned i den löse,
falske Sandjord, saaledes er hele Grunden omkring Kratret
gjennemskaaret af dybe Revner og store Huller, paa Over
fladen ofte skjulte under friske Brægneblade, hvori man
meget nemt kunde falde ned, naar man ikke advaredes ved
de tykke Vanddampe, soin i Almindelighed stige op af
dem og minde om, at man vandrer paa en Vulcan. Disse
Dampe fortætte sig lil Vand, som samler sig i Fordybnin
gerne imellem Lavabrokkerne, og udgjör det eneste, men
ogsaa meget tilstrækkelige og særdeles deilige Vand, som
findes heroppe.
Naar man staaer foran Hytterne og seer ud over Kra
tret, seer man foran sig et eneste stort, dybt, sort Hul, men
öiet skufles her paa den vidunderligste Maade. Man aner
ikke Muligheden af, at man staaer 1000 Fod over dets
Bund, end mindre at der er en halv Miil til dets modsatte
Ende. Midt igjennem Kratret, paa Længden af det, seer
man en sort og furet Ryg, som man heroppe fra fristes
til at antage for et ved Menneskehaand opkastet Dige.
Det er imidlertid kun den ene Arm af en langagtig heste
sko formig Lavamasse, 350 Fod höi, der staaer som en Ö
midt i Kratret ogf vender med sin Aabning mod Syd. Man

193
kan gacre paa begge Sider af denne Masse, men den tik
venstre, eller Östen om, blev os af vore Förere angivet som
den bedste.
I den sydligste Ende af Kratret seer man en tyk Rög
opstige, det er den brændende Lavaso.
Om Dagen seer
man ikke andet end tætte Svovldampe, der hæve sig som en
Sky af Dybet. Kun af og til blinker den klare Lue mellem
de tætte Rögsöiler. Den nordösllige Væg af Kratret frembyder righoldige og udstrakte Svovlgruber; Svovlet ligger
her deels reent og ublandet, deels glimrer det i Krystaller,
der spille i de skjönneste Farver. For at see dem, gaaer
man om paa den vestlige Rand af Kratret,, og man over
seer da tillige de uhyre Terrasser og skarpt afskaarne
Skrænter, hvormed Sletten i Word stiger ned mod Dybet,
bevoxet först med Træer, saa med Buske, tilsidst kun med
enkelte Brægner paa den iövrigt nögne Jord. — Ogsaa paa
Sletten Vest for Hytterne ligger en, paa et Underlag af
Blaalcer eller Mergel hvilende Svovlbrink, der er 400—450
Fod lang og 100—150 Fod bred. En Basallklippe danner
dens Baggrund, men den er lösreven derfra ved en 4—5
Favne bred, og mere end dobbelt saa dyb Klöft, hvis Træog Buskvegetation er aldeles bedækket med et tykt Lag
af Svovlblomstcr, uden dog at have liidt det Mindste i sin
frodige Væxt. Det behoves ikke at fremhæves, hvilken be
tydelig Rigdomskilde for disse Öer her ligger ubenyttet.
En god Landevei fra Wajakea herop, — som ingenlunde
vilde være noget meget bekosteligt Arbeide, eftersom Mate
rialet haves paa selve Stedet, og* Terrainet frembyder faa
eller ingen Vanskeligheder, — og Sagen var afgjort.
Vi tilbragte vor Eftermiddag med at betragte alle disse
Enkeltheder, og vandre omkring paa Kratrets Rand saa
langt og saa længe som Enhver folio Lyst. Andre af os
prövede paa uden Förer at stige ned i Kratret, men de
tabte stedse Sporet igjen, og efterat de derpaa moisommelig havde arbeidet sig et Stykke frem gjennem Busk og Krat,
fandt de sig gjerne alter ved Randen af en Skrænt, og maatte
endelig vende omigjcn for godt, og opgive Forsöget. Veiret
Billes Jordomseiling.
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vedblev at være afskyeligt, det blæste slivt, og det regnede
voldsomt i Bygerne. Under disse saae vi en Regnbue staae
over Kratret, der udgjorde mere end trefjerdedele af en
Ellipse, idet den steg ned ad Kratrets steile östlige Væg,
og saaledes med sin ene Fod endte heelt nede i Bunden af
det. Kulden var folelig nok, ved Solens Nedgang havde vi
ikke mere end 8° Varme.
Saasnart det blev mörkt, begyndte imidlertid vor egent
lige Nydelse ved Betragtningen af det interessanteste Skue
spil. Det var Kratrets brændende Sö, som nu laae for os
i lys Lue, og kastede et stærkt rodligt Skjær paa de sorte
Klipper rundt omkring den. Jeg kan ikke ligne dette Ild
hav bedre, end ved en stor brændende By. Men jeg skal
iövrigt afholde mig fra alle Forsög paa at beskrive det.
Det var især længer ud paa Aftenen, da Vinden lagde sig,
og Flammerne fik Lov at hæve sig lodret i Veiret, at dette
Skuespil blev i höieste Grad skjönt og grueligt. Det var
umuligt at blive træt eller mæt deraf. Vi bleve siddende
længe i slum Beundring, og först heelt sildig sogie vi Hvile
under den tarvelige Hyttes Tag.
Ved Aftensbordet savnede vi Professor Behn. Han havde
været en af de ivrigste til at spadsere omkring, og havde
sagt, at han vilde vandre Kratret rundt. Vore Veivisere
erklærede, at det var umuligt at finde Vei i Morke, at
Ingen hverken vilde eller kunde komme til hans Hjelp, för
det blev Dag, og nt, dersom han ikke var faldet i et Hul
og havde brækket Halsen eller i det mindste Arme og Been,
saa havde han ikke andet at gjöre, end at lægge sig ned,
til Dagen kom, for da at fortsætte sin Vandring. Delte var
ingenlunde troslelige Efterretninger. Selv det mindst uhel
dige Alternativ var hoist ubehageligt for en Mand, som var
vant til over 20° Varme, var meget tyndt klædt, og var flere
Gange bleven vaad og tor igjen i Lobet af Dagen. Forgjæves sendte vi enkelte Personer ud for at opraabe ham.
Ingen turde vove sig langt bort, og de Par Kanakker, som
vare hos os, erklærede reent ud, at de ikke vilde vove en
længere Vandring om Natten. Vi tændte Baal og Blus, stak
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Ild paa nogle Skure, alt i det Haab at veilede vor forvil
dede Reisekammerals Fjed, men han var og blev borte.
Vi maalte slaae os lil Taals, men Ingen af os sov synder
lig den Nat. Saasnart det gryede ad Dag, bleve forskjel
lige Streifcorps udsendte i alle Retninger, og det varede
nu ikke længe, fôr vi saae et af dem komme nede i Kra
tret, svingende med Torklæder, og snart opdagede vi, at*
Professor Bchn var midt iblandt dem. Han forklarede da,
at han ganske riglig var spadseret Vesten og Sonden om
Kratret, men da det var blevet mörkt, var han falden i to
Huller efter hinanden; i det sidste havde han slaaet sig
endeel, dog ikke til Skade. Han havde da taget det Parti
at lægge sig ned og bivouaquere; lagde sig til den Ende i
Læ af nogle Brægner, egentlig ikke langt fra Hytterne, men
skilt fra dem ved den foromtalte Klippevæg. Han havde
seet vore Blus, men havde ikke kunnet besvare dem.
Jeg skal aldrig glemme det Skuespil, som stod for os,
da vi i Dæmringen af denne Morgenstund stode udenfor
Hytterne. Det var blevet smukt Veir og ganske stille. Höit
oppe i Luften saae vi de to Kæmpebjerge Mauna-Roa og
Mauna-Kea skarpt aftegnede paa den gjennemsigtig klare
Luft. Den förstes Bjergryg hævede sig langsomt men regel
mæssig i en svagt skraanende Linie, kun paa eet Sted af
brudt af den alt tidligere omtalte coniske Udbygning. Den
andens steg dristigere i Veiret med sine takkede paa lange
Strækninger sneebedækte Toppe, stærkt belyste af den opgaaende Sol; de syntes saa fremspringende, at man kunde
fristes lil at Iroe, man kunde tage paa dem med Hænderne.
Men nedenfor os var det endnu Tusmørke, og dernede i
Kratret var det dyb Nat.
Der lyste endnu den klareste
Flamme fra den brændende So, og kastede sit Lys höit op
ad de sorte Lavavægge. Himlen og Helvede vare levende
afbildede for os. Slum var vor Beundring foran delle stor
artede Naturmalerie, og stum maa min uformuende Pen for
blive; ligesaavist som at vor talentfulde Malers Pensel ei for
manede al gjengive, endog kun den fjerneste Tanke af sligt
et Billede, ligesaavist skal jeg afholde mig fra ethvert Forsög
13*
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paa al gjengive paa Papiret andet end netop en Antydning
aT, hvad vi her böiede os Tor i dyb Ærbôdighed Tor Ska
berens almægtige Vælde.
Efter at have faaet Professor Bchn lidt til Kræfter igjen,
begave vi os ned i Kratret. Man kan gaae ad to Voie der
ned; don korteste er naturligviis den besværligste, den gaaer
saagodtsom lodret ned ad Klippevæggen. Den anden förer
temmelig vidtlöftig omkring i Zigzag, og kunde med lidt
Kunst omdannes til et höist romantisk engelsk Anlæg, da
den friske Planteverden paa den sorte Grund, og det bak
kede Terrain give rigt Slof hertil. Vi valgte denne Vei til vor
Nedstigning. Man maa stadig tage sig iagt for de forom
talte Huller, der ei blot ere overgroede og bedækkede med
Gronsvær, men stundom forrædersko nok til ikke engang
at give sig tilkjende ved opstigende Damp. Disse Huller
ere, saa synes mig i det mindste, meget mærkværdige. De
ere ofte meget smaa, og jeg saae flere, som ikke havde
mere end en Tomme i Diameter, og lignede det Hul, som
danner sig naar man slikker med en tyk Stok i en plöiet
Mark. Man opdager dem derfor ogsaa kun ved at man
uformærkt har sat Foden paa dem, og da pludselig foler
cn stærk Hede under Fodsaalen. Anderledes gik det, hvor
större Spalter löb over eller paa Siden af den smalle Fodsti.
Slige skjulte Farer opdagede man kun* ved Iljclp af den
lange Stok, som dertil var medgivet Enhver af os paa vor
Vandring, og som tillige skulde tjene os til Stolte, hvor
Vegetationen endnu var frodig, og de varme Dampe saa
ledes havde gjort Nedstigningen slibrig og glat.
Ved al gaae ned ad denne Vei, finder man sig ved en
Omdreining pludselig al slaae lige under den lodrette, paa
Ostsiden liggende Klippevæg, som her frembyder dot herligb Syn af en omtrent 800 Fod höi sort Væg, uden mindste
Afvexling, men glimrende i alle Regnbuens Farver mod
Solslraalernes Anslag paa den sorte Grund.
Endelig kom vi da ned paa Kratrets Bund. Her be
gyndte vor Vandring over den slörknede Lava, som i Mil
lioner Skikkelser har hobet sig lagviis og uregelmæssig
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over det hele Dyb: snart danner den en jevnere Flade,
snart anlager den Skikkelse af de uroligste Bolgeformer. Skal
jeg liçne det ved noget, saa tænke man sig at vandre over lis
masser, der have skruet sig op moden Kyst, og der ere frusne
sammen. Ligesom Isen, indeslutter ogsaa Lavaen ofte Luft
blærer i sig, der knase itu, idet man gaaer over dem. Lige
som den, er den til alle Sider gjennemkrydset af uhyre Revner,
som have deres Grund i, at Massen, idet den störkner, ikke
er tilstrækkelig elastisk til at udholde den, paa de forskjel
lige Steder uligelige Afkjöling. Det er hernede ogsaa kun
de færreste af disse Revner, der opsende Rög og Damp.
Men videre maa Lignelsen heller ikke föres; ganske ulig Isén
fölges Liv og Ødelæggelse her Ilaand i Haand, igjennem de
varme Dampe, som stige op af Revnerne, seer man, endog
nede i Bunden af Kratret, friske Brægneskud at skyde frem.
Paa sine Steder er Lavaen endnu varm, og her hændte det
os gjerne i Begyndelsen, at vi med en vis Forsigtighed
sprang fra den ene Blok over paa den anden, indtil vi
omsider gik trygt selv ved Siden af de störste Sammen
styrtninger, og aldeles glemte, hvorledes vi stode paa en
huul og glödeHde Jordbund. De forskjelligst farvede Stri
ber — hvide, (og da gjerne endnu halvglödende) gule,
rode, graablaae o. s. v. — aflegnedes paakryds og tværs af
den store sorte Flade; nyreformige, vifteformige, og mang
foldige andre Aftryk afbildedes igjen paa do större Bølge
former, og Lavaen selv var snart blank, snart mat, snart
steenhaard, glasagtig eller skjör og spillende i alle Farver,
snart ligesom forvitlret paa sin Overflade og knitlrende som
Snee under vore Fodder.
Henimod den brændende So, som jo var Maalet for
vor Vandring, stödte vi paa tre grydeformige Huller, vel
omtrent 100 Skridt i Omkreds og 50 Alen dybe. Deres
næsten cirkelrunde Dannelse var ganske mærkelig. Man
forklarede os, at de vare fremkomne ved at Grunden plud
selig var sunken paa delte Sled, og Overlaget derved styr
tet sammen. Dette skal jeg ikke modsige, men skal blot
tilföie min Formodning, at her har staaet nogle af de 60—
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70 Fod höie ildsprudende Kegler, der beskrives af Dumont
d'Urville, og flere andre Forfattere, at slaae nede i Bunden
af Kratret. Syv af disse ere afsatte paa en Tegning i Black
wood's Edinb. Magaz. af 1845, og ere paa denne viste at ligge
indenfor det ovenomtalte hesleskoformige Dige, udenom hvil
ket vi hele Tiden vandrede. Oprindelsen til hiint Lavadige,
der hæver sig 350* over Kratrets Bund, og hvis Armes Yder
ender ere 1800—2000 Fod fjernede fra hinanden, forklarer
Wilkes — vistnok ret tilfredsstillende — at skulle være en
Folge af fordums Eruptionen Han mener at da Krater
bunden gav efter for den stigende Lava’s Tryk og spræng
tes, hævedes og omsider överströmmades af den flydende
Masse, skulde det allerede være kommet til en Afkjölingsog Slorkningsproces paa Udbruddets Ydervægge, hvorfor
disse bleve staaende som en Dæmning eller Terrasse, me
dens Cenlralmassen ved Strömmens Tilbagetræden sank ned
igjen i sit tidligere Niveau.
Kratrets Voldsomhed er nu kun ringe imod hvad den
engang har været, og skjöndt den senere meddeelte Beskri
velse af et endnu i 1840 skeet Udbrud giver et storartet Be
greb om, at Kilau-Ea vel endnu formaaer at reise sig i sin
gamle Vælde, stemme dog alle Beretninger fra Öerne overeens
med, livad Kratrets Udseende syntes at stadfæste for os, at
dets Virksomhed i den senere Tid har været i kjendelig Af
tagende. Med Undtagelse af de opstigende Vand- og Svovl
dampe, som trængte ud af Revnerne i Lavaen, var der
intet vulcanagligt Liv at spore udenfor Randen af den bræn
dende Sö, medens alle ældre Forfattere ere fulde af Beskri
velser over de voldsomme Udbrud, som have fundet Sted
over det hele Kraters Bund. Og gaaer man end længere
tilbage i Tiden, saa langt at man kun har Formodninger og
Traditioner fra de hawaiiske Mêlés og Folkesagn at stötte
sig til, da erfarer man, at den Tid har været, da det hele
Krater, halvtredie Miil i Omkreds, som nu laae for os, og
paa hvis Bund vi nu vandrede, har været et eneste Ildhav,
som stundom fyldtes ved den i Dybet brændende og ko
gende Lava, og da traadte over sine Bredder og over-
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svömmede det hele Landskab Nord og Ost ud fra Kratret, og
ned mod Havet. Naar slige Udbrud fandt Sted, sigo de
hawaiiske Sagn, da skete det, ledsaget af Himlens Torden
og Lynild, medens Havet med fordoblet Voldsomhed væltede
sig mod Stranden. Men disse Elementernes Kampe ophorle
under Kc-Ouas Regjering 1770 — 93.
Siden den Tid skal
Kilau-Ea have holdt sig inden sine Bredder. Men den un
derjordiske Ild veed at skaffe sig Luft ad andre Veie, og
jeg vil i det Folgende finde Leilighed til at fortælle et tem
melig nyt Exempel herpan.
Omtrent en halv Miils Vandring over Kratrets Bund,
med alle de her beskrevne Gjenslande, havde vi for at
naae Bredden af den brændende So. Men denne Vandring,
skjöndt egentlig ikke besværlig, var dog langsom, deels
fordi vi hvert Öieblik standsede, snart ved denne, snart
ved hiin Mærkelighed, deels ogsaa fordi vi ofte stode foran
Revner, der krævede voldsomme Spring for at komme over,
hvorfor vi, eller da i det mindste jeg, foretrak at gaae om
kring dem, hvorved jeg tillige vandt altid at see nye Gjenstande. Alt som vi vandrede, fik vi de mest fyldestgø
rende Beviser for at Grunden, vi gik paa, var bevægelig,
idet vi ikke sjelden saae Lavaen revne for vore Öine, og
slrax den hvide Damp at bane sig Vei derigjennem. Det
var umuligt, at ikke den lidet trösteiige Tanke skulde paa
trængt sig, at det kunde hænde, at Grunden paa engang
sank under os, og slugte os med det sapnne, — saa gik man
uvilkaarlig en ti, tolv Skridt hurtigere, ligesom for at lobe
derfra, indtil man, med et Smiil over sin egen Daarlighed,
atter standsede sin Fart. Vi kunde jo tröste os med det
ligesaa komiske som phlegmatiske Svar, en Yankee i Wajakea
havde givet mig, da jeg spurgte ham, om vi ved et Besög
paa Kilau-Ea efter al Rimelighed udsatte os for Faren af et
Udbrud, medens vi vare nede i Kratret: „Well Sir! — may
be! — why not? — has never happened before.“
Endelig stode vi da ved Bredden af den brændendeSo.
Ja! hvorledes skal jeg beskrive den?—-jeg fattes Ord der
til. Man tænke sig, ifald man kan, en Sö, omtrent % Miil
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lang og J Miil bred, i stærkt Opror, og at denne Sö er
Ild; — man tænke sig en Smelteovn af denne Slörrclse,
hvori de smeltede Metaller vælte sig i bölgende Flammer.
See det ér, hvad Sammenligninger jeg kan byde mine Læ
sere, men derfor maalte de dog have seet dette Syn, for
at faae et Begreb derom. Og paa Kanten af dette Ildhav
staaer man ganske rolig paa de optaarnede Lavablokke, og
skuer ned paa denne storartede Rædsel. Man er kun et
Far Fod over Kanten, hvor lldbölgerne bryde sig mod
Bredden, og opkastes som naar Havet bryder mod Stenene
paa Stranden. Et eneste Nu, en eneste convulsivisk Bevæ
gelse i det glödende Dyb, og den hele gloende Masse vjl
vælte sig ud over sine Bredder og opfylde Dalen, og bort
skylle os, og alt hvad deri findes. Det kan skee hvert
Öieblik, — og dog bliver man staaende; det er som om
Flammerne, i det de hvirvle liöit i Luften, og, blandende sig
med Solens Straaler, bringe Almosphæren til at dimre og
dirre for det stirrende Oie, som om delte Syn, siger jeg,
virkede fortryllende paa Sind og Sjæl; man er som fast
naglet til den sorte Steen, man staaer paa; man seer med
Forfærdelse, især ved Bredderne, hvor Kampen er voldsomst,
de uhyre glödende Lavaplader ligesom Jjöie sig for den uitnodstaaelige Magt, der river dem ud af deres Leie, og langsomt
skyde Ryg og væltes som Valser over hinanden, eller glide
ned i det glödende Dyb, der opsluger dem, og et Öieblik
efter lukker sig over dem. Det er höilys Dag, men den
smeltede Lava skinner blodrod som i Nattens Mörke. Vel
bohöves der kun nogle Secunders Ro, og den nylig glödende
Masse lægger sig dorsk igjen, störkner eller overtrækkes
i det mindste med en mat, graasort Skorpe, men denne Ro
er Bedrag, Ilden sagtner her for at blusse op et nyt Sled
ved Siden af, Bolgen revner alter, og ud af den sprudler
Flammen höit i Veiret, og kaster Lavamasser op med sig
just ligesom Skummet paa Havbölgerne, naar de vælte
sig fraadende hen over Oceanet. Uvilkaarlig farer der en
Gysen gjennem En, thi man synes man kan ikke undgaae
at blive opslugt af Ildbrændingen, naar man seer og horer
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den fare hvislende og susende op mod Strandbredden, og
dog kan man ikke lösrive sig, man staaer som Fuglen (or
Klapperslangens fortryllende Blik.
Denne rædselfulde Glædes Nydelse bliver imidlertid paa
en ubehagelig Maade forstyrret ved den qvælende Svovl
luft man indaander. Man maa see at komme lil Luvart, hvis
man kan. At Heden er fast uudholdelig, er en Selvfølge.
Et Thermometer, som blev holdt paa en Stok ud over Ild
havet, viste efter faa Secunders Forlob 127° Fahrenheit
(53° C.), og dog siode vi her paa en Lavaskrænt et godt
Stykke over Söen, der kun ved sin östlige Ende syntes at
ligge næsten i Niveau med Kraterbundens Rand.
Kan det undre noget Menneske, at slige Naturphæno«
mener indvirke dybt paa Befolkningen af den lille Ö, som
i sit Skjöd gjemmer Kilden til saa megen Ôdelæggelse?
Nei, langt fra at undres herover, maa man finde det saare
naturligt, at Hawaiis Beboere lige op til vore Dage, ja vel
endnu, trods Christendommens oplysende Lærdomme, troc
paa Vulcanernes, paa Underverdenens Guddomme, som Öens
retmæssige og mægtigste Beherskere, og give dem Sæde og
Bolig i Kilau-Eas Dybde. Det er den frygtelige Pele*),
ifölge de hawaiiske Folkesagn Underverdenens Herskerinde,
som altid vaager i Kilau-Eas Flammehav over sin Eiendom,
men som, naar hun fortornes, stormer ud af sine Huler, og
vælter sine Lavastromme mod den Skyldiges Marker eller
Qvæg.
Pele boer ikke udelukkende i Kilau-Ea; hun har andre,
mindre Boliger paa Öen, hvorfra hun ogsaa stundom lader
höre fra sig paa en voldsom Maade. Saaledes brænder
Mauna-Houari paa Vestsiden af den store Bjergkjæde, hvoraf
Mauna-Roa ogMauna-Kea udgjöre de to Höidepunkter, sta
dig i Grunden, men dens sidste betydelige Udbrud var i
1785, da kastede den en Ström af Lava med en saadan
*) Baade nede i Bunden af Kratret, og hængende ved Græsser og Buske
paa den rundtomliggende Slette, findes — paa sine Steder endog i
temmelig stor Mængde — en fiin, glasagtig, haaiTormet Lava, der
efter denne Gudinde har faaet Navn af „Pele’s Haar.“
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Voldsomhed ned ad Bjerget i vestlig Retning, al den naaedo
Havbredden, efter al have opfyldt hele Dalen, og löb tre
Fjerdingvei ud i Havet, indtil den, standset af det sydende
Hav, størknede og blev til* en Klippe. Det er den Dag i
Dag den nordligste Pynt af Bugten Kai-Roua paa Vestsiden
af Öen. Men forinden Havet formaaede at standse Peles
Raseri — for at blive ved Indvaancrnes naive Fortællingsmaade — havde hun opslugt Landsbyer og Hytter, bedæk
ket Plantninger og Taromarker, opfyldt en heel Bugt, for
andret Strandens Udseende, og forlæret Tusinder af levende
Væsener. Da den rasende Ildstroin havde naaet Dalen, lig
nede den den voxende Flod paa den flakke Strand; dens
Fart var uimodstaaclig, den oprev Træerne med Roden og
fyldte hver en Dybde imellem Klipperne. Pele mödte paa
denne Vei en gammel Lavablok, som vilde standse hende,
men hun omfavnede, antændte og smeltede den, og log den
med sig i sit Löb ud mod Havet, hvor den flammende og
sydende, opslugtes af Bølgerne, efter i mange Aar at have
hvilet rolig paa den frugtbare Mark. Forgjævcs gjorde
de ulykkelige Indvaanere tallöse Offre til Pele; levende
Sviin bleve i hundredeviis kastede i den kogende Lava;
Svinene brændte og Lavaen fortsatte sit Löb. Det va
rede mange Dage; Bonner, Offere, Præsiernes Sang og
Folkets Hyl, Intet hjalp, Intet formaaede at formilde Pelcs
Vrede; dä traadte Kamehameha den Store frem i Spidsen
for sine Krigere. Han gik lige imod Strömmen, tog en Lok
af sine Haar, som vare „tabu“, og kastede dem i Ilden, og
nu standsede Lavaströmmens Raserie. Pele var tilfredsstillet,
Kamehameha^ Offer havde været hende velbehageligt. Det
flydende Ildhav ophorte at vælte sine Stromme over Hawaii’s
Sletter.
Denne Begivenhed, den være tilfældig eller beregnet,
bidrog ikke lidet til at styrke Folkets Ærefrygt for den store
Erobrer, som de antoge beskyttet af den mægtige Pele. Den
frygtelige Gudinde viste sig altid som Kamehameha’s Beskytter
inde. Engang havde hans Rival og Modstander Ke-Oua leiret
sig for nær hendes Slot paa cn Plet, som var „tabu“. Efter So-
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lens Nedgang folies pludselig et frygteligt Stod at ryste Jordens
Indvolde. Bjerget spyede Ild og Flammer, under en dun
drende Torden væltede sig store Granitblokke ud af dels
Sider og kastede sig over Ke-0ua og hans Mænd. Angre
bet saaledes paa engang af Pele i Ryggen, og af Kamehameha
forfra, maatte den tappre Ke-Oua bukke under, og Kamehaineha forblev Seirherre og Enehersker paa Hawaii*).
Det er ikke Stedet her at gaae dybere ind i Beskri
velsen af alle de hawaiiske Guddomme, deres Undervær
ker og deres Indflydelse. Man kan ikke læse eller hore
Beretninger herom* uden at anerkjende, at der gaaer cn
dyb poetisk Tanke gjennem dem alle, og al det synes, som
om Naturen, i det den gjorde disse Öboere lil Öienvidner paa
sin Magt og sin Storhed, tillige gav dem Sands og Fôlelse
til at beundre, om ikke til at begribe dens Underværker.
En anden Bemærkning, som jeg endnu önsker at fremhæve,
er den, at det er saarc langt fra at Indvaanerne, skjöndt
döbte, og iövrigt i enhver Henseende ivrige Christne, ud
øvende Religionens Forskrifter med slræng Nöiaglighed,
derfor have aflagt deres Forfædres Tro paa Pele og hendes
underordnede Guddomme. Nei, langtfra! De anerkjende
ganske vist Guds og Christi Lære, men Yed Siden af den
menet dog den store Mængde, at Pele stedse lever paa
Öen. Hun er der, sige de, saalænge Vulcanen brænder, og
at Christus ikke har formaaet at fordrive hende, antage de
just som et Beviis paa hendes Magt. Troen paa Pele for
svinder nep.pe, för Kilau-Ea slukker sin brændende So, og
Kratret dækker sig med Skov.
Og naar vil dette skee? Herom kan naturligviis ingen
Dodelig have nogen bestemt Mening. Men skal man slutle
fra Kjendsgjerninger, er der Grund lil at troe, at her un
der Hawaii brænder en af Jordklodens virksomsle Vulcaner,
og at, om end Kilau-Eas Krater lukkes, vil dog andre Punk
ter paa denne Ö blive Gjenstand for de voldsomste Natur
scener. Nedenslaaendc Beretninger, uddragne af det ameri
kanske Missions-Selskabs aarlige Rapporter over Missionai*) Jvf. Dumont d'Urvilles „voyage autour du monde“, Istc Bind.
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rernes Virksomhed for 1840, og af „the Missionary herald“
for Decbr. 1843, ville give en Bekræftelse paa denne Me
nings Rigtighed:
„Det var allerede endeel Aar tilbage, da havde KilauEa’s store Krater hurtig fyldt sig ved Hævningen af den
overliggende Skorpe og hyppig Överströmning af den ne
denunder liggende Ildso. Paa denne Maade var hele det
store, 3—500 Fod dybe Bassin, som laae nedenfor det
sorte Dige, for længe siden blevet fyldt ved successiv Ud
kastning og Afkjöling af den glödende Masse. Ja da disse
Udbrud vedbleve at gjenlage sig Tid efter anden, stod om
sider hele Kratrets Bund idetmindste 50 Fod over den op
rindelige sorte Dæmning, og dets Dybde var nu kun 600
Fod. Saaledes gik det indtil Slutningen af Mai 1840, da
hele Kratrets Overflade blev een Ildsö, oprôrt som Havet i
Slormveir. De rasende Böiger larmede frygtelig, og sloge
saa voldsomt an mod Væggen af den uhyre Kjedel, at store
Klippestykker lösreves og styrtede ned i Ildsvælget, lige
som ogsaa Jorden rundtom ryslede i sit Indre.“
„Den 30 Mai 1840 bemærkede Folk i Puna, at der viste
sig Rög og Ild fra det Indre af en bjergfuld og öde Egn i
dette District. Da de tænkte, at det var en Skovbrand, lagde
de ikke videre Mærke dertil för don næste Dag, Sabalhsdagen, da Sammenkomsterne i de forskjellige Byer bleve for
styrrede ved at Ilden viste sig pludselig og stærk, i cn
saa stor og frygtelig Grad, at der ingen Tvivl lodes tilbage
om dens Aarsag. Den tiltog i Lobet af Dagen. og Natten,
men syntes ikke at flyde hurtig ud i nogen Retning. Alle
vare i Bestyrtelse, da det ventedes, at den smeltede Ström
skulde vælte sig ned fra sin Höide af 4000 Fod til Kysten,
og Ingen vidste, hvor langt den vilde gaae, eller hvad Ödelæggelse der skulde folge dens glödende Vei.“
„Mandagen den forsle Juni begyndte Strömmen at flyde
ud i nordostlig Retning, og den paafölgende Onsdag, 3die
Juni, naaede den Soen, efter i Gjennemsnit at have tilbage
lagt en Fart af en halv Miil i Timen. Sirommens Hurtig
hed var iövrigt me^et forskjellig, da den blev forandret
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ved Ujævnheder i Overfladen, som den gik hen over. Den
formodes stundom at have bevæget sig fem Miil*) i Timen
og til en anden Tid har den, paa Grund af Forhindringer,
tilsyneladende ingen Fremskridt gjort, undtagen idet den
udfyldte Fordybninger, og flöd henover eller tilintetgjorde
Höie og Afgrunde.“
„Men jeg vil vende tilbage til Udbrudets Kilde. Det
er i en Skov og midt i et gammelt lælbevoxet Krater, om
trent 400 Fod dybt, og rimeligviis 8 Miil Öst for Kilau-Ea.
Da Egnen er ubeboet og bedækket med tæt Skov, var Stedet
först opdaget nogen Tid för, og Ingen var, med Undtagelse af
mig selv, naaet derhen, uagtet flere Fremmede havde forsögt det. Fra Kilau-Ea lil delte Sled flyder Lavaen gjennem
en underjordisk Gang, formodentlig i en Dybde af tusinde
Fod, men dens Löb kan tydeligt efterspores den hele Vei,
ved de utallige Revner hvori Jorden sonderrives, og ved
Udsendelse afRög, Damp og Gas. Udbruddet i delte gamle
Krater er kun lidet, og fra delte Sted forsvinder Strömmen atter
paa en Strækning af en eller to Miil, da Lavaen paany væl
ter ud og bedækker et Areal af 50 Acres. Alter gaaer
den under Jorden en to til tre Miil, og engang endnu kom
mer den frem i et gammelt, træbevoxet Krater, hvor den
har tilintetgjort Skoven, og tildeels udfyldt Fordybninger,
fgjen forsvinder den, og, flydende i en underjordisk Canal,
bryder og brækker den Jorden, danner Revner, der ere fra
sex Tommer til ti eller tolv Fod brede, og spalter under
tiden Stammen af el Træ, saa at Delene ligesom to Been
slaae paaskrævs over Revnen.. Paa nogle Steder er det umu
ligt at efterspore den underjordiske Ström, paa Grund af
den uigjennemtrængelig tykke Skov, hvorunder den lober.
Efterat have flydt flere, maaskee sex eller otte Miil under
Jorden, bryder den alter frem som en Flod, der svömmer
over sine Bredder, og idet den feier Skove, Planlager, Alt
bort med sig, ruller den med uimodstaaelig Kraft ned til
Soen, hvor den, springende ud over en Afgrund paa 40—50
*) Der tales overalt om engelske Miil.
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Fod, styrter sig som et uhyre Ildfald i Dybet nedenunder,
med höit Bulder, frygtelig Hvislen og tusinde underjordiske,
ubeskrivelige Lyd. Man forestille sig en Flod af smeltede
Mineralier, saa bred og dyb som Niagara, afen mörk-blodröd
Farve, der i een funklende Ildklump, i een rasende Sirom fal
der i Oceanet. Scenen er frygtelig-storartet: lo mægtige Ele
menter i deres Sammenstod, to hinanden modsatte Kjæmpekræfler, der beröre hinanden, og frembringe Resultater efter en
ufattelig stor Maaleslok. Luften var i alle Retninger opfyldt
med Aske, Dunst, Gasarter o. s. v., thi den brændende Lava
bristede, naar den faldt i Vandet, i Millioner smaa Dele, og,
kastet tilbage gjennem Luften, faldt den som Flyesand over
hele den omgivende Egn. Kysten strakte sig en Fjerding
vej længer ud i Söen, ogen fuldkommen sandopfyldt Strand
bred med en ny Pynt dannede sig. Tre Banker af Scoria
og Sand fremstode saaledes i Soen, den laveste omtrent 200
og den hôieste omtrent 300 Fod höi. I tre Uger udgjöd
denne frygtelige Flod sig i Söen, uden at aftage synderligt.
En Mængde Fisk bleve dræbte og Havet ophedet langs Ky
sten. Strömmens Bredde, hvor den falder i Söen, er om
trent cn halv Miil, men paa Landet er den afvexlende fire
lil fem Miil bred, idet den, lig en Flod, antager Form efter
den Egn, den flyder hen over. I Sandhed ! kunde man fore
stille sig Missisippifloden forvandlet til flydende Ild, afsamine
Beskaffenhed som smeltet Jern, bevægende sig fremad, stun
dom hurtig, stundom langsomt, snart udvidende sig til en
Sö, snart brusende gjennem el snevert Pas, idet den snoer
sin Vei gjennem mægtige Skove og Urörkener, vilde man
maaskee nærme sig en Forestilling om det Skuespil, lier frembyder sig. Strömmens Dybde vexler rimeligviis fra 10 lil
200Fod, efter Jordsmonnets Forskjellighed, over hvilken den
flyder. Medens den var i Bevægelse, forvandledes Nat lil
Dag paa hele det östlige Hawaii. Lyset bröd frem og ud
bredte sig ligesom Morgenen paa Bjergene, og dels Giands
saaes paa den modsatte Side af Öen. Det öinedes ogsaa
tydeligt meer end hundrede Mile lilsoes, og i fyrretyve Miles
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Afstand kunde man læse Tryk ved Midnatstid. Den Pragt,
Skinnet udfoldede, var som et funklende Firmament; ja det
var i Sandhed et uforlignelig ophöiet Skuespil !“
„Strömmens hele Löb fra Kilau-Ea til Soen var omtrent
fyrretyve Mile. Dens Munding var omtrent fem og tyve Mile
fra Hilo-Slalionen. Grunden, den flöd over, har for hver
Miil et gradviis Fald df hundrede Fod. Jordskorpen er nu
CSepIbr. 1840) afkjölet, og man kan med Forsigtighed gaao
lien over den, skjöndt paa mange Steder skoldende Damp,
skarpe Luftarter og Rög stadig udkastes.“
„Medens jeg i næsten to Dage fortsatte min Vei over
denne voldsomt rygende Masse, modtog jeg ved hvert Skridt
meer og meer Indtrykket af dette vidunderlige Skuespil.
Höie vare bievne smeltede som Vox; Afgrunde og dybe
Dale vare fyldte, og majestætiske Skove vare forsvundne
som Fjer i Flammerne. Paa nogle Steder dcelte den smel
tende Ström sig og flöd i adskilte Canaler en betydelig
Strækning; ved atter at forene sig dannedes Oer af forskjel
lig Störreise, fra een til halvhundrede Acres, med Træer,
som endnu stode der, men visne og fordærvede ved den
stærke Hede. Ved Yderkanterne af Lavaen, hvor Strömmen
var mindre dyb og Heden mindre heftig, og hvor fölgelig
den flydende Masse hurtigst afkjöledes, vare Træerne kastede
til Jorden som Græs for en Lee og efterladte forkullede,
forbrændte, rygende og kun halvt fortærede. Da Lavaen
flod rundt om store Træstammer paa Strömmens Yderkanter,
stivnede den og blev til fast Masse, för Stammen fortære
des; naar dette skele, faldt Træets Top og laae heel og
holden paa Skorpen, medens Hullet, som angav Stammens
Plads, blev staaende saa rundt og fuldkommen som Lobet i
en Kanon. Disse Huller ere utallige, og jeg fandt dem at
være fra ti til fyrretyve Fod dybe; men, som jeg för be
mærkede, de ere tilstede, hvor Lavaen staaer lavere,
thi hvor den er dybere, fortæres Træerne aldeles. Medens
det flod fra delte Udbrud, sank Kilau-Eas store Krater
omtrent trehundrede Fod, og dets Ild udslukkedes næsten,
og kun een Ildso forblev i Bevægelse i denne mæg-
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tige KjedeL
Delte, i Forbindelse med andre Kjendsgjerninger, som ere bievne bragte tilveie, viser nt dette
Udbrud var Udkastelse af Ild fra Kilau-Ea. Den aabne Sö i
del gamle Krater er for Öieblikket (Seplbr. 1840) stærk i
Bevægelse, og Ilden tillager, hvilket aabenbart sees af det
Skin, der iagttages fra vor Station og stadfæstes af Öienvidner.“
„Under den förste Deel af Udbruddet blev nær ved
Handlingens Skueplads i flere Dage fölt ringe, men gjentagne
Stöd af Jordskjælv. Disse Stöd bleve ikke bemærkede
paa Hilo.“
„Ved et kjærligt Forsyns styrende Haand mistedes intet
Liv, og kun ubetydelig Eiendom gik tabt ved denne ræd
somme Ildsiroms Odelæggelse. Sirommen gik henover en
næsten ubeboet Örken. Nogle faa smaa Flækker bleve for
tærede og enkelte Plantager ödelagte; men Indbyggerne,
som ilide vare advarede, flygtede, og undkom. Medens Ud
bruddet var i Tiltagende, anvendle nogle Indbyggere i Puna
den meste Tid til Bön og gudelig Sammenkomst, Nogle
flygtede, bestyrtede for det allfortærende Element, Andre
vandrede langs med Sirommens Bred, for med orkeslös
Nysgjcrrighed at mærke sig dens daglige Fremskriden, me
dens alter Andre koldblodig fortsatte deres sædvanlige For
retninger, uden at skrækkes af den rasende Ild, som bröd
frem i en Afstand af ikke en engelsk Miil fra deres Dör.
Det er bogstavelig sandt, at de spiste og drakj kjöbte,
solgte, plantede, tilsyneladende ligegyldige for Braget af
sammenfaldende Skove, for Synet af den fortærende Ild, de
gyselige Knald, den undslippende Rögs Hvislen, Jordens
Rçvnen, kjæmpemæssige Klippers Spaltning og Sammensmelt
ning, for disse Ildbölger, der fore afsled og sloge mod hver
andre, for den Brölen, den Mumlen og undeijordiske Knur
ren, der steg op fra det brændende Dyb. De gik sorg
lose omkring midt i en Regn af Aske, Sand og Hdgnister, gabende orkeslöst paa det skrækkelige, allid afvexlende, altid rnorke Udseende af Luften, paa de plud
seligt opstaaende höie Flammesöiler, paa de opad livirv-
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lende titusinde Rögstötter, som majestætisk rullede sig i
tætte, mørkebrune, sortegule eller forskjelligfarvede Skyer.“
„Alle disse Sindet bevægende Phænomener bleve af detn
betragtede, soin naar der kommer en Byge, eller som en
rindende Bæk, medens de for Andre vare Tegn paa Ver
dens Brand, Himlens Adskillelse og en Dommedags Komme.“
„Jeg vil blot her bemærke, at under Strömmens Löb
kunde man komme den paa nogle faa Yards nær paa den
Side, der vendte mod Vinden, medens paa den læ Side In
gen kunde leve i mange Miles Afstand, paa Grund af Rö
gen, Almosphæren der var svanger med skarpe og dræ
bende Gasarter, og Ildbygerne, som idelig sloge ned O£
odelagde alt Planteliv. Medens Strömmen under sit Fald
gled fremad, faldt den ofte i en eller anden Spalte, og idét
den tvang sig ind i Aabninger og ind under Klippemasser, ja
endog under Höie og udstrakte Jordflader, og löftede dem af
deres gamle Leie, bar den dem med alt, hvad der Iåae paa
dem afJord og Törv o. s. v., paa sin seige, sorteblaae Barm,
ligesom en Tömmerflaade bæres af Havet. Naar den smel
tede Masse flöd langsomt, havde den et Udseende som
storknet Blod; flod den rask, lignede den sammenblandet
frisk og störknet Blod i stærk Rystelse. Undertiden kunde
den flydende Lava finde en underjordisk Gang, der i ret
Vinkel afveg fra Hovedcanalen, og trykkende sig derind
flyde ubemærket bort, indtil den paa sin mörke Gjennemfart stödte paa en eller anden Hindring, hvor den da ved
sin udvidende Kraft kunde hæve Jordskorpen i en kuppel
lignende Forhöining, femten eller tyve Fod höi, og da bry
dende Skallen vælte ud i en Ildsirom.
„En Mand, som stod i en betydelig Afstand fra Hoved
sirommen, og spændt iagttog og fordybede sig i Skuespillet
foran sig, blev pludselig hævet ti eller femten Fod over
den almindelige Jordsmons-Höide rundt om ham, og fik
kun netop Tid til at undkomme fra sin farlige Stilling, för
Jorden aabnede sig, hvor han havde slaaet, og udgjöd eft
Ildslröin.“
Billes Jordomseiling.

HI.
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Det andet Udbrud beskrives paa folgende Maade:
„Den 10 Januar 1843 om Morgenen fôr Daggry opdagede
vi et Blus som af et lille Fyrtaarn, tæt ved Spidsen af MaunaRoa, lige bag ud for vor Station omtrent 30 Miil borte.
Det fandtes snart at være en ny Vulcan, der bröd ud paa
den nordøstlige Skraaning af Bjerget i en Höide af 13000
Fod. Fra nu af voxede Udbruddet i Storhed og Styrke, fra
Dag til Dag, indtil det fremböd et glimrende, ophöiet Skue
spil, da der udvældede store Söiler af flydende Ild, som i
en bred, brændende Ström rullede ned ad' Bjergets Side.
Derefter saaes Lavaen at bryde ud paa flere forskjellige
Punkter lavere nede paa Bjerget, hvorfra den med rivende
Fart , flöd afsled i Retningen af Mauna-Kca, opfyldende
Dalene mellem Bjergene med en Sö af Ild, og kastede et
bredt lysnende Skin mod Himlen. Nogle af vore Nætter
have frembudt Scenet, der vare ophöiede, storartede og
rœdselfôldt-prœgtige. Stedet, hvor Udbruddet er, kan tyde
ligt sees fra vore Sovekammer-Vinduer, saa at vi kunne
ligge paa Leiet, og holde Öie med Ildens phantasliske og
altid afvexlende Bevægelser fra Aften til Morgen. Flodens
hurtige Udvælden, de straalende Støtter,som reise sig höit i Veiret, ligesom Kobber i smeltet Tilstand, de uregelmæssige Knald
og den brændende Söes frygtelige Ström, Alt bidrog til
at vække og bevæge Sindet, og gjorde os stundom tilböielige til at blive aarvaagne den meste Deel af Natten. Om
trent i fire Uger vedblev denne Scene, uden at formindskes.
Nu, efter sex Ugers Forlob, er Ildens Bevægelse i höi Grad
aftaget, skjöndt den stadig er nogenlunde heftig paa eet
eller to Punkter langs Udbruddets hele Linie. Lavaström
men har rimeligviis udstrakt sig 20 Miil. Hvad angaaer
dens Bredde og Dybde, kunne vi paa denne Afstand ikke
danne os nogen Mening derom. At dömme efter hvad der
synes, har dette Udbrud langt fra været at ligne med det,
der fandt Sted i Puna i 1840, og vi mene, at Ilden næsten
har forödt sin Magt, skjöndt vi kunne tage feil heri.“
„Under den store og uophörlige Udströmmen, vi i flere
paa hinanden folgende Uger vare Vidner til, syntes det
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rimeligt, at denne môrke Flod ikke vilde standse med at
rulle fremad, indtil den havde fundet Vei til Havet; og at
slutte fra Udbruddets Sled og Udseendet af det mellemlig
gende Land, var der intet Punkt, hvor dette frygtelige
Sendebud syntes at have saa let ved at naae Kysten, som
ved vor Station, hvortil den kom fra et Sled, der var lige
bag ved os, og meer end 1200 Fod over vore Hoveder.
Men Han, der sætter uoverstigelige Skranker for Havets, som for
Ildens Vælde, holdt ogsaa denne rasende Flod tilbage fra at
oversvømme os med Död og Ôdelœggelse. Vi have imidlertid i
höi Grad nydt Skuespillet, og have tilbragt mangen Mid
natstime med at stirre derpaa med umættelig Interesse.
Endskjöndt vi boe paa en bævende, bristende Klippeskal,
og ikke vide, om det næste Udbrud vil skee under vor Bo
lig, fole vi os dog saavel physisk som moralsk knyttede til
vort Opholdsted.“
Hr. Coon var kort derpaa istand til at besöge Skue
pladsen for delte vidunderlige Phœnomen. I et Brev til Hr.
Armstrong i Honolulu af 5 April gav han folgende Skizze
af denne Udflugt:
„Vi gik op gjennem Skoven, lige bag vor Station, og
kom ud ved Foden afMauna-Kea. Udbruddet flöd fra Spid
sen af Mauna-Roa lil Foden af Mauna-Kea, hvor det skiltes
ad i to brede Stromme, hvoraf een flöd lienimod Waimea
og den anden henimod Hilo. En anden stor Ström flöd
langs Foden af Mauna-Roa henimod Hualalaii-Kona. Disse
Stromme flyde endnu bestandig, og de ere komne i en Af
stand af 25 —30 Miil fra Kratret paa Bjergets Top. Mas
sen af Lava er uhyre, da den cr flere Miil bred, og den
hele Scene er vidunderlig. Vi fulgte Strömmen til Bjergets
Top gjennem Kulde og Snee. Der er to meget store,
Kratere i tæt Forbindelse med hverandre nær ved Toppen.
Lavaen flyder ikke nu fra delte Krater, den ledes ned ad
Bjergets Side i en underjordisk Canal 'fra 50 til 100 Fod
under Overfladen med en Fart af 15 til 20 Miil i Timen.
Vi saae denne Ildflod gjennem Aabninger i det ovenoverliggende Lag. Vi krydsede frem og tilbage i flere Timer,
14»
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og gik paa en lang Strækning lige op over Bjerget, som om
vi vare drevne ned ad en Flod paa Isen.“
For imidlertid at komme tilbage til vor egen Excursion,
til dette saa höist interessante Punkt, da havde vi nu betragtet
det, saa meget det var gjörligt i de Timer, vi derpaa kunde
offre, og maatte derfor vende tilbage til vore Hytter. Vi
vandrede da atter over Krateret, gik denne Gang Vesten om
Lavadiget, mellem dette og den först graasorte, senere röd
brune Klippe, der danne Kratrets vestlige Væg, og klavrede
i Nord op ad den korteste Vei, der rigtignok paa sine Ste
der saagodtsom steg lodret i Veiret.
1 Hytterne hvor vi havde tilbragt Natten, boede en
eneste Familie: Mand, Kone og en Pige. I det ene Huus
var cn Brix, ligesom i Huset paa Halvveien, som skulde
tjene lil Sovested for de Reisende, men den var langtfra
stor nok til vort Selskab, saa at Flere af os maatte sove ide
lo andre Skur. Kogehullet var inde i Hytten selv, og Ro
gen havde ingen anden Udvei, end den aabne Dör. Brixen
tjente til Sovested, til Spisebord, til Vaskerbord, kort lil
Alt. Beværtningen bestod i den kogte Kalkun og Kartofler,
ligesom dernede paa Halvveien, men vi begyndte at frygte
for Brödmangel; thi de gode Kanakker, som ikke vilde röro
en Skilling, om man end betroede dem Tusinder af Dollars,
havde ikke kunnet modslaae Fristelsen af at spise vore Bi
skoiler. Imidlertid var der nok (il Frokosten, som blev for
læret efter vor Tilbagekomst fra Kratret, og derpaa salte
vi os til Hest og sögte tilbage samme Vei vi vare komne.
Veiret var den Dag godt. Hestene vare noget udhvilede,
vi tilbagelagde derfor Veien ned lil Halvvei-Husel i 4 à 5
Timer. Vi tilbragte Natten her og satte af næste Morgen,
tildecis med friske Heste, som vare skikkede os imöde fra
Wajakea. Da jeg stedse red foran, kom jeg bort fra de
Andre, slog ind paa en feil Fodsti og befandt mig, för jeg
vidste af det, paa den nybegyndte, men langtfra fuldendte
Landevei, som jeg har omtalt paa Udreisen.
Jeg lærte da af egen Erfaring at sande vor Förers Ord
om dens Ufremkommelighed. Der var paa sine Steder
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pludselige Affald, som det saa at sige var umuligt at komme
ned ad anderledes, end ved at slaae af, og före Hesten i
Töilcn med den störste Forsigtighed. Veien var omgiven
af frugtbare Egne og förte gjennem en Landsby, der laac
midt’ i en frisk og yppig Natur. Ved den store Skov sam
ledes atter hele Rejseselskabet, og her læskede vi os da
midlertidig, i Mangel af noget Bedre, med en lille Frokost
af Popaia- og Guava-Frugter. Kl. 2 Eftermiddag ankom
jeg til Strandbredden, og gik snarest mulig ombord, thi
Regnen begyndte allerede igjen, og forbod al mulig Spad*
scren eller videre Excursion i selve Dalen. De smaa Flo
der, som bugtede sig igjennem Dalens Enge, saae saa fre
delige og venlige ,ud; de grönne Marker og dehöieCocuspalmer vinkede saa smukt imöde; — men som sagt, det
regnede atter, og trætte og modige vare vi alle. All—
saa jeg gik ombord, og forlod hermed Sandwichsoernes
Territorium.
Jeg havde den Glæde at finde alt vort Vand fyldt, og Corvelten ganske seilklar.* Min forsle Bestemmelse havde været at
offre en Dags Tid endnu paa dette smukke og interessante
Punkt, men jeg havde grundet Frygt for, at den megen
Fugtighed kunde indvirke skadeligt paa mit nylig helbredede
Mandskabs Sundhedstilstand, og dette bestemte mig til at
seile næste Morgen.
Fredagen den 13Novbr. Kl. 4 om Morgenen kom Lodsen
ombord. Lettede med en laber Landbrise, stod Lobet ud
omkring Revet og sögte til Soes. Just som vi vare komne
fri af Revet, döde Brisen af, men strax efter tog den fat
igjen og gik om til SO., med hvilken jeg stod NO. ud fri
af Landet. To amerikanske Hvalfangere stode ud med os.
Da de skulde til Honolulu, benyttede jeg Ledigheden til at
skrive til vor Consul Hr. Suwerkroop, og til at afsende Duplicat-Depecher til Hjemmet.
Jeg holdt gaaende NO. ud til Kl. 12 M. D. næste Dag den
l^de, da jeg ved de svage og afvexlende Vinde var kom
men saa langt til Soes, at jeg antog mig fuldkommen fri
af Hawaii, og vendte derfor Syd over, for at söge Sel-
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skabsöerne. Vi havde saaledes at gjennemseile hele Nord
ost-Passatens Belte, det stille æqvatoriale Belte, og der
næst Sydost-Passaten til paa 17° S. B.
Denne Fart tilbagelagde vi i 21 Dage, idet vi den 5
Decbr. ankom til Tahiti. Reisen fremböd intet Mærkeligt;
vi saae intet Land fôr d. 2 Decbr., da vi passerede Krusen
sterns Ö. Nordost-Passaten stod frisk, men skral indtil den21de
pak omtrent 9° N. B. Her döde den af og gav os sydlige
Vinde, variable fra SV. til SO. med Regn og Stille. Vi
passerede Linien den 27 Novbr. paa 146° Længde Vest
Grw. med ostlig Vind. Men isledelfor nu at hale sig syd
ostlig gik den ONO; i Nærheden af Pomotu-Archipele!, paa
14° S. B., faldt den heel nordlig, og Veien fra KrusenslernsÖ til Tahiti tilbagelagde vi med laber Brise af NNV. Under hele
Kysten af Tahiti havde vi nordvestlige og vestlige Vinde. Alle
Reisebeskrivere, som have besögt disse Farvande, stemme
overecns deri, at Pomotu-Archipclet giver afvexlende Vinde
af nordlig, vestlig og sydlig, med Byger og hyppig Torden
luft, saa at Passat-Vinden ikke sjelden afbrydes i sin ellers
saa regelmæssige Fart over denne Deel af Verdenshavet.
Jeg maa overlade til Kyndigere, at undersöge Aarsagerne
til delte Phænomen, der er saa meget mere mærkeligt, da
det hele Pomotu-Archipel, som bekjendt, ikke har et eneste
ophöiet Punkt, men beslaaer af lave Coralformalioner, uden
et eneste Bjerg. Tahiti er den förste Höide, som frembyder nogen Modstand for Luftmassernes Bevægelse paa
denne Parallel, ligefra Sydamerikas Vestkyst over hele det
store Ocean.
Siromsætningen i det store Ocean er og bör stadig
være Gjenstand for Sömandens uafbrudte Iagttagelser. Jeg
skal udskrive af Skibets physiske Journal, hvad der i denne
Henseende er blevet optegnet ombord i Galalhea.
„Fra Afreisen fra Hawaii og indtil paa9°30'N. B. salte
Strömmen os stadig NV. hen med en Middelfart af omtrent
10 à 12 Qvml. i Elmaalet. Fra 9°30' til 3 à 4° N. B. satte
Strömmen os Ost hen med afvexlende Fart. Tre Elmaal
visle 1 Miil i Vagten, et endog næsten 2 Miles Fart, men
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derimellem ligge 2 Etmaal, tilbragte paa 6 å 7°N. B., med
næsten ingen Forsætning Ost eller. Paa 3° N. B. ophörto den
östlige Forsætning, og den nordvestlige Strömning begyndte
atter at indvirke paa Skibet. I det Etmaal, da vi passerede
Æqvator, bleve vi forsatte 18' Nord og 38' Vest hen i 24
Timer. Paa 8° S. B. saltes vi atter 38' Vest hen, men der
efter ophörte den vestlige Strömning næsten ganske, og
imellem Krusensterns-Ö og Tahiti forsattes vi endog lidt
Ost efter. Derimod fandt vi en stadig Forsætning Nord
hen med en Gjennemsnits Fart af 8 til 10' i Etmaalet.“
„Reisen varede i 22 Etmaal. L denne Tid havde Ström
men folgende Indvirkning paa Skibet:
Nord hen .... 181 Qvml.
Syd
-....
4 Vest ..... 239 Ost
- .... 127 Den östlige Strömning, som vi vare Gjenstand for imellem
9og3°N. B., findes gansk» riglig aflagt i Berghaus’s Atlas
paa disse Paralleler og imellem den 155 og 140° Vest
Grw. Meridian, under Navn af „Æquatorialer Gegenstrom“.
Vandets Temperatur forandrede sig ikke i denne Strömning
fra hvad den havde været Nord for den, hvor Strömmen
stadig havde satNV. hen. Den holdt sig uden Afvigelse paa 20
21° C. Derimod, da den vestlige Strömning atter tog fat
paa 3°N. B., sank Vandets Varmegrad pludselig fra 21 til
19°, og Dagen efter, da vi passerede Æqvator, viste Thermometret kun 17$° C. Senere viste det igjen 20 à 21°,
uagtet Strömmen vedblev at sætte Vest hen, dog meget
svagere.“
Aarsagen til denne æqvatofiale Modström er, saavidt
mig er bekjendt, ingensteds oplyst. Det synes heel besyn
derligt, al der midt i denne almindelige og vedholdende Ström
ning fra Ost mod Vest, som næsten strækker sig over hele
Oceanet, findes et saadant Punkt, hvor en slig Modström med en
saamærkeligKraft gjör sig gjældende. Jeg overlader Kyndigere
at udgranske, hvad der kan foraarsage delte Phænomen, og
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skal her kun bevidne dels Tilværelse, som Bekræftelse paa
den af Berghaus opstillede Hypothese.
Man vil indsee, at der altsaa under denne Seilads pas
serede saare lidet Mærkeligt at tortælle om. Den ene Dag
gik som den anden, altid med interessante, skjöndt eensförmige Forretninger og Iagttagelser. Men da det vilde
være forgjæves at haabe, at man kunde opvække samme
Interesse i sin Beretning om Vind og Veir, Ström og Sö,
Barometer- og Thermometer-Observationcr, hos Læseren,
om den Sömanden föler derfor, og som tiltrækker sig hans
stadige, uafbrudte Opmærksomhed, saa skal jeg afholde mig
fra al videre Beskrivelse i denne Retning.
Mandskabets Helbredstilstand var egentlig upaaklagclig.
Nogle faa rodfæstede Diarrhoe-Tilfælde undlagne, saa vare
alle de Andre fuldkommen helbredede, og vor Sygeliste var
sunken ned til et passende Procentantal. Exercils med Canoner og Haandvaaben var nu saaledes indövet, al vi langt
fra behøvede at holde slrængt over de daglige Övelser.
De fandt kun Sted to Gange ugentlig, og da i Almindelig
hed et Par Timer ad Gangen, med fuldkommen klart Skib.
Da vi den 27de passerede Linien, lod jeg Kl. 10 Aften slaac
klart Skib, og exercere med Canoner samt skyde med Löst.
Der blev da gjort 101 Skud med 10 lanoner i 12 Minuter
fra Luv Batterie.
Vi höilideligholdt ‘paa denne Maade
vor Fart over Linien for femte og næstsidste Gang paa
denne Reise.
Udenfor Skibet forefaldt lidet eller intet Mærkeligt.
Nær Linien modle vi gjentagne Gange store Slimer af spidssnudede Delphiner, og flere Nælter igjennem saae vi en stærk,
pragtfuld Morild. Delte Phænomen forekommer mig i det
Ilele at være sjeldnere i Sydhavet, end i Atlanterhavet og
det indiske Ocean. Den 22 Novbr. saae vi en medgaaende
Seiler y som vi antoge for la Lamproie, der skuldo afgaae fra Honolulu* faa Dage efter os. Vi tabte den snart
af Sigte agterud. Delte være imidlertid ingenlunde fortalt
som noget Bcviis paa Gaiathea’s gode Seilads. La Lam
proie var noget nær det ældste Skib i den franske Flaade;
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det var en af de saakaldle „Corvettes de charge“ der blcve
byggede i Keisertiden under Navn af „Gabarre-écurie“, fordi de
vare bestemte til Hesletransport, og havde til den Ende
meget store Luger. Neppe havde deres Constructeur tænkt
paa, at de skulde faae den Ære at gaae ründt Cap Horn.
La Lamproie var bygget 1813, jeg havde seet den 1823
for Cadix, den var altsaa nu 33 Aar gammel.
Jeg kan ikke slippe Beretningen om denne Overfart,
uden at omtale det herlige Maaneskin, som faldt i disse
Dage. Noget skjönnere, end den tropiske Himmel, belyst
af Maanen, som stod saa rund, saa klar paa den skyfrie
Himmel, kan man ikke forestille sig. Det er virkelig ikke
ganske uden Alvor, at jeg fremsætter den Mening, at man
i disse Lande burde vaage om Natten og sove om Dagen,
idctmindsle naar det er Maaneskin. Solen trækker Skyer
op paa Himlen, og sjelden havde vi nogen Dag uden een
eller flere Regnbyger; Maanen jager dem bort, den vil have
Fred og Ro omkring sig, den vil see det stjernebesaaede
Firmament tindre i sin fulde Pragt. Det herlige Sydkors
staaer allerede et Stykke oppe paa Horizonten, og mærker
Midnatlens Time ved sin lodrette Stilling mod Havspeilets
Kun en sagte Brise kruser dette, smaa pjadskende Vover
glide stille forbi Skibets Sider, og Maanen afspeiler en
glimrende Sölvcolonne heelt ud i den fjerne Horizont.
Den 3 Decbr. Kl. 11 Formiddag fik vi Sigte af Land
fra Bramraaen, og KL 12 Middag fra Dækket. Det var
Krusensterns Ö, som vi lob ind paa og passerede Vesten
om, imellem den og Lazarevs Ö, som ligger noget vestligere,
men som vi ikke fik Sigte af.
Krusensterns Ö er en af de Atoller eller ringförmige
Coralformationer, der udgjöre Størstedelen af det farlige,
lave Pomotu-Archipel, som ligger östlig for Selskabs-Öerncs Gruppe. Del er en langstrakt, ganske lav, skinnende
hvid Kyst, hvorpaa Soen bryder med Raseri. Sneehvide
Terner flöi frem og tilbage langs Stranden, forresten saaes
intet Spor til noget levende Væsen. Öen hæver sig neppe
mere end 10—20 Fod over Havets Flade, og trods dens
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Palmevegelation kan den derfor hoist secs nogle Mile borle.
Kun ubetydelige Indsnit afbryde den ellers sammenhængende
Skov, der rundt omgiver Öen, og paa dens allerveslbgslc
Ende saae vi den hvide Strand hist og her bedækket med
uhyre, sorte Klippeblokke, sandsynligviis oprullede af Soen,
og strandede paa den faste Grund, som Corallerne have
dannet ved lidt efter lidt at voxe op af Havets Skjöd, fra
de underjordiske Bjerge, der danne deres Basis. Skjöndt
vi passerede Kysten paa | à $ danske Miles Afstand, kunde
vi intetsteds opdage nogen Aakning ind lil Lagunen, som Öen
omringer, ei heller kunde vi, ikke engang fra Veiret, op
dage Lagunen selv, eller den lille Ö, som ifölge Duperrey’s
Kaart skal udgjorc dens Midte. Derimod saae vi tydelig
dens östlige Kyst passere forbi og skyde frem bag den vest
lige, som da var det haandgribeligste Beviis for, at de laae
bag hinanden med et Mellemrum. Da jeg faa Dage efter
kom til Tahiti, saae jeg der et nyt fransk Regjcrings-Kaart
over Pomotu-Archipelet, hvorpaa denne lille O i Krusen
sterns Lagun aldeles ikke findes. Vi fandt Længden, som
Duperrey’s Kaart angav for denne Alol, fuldkommen at svare
med vore Observationer. To Qvml. Vest for Öen loddede
vi, men fandt ingen Bund paa 80 Fv. Kl. 6 Eftermiddag
vare vi tværs for Sydpynten af Öen. Canalen mellem Kru
sensterns og Lazarevs Öen er omtrent 8 Mile bred; vi
saae inlet til denne sidste, uagtet Veiret var fuldkommen
klart. Den maa altsaa være ligesaa lav, som den forste.
Ved Solnedgang salte vi Cours Syd hen, for at passere
Vest om Öen Matia.
Krusenstern ogLazarev-Öerne danne tilligemed Öen Vliegen, det saakaldcde Krusensterns-Archipel, og udgjöre den
nordvestligste Deel af Pomotu-Archipelet. Denne hele Ögruppe,
hvoraf kun meget faa Öer have en vulcansk, derimod de flesle
en coralsk Oprindelse, er trods dels Farlighed for Sofarende
meget besögt, hovedsagelig afEvenlyrere, som med smaa Skibe
söge derind paa Perlefangsl. Farligheden af dette Farvand beslaaer ikke alene i atLandene ere saa lave og vanskelige at see,
eller i de mange Coral-Rev, som man deels allerede kjender og
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deels har Ret til at antage endnu findes, uden at man
kjender dem, men ogsaa i den alt omtalte Usikkerhed i Vind
og Veir, og endelig i Strömmens Uregelmæssighed, foraarsaget ved de mange Modstande af Grunde, som den moder
baade i og under Havfladen. Men uagtet alle disse Farer
besöges disse Coral-Öer Aar for Aar mere og mere, og
paa flere af dem bosætte sig mange Europæere mellem de
Indfödte. Stundom tilbyde de ringformede Coraller en lillo
Aabning, hvorigjennem Fartöier kunne komme ind i Lagu
nen, som de indeslutte, og her er det da, at Maalel for
deres Bestræbelser, Perlemoder og Perle-Östersskallen skal
findes. Men stundom er Coralringen heelt lukket; da maa
der landes paa den bratte Strand gjennem Brændingen, og
Fartöierne bæres da paa Armene eller slæbes over Land
ind i Lagunen.
Ikke sjelden hænder det, at Perle
fiskerne miste deres Skib paa ukjendte Skjær og redde.sig
i Land paa ubeboede Öer. Da söge de deres Frelse ved
at sende Bud med den reddede Baad til Tahiti, hvorfra der
da ogsaa snarest mulig afgaaer Hjælp af alle Slags, men det
bliver ikkun et Skjæbnens Lotteri, om de ulykkelige Skibbrudne
have fundet fersk Vand paa den Ö, hvor de have frelst
Livet.
Stundom findes denne Livets forste Nödtörftighed,
dog altid i brak Tilstand, men endnu oftere findes den al-*
deles ikke paa disse Öer, som i Forhold til Jordens Til
blivelse endnu kunne betragtes som i deres förste Ungdom.
Jeg hörte paa Tahiti flere rædselvækkende Fortællinger om
de Lidelser, slige Ulykkelige havde maallet udstaae af Man
gel paa Vand. Den större Deel af Pomolu-Archipelets Öer
ore imidlertid beboede af en Race, som er beslægtet med
Indvaanerne paa Nukahiva eller Marquesas Öerne. Missio
nairer have alt nedsat sig imellem dem, og, som alt oven
for sagt, flere Europæere have sögt at gjöre sig en Formue
ved at bosætte sig der paa kortere eller længere Tid. De fiske da
Perler for egen Regning, og sælge Udbyttet af denne Fangst
lil de forbiseilende Skibe, som tiltuske sig denne kostbare
Vare mod Livsfornödenheder, og ere saare glade ved at
finde deres Varer at ligge færdige til Udforsel.
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Ved Daggry den 4de saae vi Öen Malia lo Sireger
agten for tværs. Del er cl temmelig höil Land, som i sit
hele Udseende afviger aldeles fra de Dannelser, vi havde
seel Dagen for, og derfor vist ikke bör henregnes til PomoluArchipelet, men derimod bör belragtes som en af Öerne i
Selskabs-Gruppen. Indvaanerne paa Malia ere af samme
Race, som Tahitis Befolkning, og have staaet i stadig For
bindelse med denne Ö, til hvis Konger de vare skatskyldige.
Den 4de om Altenen ved Solnedgang fik vi Sigte af
Tahiti, Oceanets Dronning. Med sine höie Spidser stod den
i Horizonten som en eneste lysegraa Masse. Vi vare da
omtrent 16 Mile borlfjernede fra den. Da Vinden i disse
Dage og navnlig denne Aften var Vesten for Nord, og det
er cn gammel Erfaring, at Sirommen i disse Farvande ret
ler sig efter Vinden, salte jeg Cours lidt Vest for VenusPynlen. Med det skjonnestc Maaneskin, laber Brise af NV.,
stode vi ind mod Landet hele Natten, og vare ved Daggry
3 à 4 Mile fra Land, med Venus-Pynten i SV. Strömmen
havde altsaa sat os tre Miil ret Ost i. Vi styrede nu SVtV.
hen, men efter Solens Opgang fik vi Stille og omlobende
Vinde, hvormed vi laae og dreiede rundt hele Morgenen og
Formiddagen.
Vi havde da ret Leilighed til al betragte det hele Land,
med sine to höie pyramidalske Bjerge, og med sin rige Vege
tation heeltud til Kysten. Vi saae den sydoslligc Deel, der saagodtsom er adskilt fra Hovedöen, kun forbunden dermed ved
en Landtunge, som oversvommes ved Höivande, at tegne sig
som en Ö for sig selv, i det den, altsom vi nærmede os vort
Maal, traadte heelt bagved del nærmeste Land ; en Slette, yderst
ude beplantet med en Cocusskov dannede nu den vestligste
Pynt. Det er denne, Cook har opkaldt med Navnet Venuspyn
ten. Nogle smaa Blokhuse, omgivne af Jordvolde, skinnede med
deres hvide Mure og de fra dem vaiende franske Flag hist og
her paa den grönneBjergskraaning; forresten saaes endnu intet
Spor lil menneskelige Boliger. Bjergene hævede sig 7—8000
Fod höit i de mesl vilde, dristige og sonderrevne Former,
men den frodigste Urskov bedækkede dem til deres Toppe
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og betog dem deres kolde og öde Udseende. Papëili-Pynten og dens Cocuslræer var endnu ikke traadt from, men
længere borte, ved et milebredt Stræde adskilt fra Tahiti’s
Nordvest-Kyst, fortonede sig i de barokkeste Cohlourer
Eimeo (Moren), denne Ö hvor Dronning Pomare först flyg
tede hen for at befrie sig for det franske Herredomme.
Kl. 8 fik vi Brise igjen af NV., styrede VSV., heiste
Lodsflag og skjöd et Skud. Men inden han kom ombord,
fik vi alter Stille og omlöbende Vinde, Strömmen salte haardt
SO. i, saa at jeg maatle vende ud efter, fordi jeg blev sat
ind mod Brændingerne, som findes omkring og Ost for
Venus-Pynlen. Man skal overalt være meget forsigtig ved
Anduvningen af Venus-Pynten Öster fra, thi 15 Qvm. ONO.
for denne Pynt ligger en Coralbanke, kaldet „bane de l’Artemise“, fordi denne Fregat paa sin Verdensomsejling under
Capt. Laplace stödtc paa den, og kom synkefærdig ind til
Papéiti. Der er kun 12 à 14 Fod Vand paa den, og den
er aldeles landlos. Det bryder ikke paa den, hvilket jo gjör
den end mere farlig, og den findes ikke aflagt i Duperreys Kaart
over Selskabsoernc. Kl. 12 Middag passerede vi paa J Qvml.
fra Revene der fra Venus-Pynlen gaaer Vest efter og danne
Matavai-Havnen. Kort efter fik vi Lods ombord fra Papëili,
en Franskmand som paalog sig at lodse os ind mellem Coralrevene. Vi maatle imidlertid vente lil Kl. 2 E. M., för
en stadig Brise vilde tage fat. Ved Hjælp af den kom vi
endelig Löbet ind, og modte her en stor Mængde Farloier
fra alle de i Havnen liggende franske og engelske Orlogsmænd, som alle loge Buxeertoug og bragte saaledes Galathea
inden kort Tid til Ankers i 9 Fv. Vand paa Papéiti Rhed
imellem de der liggende franske Fregaller og Dampskibe.
Indseilingen mellem Revene er meget smal, og bliver især
farlig derved, at Strömmen, som altid löber ud, kaster sig
meget uregelmæssig i det snevre Löb og kjörer Skibet snart
mod læ, snart mod luv Val. Ingen större Skib forsöger
derfor Indseilingen, uden med en staaende Brise. Saasnart
man er inden for Revene, luver man rask op, klods om en
Coralplade, som lades om bagbord, og nu gaaer Coursen
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SO. op lil Ankerpladsen. I det vi passerede den franske
Fregal „l’Uranie“, hvorfra Commandoen vaiede, bleve vi
hilste med Musik, .som spille „Kong Christian“, hvilket jeg
lod öieblikkelig besvare med »la marseillaise“. Jeg blev
slrax complimenteret ved Officererne fra alle Skibene og fra
den Commanderende i Land, saavelsom fra den engelske Fre
gat Grampus, Capt. Martin; kort, alle mulige Hoflighedsbeviser,
som ere Skik og Brug mellem Orlogsmænd, bleve her udvexlede efter den strængeste Etikette.
De paa Rheden liggende franske Orlogsmænd bestode af:
60 Can. Fregatten l’Uranie, Capt. Bonnard, aftaklet og un
der Reparalion for at gaae hjem; 26 Can. Corvelten l’Ariadne, Capt. Dulaillis; Dampskib Phaeton, Lieut, de vaisseau
Pradier; Gabarrcn Fortune paa 18 Canoner, Capt. de cor
vette Bernard, og endelig Skonnerten Sultane paa een Canon.
Den engelske Fregat Grampus var paa 60 Canoner og
var det gamle engelske Linieskib Tremendus: den var altsaa
næsten 80 Aar gammel; i Slaget udenfor Brest den 1 Juni
1794 spilte den en Rolle. Nu var den med et Dæk min
dre bleven til en ny Fregat.
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in.
Ophold ved Selskabsöerne.
Tahiti — Paphiti — Borraborra.
Reise til Valparaiso.
5 Decbr. 1846 til 25 Januar 1847.

Det franske Protecloralflag veiede paa Papëiti’s Castel.

Hvo som, igjennom de Uveirsskyer, som i de sidste tre Aar
have ligget tungt og truende over Europa, og navnlig over
vort elskede Fædreland, vil see tilbage til de forste Aar af
det henrundne Decennium, vil erindre, at der paa den lille
O Tahiti i hine Aar foregik Begivenheder, som truede med
at tænde Krigens Fakkel mellem de lo störste Somagter i Eu
ropa. Ifun den franske Regjerings Besindighed, idet den
fornægtede Admiral Dupelit Thouars Fremgangsmaade, som
havde taget Selskabsoerne i effecliv Besiddelse i den franske
Krones IXavn, og bortsendt den engelske Consul Hr. Prit
chard fi*a Öen, lykkedes det at afvende den overhængende
Fare. Tahiti med Öen Eimeo blev tilbagegivct under Dron
ning Pomares Scepter, dog vedblev den franske Regjerings
Protectorat over Jette Kongerige, saaledes som dette havde
fundet Sted för hiin Besiddelseslagelse. Den engelske Re
gjering anerkjendte Protectoratet som factisk bestaaende,
men der* var ingen engelsk Consul paa Öen. General-Con
sul Militær, som j denne Egenskab var ansat for alle Öerne
i Sydhavet, altsaa ogsaa for Tahiti, havde intet Flag veiende
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der, men kun en Consular-Agent for at varelage de Hand
ledes Interesser og de lobende Forretninger. Dronning
homare havde paa ingen Maade villet finde sig i denne Affjörelse af Sagen. Hun flygtede lil Rajatea, skrev sit be
kendte Brev til Kongen af Frankrig og Dronningen af Eng
and, og snart efter udbrod et almindeligt Opror mod de
Franske. Befolkningen deelle sig i Dronningens Tilhængere,
°g dem sotn vare den franske Sag hengivne, og Krig og
Blodsudgydelse herjede Tahitis fredelige Skove og Dale. Det
v^r forgjæves, at de engelske Skibschefer -r- idetmindste efter
hvad de sagde — lilraadede hende, i Medför af deres Insfructioner, at give efter, saasom hun ikke maatte vente
n°gen Hjælp fra England.
Hun haabede stedse paa bedre
Tider, og vedblev sin Modstand, tilskyndet uden al Tvivl af
hendes Omgivelse, der bestod hovedsagelig af Missionairer
cHer deres Tilhængere blandt de Indfödte. Det omtalte Brev
fra Dronning Pomare til Dronning Victoria, — dateret 25
Soplbr. 1844, Vaiaau paa Öen Rajatea — giver en, sikkert
Ikke upartisk, men dog, naar man læser det med Critik, ret
klar Fremstilling af disse Stridigheders Gang. Den förste
A arsag dertil var den, at de paa Öerne allerede i mange
^ar bosatte engelske Missionairer ikke vilde taale deres
Cfxtliolske Embedsbrödres Nedsættelse imellem sig. Med
Missionairen Pritchard, som senere blev engelsk Consul, i
Spidsen, anvendte de al deres Indflydelse hos Dronning PoH^arc for at fordrive dem. Allerede i 1838 kom Dupetit
Thouars, dengang Chef for Fregatten Venus, eflerat han

^mirent i samme Ærinde havde været paa Sandwichsoerne,
Tahiti og krævede en Skadeserstatning af 2000 Piastre,
avelsom fuldstændig Opreisning for de Fornærmelser,
fr'^nske Bosiddende havde lidt paa Öen, navnlig for de Mis
handlinger, man havde tilföiet Laval og Caset, to franske
Missionairer, som vare komne dertil i 1836, men som man
s^rax havde transporteret ombord igjen, eflerat de havde
l tvunget sig Landgang imod Havneregulativets Bydende.
C^xn den Fremgangsmaade, Dupetit Thouars brugte ved denne
Leilighed, siger Sydhavsdronningen: „Den Lieutenant, som
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bragle mig Brevet, var meget vred, lagde hyppig Haan
den paa sil Sværd og spurgte mig, hvorledes jeg turde ud
fordre en saa stor Nation som den Franske. Mit Folk
troede, at denne Lieutenant vilde nedhugge mig med sit
Sværd, og de sagde til mig: Fly! Han fortalte mig, at
Frankrig havde 60 Skibe ligesaa store, som Dupelit Thouars’s
Skib. Jeg blev meget forskrækket, og det var först otte
Dage, siden jeg havde födl mit sidste Barn“. Pomare lovede
at betale Pengene, hvorpaa Lieutenanten „blev hoflig og
gik ombord i sit Skib igjen“, men hun flygtede op i Bjer
gene, for at undgaae at blive de Franskes Fange. Aaret
efter kom Capt. Laplace til Öen med Fregatten Artémise.
Han kom synkefærdig ind, og brugte en Tid af to Maaneder til med de Indfodtes Hjelp at reparere sit Skib; men
da han derpaa laae seilklar igjen, kaldte han Hövdingerne
sammen til et Mode, böd dem hæve den Lov, der havde
ophöiet den protestantiske Tro til Folketroen, og forlangte
afstaaet Stykker Land, hvorpaa der kunde opbygges Bade
huse for de romersk-cathoske Religionsbekjendere. Der
gik alter tre Aar hen, derpaa kom Dupetit Thouars ändert
Gang til Tahiti i 1842. Indtil den Tid, siger Pomare, vare
der i Alt kun 9 Franskmænd paa Öerne, deriblandt Skibscaplainen Maurac, hvis Hunds Slagsmaal med Dronningens
Hund gav den nærmeste Anledning til de paafölgende lige
saa langvarige som forlrædigende Stridigheder. Constablen
Moia, en Slægtning af Dronningen, tog nemlig Parti i Stri
den og overfaldt Maurac, og da den franske — lidligere
amerikanske — Consul Mohrenhaut lil Straf derfor for
langte Moia landsforviist, nægtede Dronningen at efterkomme
denne efter hendes Mening altfor haarde Fordring. Til
yderligere .Undskyldning, hvorfor hun ikke efterkom Con
sulens Fordring om Satisfaction, mistænkeliggjor hun hans
personlige Characteer og beskylder ham for at have solgt
Snapse ud til hendes Folk, og for at leve med en anden
Mands Kone. Disse Grunde synes imidlertid Dupelit Thouars
at have fundet ufyldeslgjörende; han forlangte 10,000 Piastre,
under Trudsel af i modsat Fald at beskyde Byen, og
Billes Jordomseiling.
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tvang Dronningen lil al underkaste sig Frankrigs Protectorat;
og da lian Aaret efter kom tredie Gang lil Tahiti, og saac
Pomare lieise sit eget Flag, log lian — som hun skriver,
-under det falske foregivende, al det var et brittisk Flag“
— hendes Land i Besiddelse og erklærede Frankrig for
dets Herre. Dronningen flygiede ined sine Börn först til
den engelske Consul Pritchard, derpaa ombord i „Basilisk“,
Captain Hunt. Her blev hun i fire Maaneder, uden at vove
at betræde Landjord, skjöndt Skibet, som hun skriver, „laae
saa nær Strandbredden, at en Brodfrugt, kastet ud fra Land,
vilde have naaet ombord i del“. Endelig blev ogsaa Prit
chard kastel i Fængsel. Bruat, den „kongelig franske Commissair hos Dronning Pomare“, deelte derpaa Landet i fire
Dele, og gav det til de af Mohrenhaut for den franske Sag
vundne Hövdinger: llitote, Tali, Paraita og Utami, af hvilke
den Sidste ikke skal have modtaget noget Vederlag, medens
de tre Forsle derimod lönnedes med et aarligt Gehalt af
1000 Piastre. Fire andre Hövdinger, som bleve Pomare
troe, bragtes i Lænker ombord i l'Uranie; Krigen begyndte
mellem Franskmændene og de Indfodle, og Dronningen
flygtede over til Rajatea, hvor hun opholdt sig endnu, i
Slutningen af 1846.
Det .var altsaa under disse Forhold, at vi besögte Ta
hiti. Gouverneuren paa de franske Besiddelser i Sydha
vet, nemlig Marquesas-Öerne, Capitaine de vaisseau Brual,
var tillige fransk Commissair hos Dronning Pomare. Papéiti
var hans Residens, og denne lille By var erklæret i Beleiringstilsland*). Hele Kysten fra 9 Miil Ost for Papëftf. til
*) Folgende reglementariske Bestemmelser blcve mig meddccltc fra
Overcoinmandoen strax ved min Ankomst:
Papéiti den 6 December 1846.
Hr. Captain!
Jeg har herved den Ære at gjöre Dem bekjendt med de særegne
Reglementer, som for Øjeblikket ere i Kraft her i Papéiti angaaende
Farléiers Fart paa llhcden, som og med Hensyn paa de Personer,
der maalte befinde sig i Land.
Der er uhindret Frihed lil at circnlerc i Land og paa Rheden fra
Vagtskuddet om Morgenen til Vagtskuddet om Aftenen; endvidere ind-
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2 Mile Vest for den vnr i de Franskes Vold, som vedlige
holdt denne Besiddelse ved Blokhuse og befæstede Leire,
der strakte sig langs denne hele Deel af Landet. Hele den
lille Ö Taiarabu paa Ostsiden, som er forbunden med den
store vestlige ved en Landlunge, oversvømmet ved Höivande, var ligeledes i de Franskes Magt, og paa Landtun
gen var anlagt et Blokhuus, foruden at en Corvet Iaae furloiel under Landet og beströg Isthmen. Alle disse Fæstnings
værker forsvaredes af en Garnison paa circa 2000 Mand,
hvoraf SOO Matroser. Men desuden talte de omtrent 2000
Kanakker*) i deres Rækker, anförte af mægtige Hövdinger,
og som under franske Officerers og Underofficerers Vei
ledning daglig indövedes til dygtige Soldater. De Franske
sagde om‘dem, at de vare overmaade dristige Partigængerc
og ypperlige til at udfore enkelte Vovestykker, men at de
ligesaalidt som deres Landsmænd, hvem de fægtede imod,
nogensinde holdt Stand, naar der var Spörgsmaal om at
kjæmpe i aaben Mark, eller med de blanke Vaabcn. Hele
det Indre og den sydlige Deel af den store« Ö var i de
Indfodtes Hænder, som fægtede for Dronningens Sag, og
som af de Franske kaldtes „Insurgenterne“ eller „Indianerne“.
Skjöndt næsten altid usynlige for deres Fjender, sværmede
de dog saa nær omkring de Franskes Leire og Poster., at
disse ingensinde vidste sig sikkre for Overfald, og mangen
fransk Soldat eller Matros maatte lade sit Liv paa denne O,
langt borte fra sit Fædreland, i denne saa hoist ulykke
lige Krig.
til Kl. 9 om Altenen for civile og militaire Embedsmænd i Uniform.
Alle som ere forsynede med en tændt Lanterne, kunne gane omkring
i Byen fra Kl. 8 til Kl. 9 Aften. Fartöier kunne lægge til Land indtil
Kl. 9; men efter Kl. 8 skulle ogsaa de være forsynede med en Lan
terne. Efter Kl. 9 Aften kan Ingen passere, som ikke kjender Feltlaabct. Enhver som vil passere Forpostkjæden, maa först spörge om
Tilladelse hos Dirccteuren for de udenlandske Anliggender.
M a 1 in a n c h c.
Chef for den Commanderendes Stab.
Delte os fra Sandwichsoerne bekjendte Navn har samme Betydning
paa Selskabsöerne.
15«'
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Under disse Forhold var der; ikke stor Udsigt lil at
vort Ophold lier kunde give noget meget interessant Ud
bytte. Man kunde ikke vove sig udenfor de franske For
posters Linie, uden at udsætte sig for at blive skudt eller
tagen til Fange af de Indfödte. Man var altsaa, naar man
ikke vilde slaae denne Risico, reduceret til et saare ind
skrænket Territorium, og kunde allerhöist gjöre nogle Excursioner lil Vands, hvor man altid maatte være tilbage,
inden Mörket faldt paa, ligesom man maatte have Gouverneurens specielle Tilladelse til at gaae paa Gaden,
efter at Taplo var slaget Kl. 9 om Aftenen. Hvad der vir
kelig gjorde mig ondt, var, at jeg ikke skulde faae Dron
ning Poinarc at see. Vel havde jeg kunnet besoge hende
paa Rajatea, men jeg sporede snart, at delte Besög vilde
være den franske Gouverneur ubehageligt, ligesom omvendt
det engelske Partie, med Chefen af Grampus, Capt. Marlin,
i Spidsen, lagde megen Vægt paa at jeg skulde gjöre det.
Da der altsaa kunde blive lagt en politisk Betydning i en
Sag, som fra min Side aldeles ingen havde, valgte jeg at
erklære, at min Reises Formaal, som alene var videnskabe
ligt, bragte mig til at foretrække at besöge Borraborra,
hvis Coralformalioner fremböde rigt Stof til Undersøgelse, og
undgik saaledes al unyttig Omtale dette Punkt belræfTcnde,
rigtignok paa vor fælleds Nysgjcrrigheds Bekostning.
Efter at have ladet Gouverneuren complimentere ved en
Officier, og efter at have handlet om Saluten, hilsede jeg
det franske Protectoratflag med 21 Skud, som fra Fortet
bleve besvarede. Jeg gjorde derefter de nødvendige Visi
ter saavel i Land, som ombord i Orlogsmændenc paa Rhe
den, og søgte nu al benytte det korte Ophold, jeg under
de forhaandenværende Omstændigheder fandt inig foranle
diget lil at gjöre i Papeili, til at see og erfare hvad vi
kunde. Papeili By ligger for störste Delen langs Stranden
og har et meget venligt Udseende med sine smaa hvide,
straatækkede Slecnhuse, imellem de mange smukke Træer,
som overskygge dem. Tæt ved Landingsstedet, som er en
beqvem og veldannet Bro, ligger en meget stor, anseelig
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Bygning, som jeg först tog for en Kirke, da den var smyk
ket med et Taarn og cn Uhrskive, men jeg erfarede snart,
at det var et Magasin og et Bageri for Tropperne. Et
Stykke bag ved delte ligger Gouvernemcnthuset, en velind
rettet europæisk Bygning paa een Etage, med cn höi Kjel
der underneden. Foran er en aaben Mark, som tjente lil
Parade- og Alarmplads for de Militaire. Ved denne Plads,
et Stykke lilhöire fra Gouvernemenlhusel, ligger Dronning
Pomare’s forrige Palads, en stor rummelig Hylle, som nu
var benyttet til Stabscontoir.
Indenfor Stranden bestaacr Byen af endeel Huse og
Hyllcr, der — for det meste uden at danne regelmæssige
Gader — ligge omgivne af de yndigste Haver i Skyggen
af Casuariner *), Cocuspalmer, Acacier og Brodfrugtlræer.
Mod Ost ender Papëili i en Landlunge kaldet Fareule,
der dækkes af den venligste Cocuslund, men soiu nu af
Franskmændene var overbygget med Staaahyller, og benyt
tedes af dem til Steenkulsoplag. Den smukke lille Ö Moluta, der ligger midt i Papëili Havn, og cn Tid lang var
Dronning Pomare’s Residens, havde man behandlet paa en
lignende Maade, for at skaffe Plads til de franske Lazarelher, og inde ved Stranden laae en fransk Vagt, der,
ligesom de mange Krigsskibe i Havnen, og Blokhusene opad
Bjergenes Skraaning, kort alt vidnede om at Krigens Rædsler
nu ogsaa bjcmsogle delle Fredens Hjem.
lovrigt var det langtfra, at denne havde indvirket tryk
kende paa Livet og Munterheden i den tahitiske Hoved
stad; tv er ti in od man opfattede Sagen fra den lyseste Side,
og Enhver sögte at gjöre sig Livet saa behageligt som mu
ligt. Hist saae man nogle Soldater spille Bolt eller gjöre
Kraftkunsler, — her stod en anden ledig Klynge og legede
Grams om nogle Oranger, medens heller ikke den mere
alvorlige Skildvagt forsömte al stikke med Bajonetten efter
cn af de gyldne Frugter, der netop faldt i hans Nærhed.
•) Den os allerede fra Ostindien bckjendle Casuarina, Tropernes Naaletræ, leverer et meget yndet, tungt, fast, næsten kulsort Alcubeltömmei*.

230
Hist havde en ærværdig, sölverhaaret og skjæggelVetcransamlcl sine yngre Krigskammerater om sig: de lyttede opmærk
somt til Fortællingen om hans Krigsbedrifter, og den almin
delige Latter, der af og til afbröd den for nogle Oieblikkc,
vidnede om at den var krydret med Skjæmt og Munterhed;—
her laae nogle Andre henkastede i Græsset og fjasede og
loe med et Par unge Tahitierinder, der havde leiret sig imel
lem dem. Hist passede en Krigsmand sin lille fredelige Have
eller slog en Cocusnöd ned for at fore sit sparsomme
Fjærkræ; —• Jier holdt En et Exlramaallid med sin tahitiske Veninde, saa lækkert som Omstændighederne havde
tilladt ham at bringe det lilveie, — han deler sin Viinration
med hende og tænder derpaa sin lille Pibe, der afvexlendc
gaaer fra den Ene til Anden. Paa Byens Caffeer — thi
ogsaa disse har Franskmændenes Nærværelse fremtrylle! paa
den fjerne Sydhavsö — paa Restaurationerne og i Veran
daerne udenfor dem sadde Officerer og Underofficerer, ofte
kun ved et Bord eller en Bænk adskilte fra hinanden, og
glemte Savnet af deres Hjem under den overstadigste Ly
stighed; i Havnen udenfor pagaiede man i Skjorteærmer, med
den Elskede ved Siden af sig, i den skrøbelige lille Cano;
paa Volden, men fremfor Alt paa Corso'en langs Stranden
slæntrede, saasnart det blev Tusmørke, Europæere og Sydhavsbeboerinder Arm i Arm, lovede hinanden Kjærlighed
og holdt Sprogovelser sammen, indtil Taptoen paa eengang spredte Selskabet ad, og jog Enhver lil Sit.
Maaskce undrer En og Anden sig over, alFranskmændene kunde leve et saa inderligt Samliv med Kanakkerne i
Papëiti, medens de laae i blodig Feide med deres Brødre,
som stode tæt udenfor Byens Volde. Betænker man imidler
tid den store aandelige Elasticitet, der paa en saa elskvær
dig Maade udmærker Franskmanden, og det barnlig god
modige Letsind, der cr et Særkjende for disse Sydhavsbe
boere, saa vil man indsee, at under daglig Berôrelse, Fjend
skabet snart maalte udjevnes, og Hadet glemmes imellem
dem, og navnlig om Fruentimmerne sagdes det derfor og
saa, at ikke faa af dem vexelviis lob mellem begge Partier.

231
Ligesom den hawaiiske Befolkning, saaledes ere ogsaa
Sclskabsinsulanerne en höi, kraftig-, velskabt Race; Fruen
timmerne hos disse sidste ere imidlertid, smukkere og mere
qvindelige, de have finere Træk, blödere Former og en
lysere Hudfarve, men ligesom Sandwichtfqvinderne store
Hænder og Fodder. Deres blanke, sorte, men noget stive
llaar pynte de med Blomster, og sætte det op i lo smukke,
korte Fletninger. Tatovering er sjelden her ligesom paa
Sandwichsoerne, og do fleste Sædvaner ere de samme paa
beggo Ögrupper. Fruentimmerne sidde hele Dagen paa Hug
paa Gaden og slaae Mundharpen, indtil de endelig trætte
deraf hænge den i Ørelappen og lado Hænderne falde i
Skjodet, eller tage imod den dampende Cigar, der gaaer
rundt i Selskabet fra den ældste Kone til det yngste Barn.
Husene ere forskjellige fra de hawaiiske Græshuse, Poi saae
jeg ikke, dog skal noget Lignende laves af de her i Bjer
gene voxende Fei eller Bjergbananer.
De Indfodles Characleer er venlig, blid og fordrings
los, Qvindernes Dyd syntes derfmod et mere omtvistet
Sporgsmaal, og medens Franskmændene, idelmindsle forsaavidt vi vare med dom, aldrig fordærvede sig deres Bord
eller andre selskabelige Glæder med langvarig Trætten om
kjedsommelige politiske Æinner, hændte det et Par Gange,
at der opstod temmelig alvorlige Rivninger, fordi man an
greb En eller Andens „femme“, eller han selv havde faaet
Mistanke til hendes Troskab. Forbindelsen med en saadan
„femme“ var iövrigt naturligviis kun noget Midlertidigt, og
Familielivet meget snart installeret. Vi havde saaledes Lei
lighed lil at gjöre Bekjendtskab med en höist jovial Person
lighed, en fransk Lieutenant, der var Commandant paa Halv
öen Fare-ute. Hans larvelige Kanakhylte var indvendig
brolagt, og dens enesle Meubler vare et lille Bord, halv
anden Stol, en Reol, og el Stillads der forestillede en Seng.
Den sidste tjente til Leie for alle de tillobende Smaaunger,
der besögle vor Commandant i Lobet af Dagen; paa Reolen
laae noget Töi, el Par Böger, Kopper og Glas, men ende
lig var det tillige, som han meget höitidelig udlrykte sig,
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„mon arsenal“, det vil sige, det var Oplagsstedcl for cn
heel Deel Steen, hvormed Cornmandanlen jog Naboernes
Hunde bort, naar de nærmede sig hans kjæreste Huusinvcnlarium, Hønsene, og vilde stjæle Cocusnödderne fra dem.
Den hele huslige Indretning, hvor simpel den kan synes,
tilfredsstillede fuldkommen vor Vens Önsker. Endeel Fruen
timmer fra de lave og farlige öer, hidkomne med Perle
fiskere og nu bosatte her paa Halvöen, boede rundt om i de
nærmeste Hytter og vare saaledes underlagle hans Commandantskab. De udmærkede sig fremfor Tahilierindernc
ved et silkeblødt Haar og stærkt markerede Öienbrynrandc.
Der löber en slagen Landevei gjennem Byen et Stykke
fra Strandbredden; den danner Papeili’s fornemste Gade, og
fortsætter sit Löb baade Ost og Vest ud i Landet, stedse
folgende Soen. Den skal næsten gaae rundt om hele Öen
og er fra Begyndelsen af et Værk, foranstaltet ved Missionairerne, og udfort af de Indvaancre, Mænd og Qvinder,
som vare skyldige i denne eller hiin Forseelse, for störste
Delen mod den ny indfortc chrislelige Religions, eller ret
tere mod Missionairernes Forskrifter. Denne tilsyneladende
saa fornuftige Foranstaltning, hvorved Forseelser straffedes
med Arbeide til Samfundets Velvære, viste sig snart al have
de bedrøveligste Folger. Thi da der ikke var physisk
Tvang tilrede for at sætte Anordningens Bydende igjennem,
saa artede det ud til at de Rige kjöble de Fattige (il at ar
beide for *sig, og Folgen blev, al Veiarbeidet udfortes af
den fattige Deel af Befolkningen, uden Hensyn til Skyld
eller Ukyld. Og da den store Deel af Forseelserne bestod
i Brud paa det sjette Bud, saa fulgte atter heraf, at de
Synder, som forhen bleve begaaede aabenlyse og ubevidste,
nu bleve drevne i Skjul og med Bevislhed, — heraf opstod
igjen Angiverie, Hyklerie, Lögn o. s. v. Vcien havde været
i en meget smuk Tilstand, og forsynet med solide Træbroer
over de hyppige Vandlob, men disse havde Indianerne (med
dette Navn skal jeg tillade mig i del Folgende at kalde den
Deel af Befolkningen, som kjæmpede mod de Franske) af-
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brændt, i det Haab, herved at forstyrre deres Fjenders
Te vægeiser.
Jeg blev modtaget af Gouverneur Bruat og hans elsk
værdige Familie med al mulig Forekommenhed. Han satte
strax sine Heste og en Adjutant til min Raadighed, for at
jeg kunde foretage, hvad Excursioner jeg önskede, paa det
indskrænkede Territorium han regjerede over.
Naar man rider ud af Byen öster efter, befinder man
sig, efter at have passeret et lille Vandlob, der kan betrag
tes som Byens östlige Grændse, paa den ovenomtalte Vei,
men som er tæt indesluttet af det ugjennemtrængeligste
Krat. Forgjæves soger man efter de skjönne Græssletter,
som Wallis og Cook beskrive som saa yndige, gjennemslyngede af de nydelige Fodstier, overskyggede af de deilige
Cocuspalmer, Brödfrugt-, Orange- og Citrontræer, og hvor
under de Indfodtes Hytter laae adspredte, omgivne af deres
Plantninger* og Smaahaver. Alt dette har undergaaet den
störste Forandring. En tyk Underskov af Guava-Planten (Psidium) har bemægtiget sig hele den aabne Grund i Skoven, og i
Lobet af de sidste tyve Aar har dette Ukrud saaledes ud
bredt sig, at det truer med at qvæle al anden Vegetation.
Det var i dette Krat, som ingen Franskmand turde vove sig
ind i, at Indianerne i smaa Afdelinger stundom lagde sig
paa Luur og ventede paa, at en eller anden fransk Soldat
eller Officier skulde passere, hvorpaa de da sendte ham den
dræbende Kugle fra deres engelske Bosser. Lykkeligviis
vare de kun maadelige Skytter. Men om at forfölge og
fange saadanne Mordere, var der sjelden eller aldrig Tale.
Kun Knaldet og den blaaeRög mellem Buskene tilkjendegav,
at der var en Fjende i Nærheden, og man kunde være vis
paa, at han umiddelbar efter sin Gjerning var flyglet ad
Stier, som alene vare ham bekjcndle, gjennem et Krat, som
intet Spor efterlod.
Denne Guava-Plantens Udbredelse er et ganske mærke
ligt Phænomen. Der gaves blandt de ældste Missionairer
endnu Folk, som priste Tahiti’s paradisiske Skjönhed, förend
dette, först for 30 Aar siden indförte Ukrud havde grebet
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saa frygtelig om sig. Nu kunde ikke engang Svinene æde
Overllodigheden ef dens Frugter; den truede med, overladt
lil sig selv, at undertrykke alt Andet i Lobet af nogle Men
neskealdere, og Bruat havde til den franske Regjering ind
stillet Guavens planmæssige Udryddelse, som en af de förste
og nodvendigste Foranstaltninger, hvis man besluttede sig
lil at tage Öen i Besiddelse.
Efter at have redet omtrent & Miil gjennem delte ugjennemtrængelige Krat, og paa denne Vei passeret fem Vade
steder, hvis Broer af Indianerne vare afbrændte, begyndte
vi al bestige Bjerget „Arbrc de fer“, eller Tahavai. Veien
er her hugget ud i Klippen; paa dets Top havde de Franske
anlagt en befæstet Leir, med cn lille Garnison. Her stode
de franske Skildvagler paa den höie Klint, som paa dette
Punkt strækker sig heelt ud i Söen, der laae lodret under
deres Fodder, og saae med længselsfulde Blik ud over Ha
vel, efter deres elskede saa langt borlfjernede Frankrig. En
Taare stod i de graae Hu g a fers Öie, naar jeg spurgte dem,
om de vilde have Brev med lil Hjemmel, men faa Öieblikke
efter fjasede de og loe, og gjorde „bonmols“ over deres
Fjender og over sig selv. Fra delte Punkt har man cn smuk
Udsigt saavel ned over Papëili Dalen, som over Tahavai
Sletten hen imod Venus-Pynten; Nord ud, sau langt Öict
kan naae, seer man'Oceanets ubegrændsede Flade.
Fra Bjerget red vi gjennem Tahavai-Slellcn lil VcnusPynlcn. Delle Punkt, der fordum var Kong Pomares Lyst
sted, hvor Fester, Sang og Dands löd under de fredelige
Cocuspaliner, er nu omdannet til cn befæstet Leir med et
slærkt Blokhuus, hvori en 24-pundig Canon er opsat i an
det Stokværk, indrettet til at dreie rundt, og kan saaledes
skyde i alle Retninger. Her udholdt 25 franske Soldater,
.under en Lieutenants Commando, en lo Dages Beleiring af
lOOO Indianere med tre Canoner. Disse vare imidlertid,
lykkeligviis for de Franske, meget slel betjente. Ved et'
heldigt Skud blev den ene truffet, saa alTappen blev bort
skudt, og den Forvirring, som herved opstod, benyttede
den lille tappre Skare, til at styrte ud lil et fortvivlet Ud-
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fald. De-stormede frem med fældet Bajonet mod de forbau
sede Fjender, kastede dem tilbage, bemægtigede sig Canonen
og kjorle den i Triumf ind i Blokhuset, hvor den stod som
cn glimrende Trophæ fra liiin tappre Vaabendaad. India
nerne vare demoraliserede, og da de paa samme Tid mær
kede Uraad fra Papeiti-Siden, trak de sig tilbage til deres
utilgængelige Bjergpasse. Hos en brav Ofßceer, som nu
commanderede Leiren, spiste vi en fortræffelig Frokost af
friskfangede Fisk, Æg og Frugt, og underholdt os imidler
tid hoist interessant med de fransko Militaire om deres
Forhold, deres Lidelser, deres Savn, deres Tidsfordriv o. a. in.
Fra Venus-Pynten red vi videre Ost efter og besogle
Pynten Papau-lli, som er den ostligsle Stilling, de Franske
have inde. Deler el Bjerg, som afskjærer al Forbindelse med
den östlige Deel af Öen. Her havde de Indfödte tidligere sat
sig fast med tredobbelte Forskandsninger, som vare meget
godt anlagte, eftersom de Franske forklarede, i det disse
Arbeider havde været ledede af engelske Militaire, som
havde taget Parti for Dronningen mod de Franske. Disse
Fremmede havde henledet Indianernes Opmærksomhed paa
Vigtigheden af delle Punkt, og det var bestemt, at det
skulde forsvares til det Yderste. De Franske lode sig imid
lertid ikke skræmme. Ogsaa de indsaae Nødvendigheden
for deres egen Sikkerhed af at være Herrer af dette Bjerg;
de stormede derfor op ad den steile Klippevæg, ad Stier,
som kun kunde betrædes Mand for Mand, og gjorde Mine
til al trække deres Bjerg-Haubitzer op ad samme Vei. Nu
flygtede Indianerne, thi de kjendle fra andre Fægtninger
Franskmændenes uimodstaaelige Mod. Toppen af Bjerget
blev strax tagen i Besiddelse, Fjendens Forskandsninger
slöifede og nye anlagte, som beherske Dalen ostenfor under
Bjergets Fod. Et Blokhuus er ’senere blevet opfort. Nu
medens vi vare der, arbeidedes der kraftigt paa at sprænge
cn Vei i Klipperne, som i Zigzag förte derop. Det var en
lille Simplons Vçi, og forholdsviis et ligesaa svært Arbeide.
I dette Blokhuus laae en Garnison af 20 Mand, anfört af
den samme brave Officeer, der havde udholdt Beleiringen
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paa Venus-Pyntcn. Jeg beklager, at jeg har forsömt, al
optegne den tappre Soldats Navn. Jeg fandt i ham cn ligesaa fordringslos som elskværdig Personlighed, der med den
störste Simpelhed fortalte om sin Vaabendaad, som noget
aldeles Almindeligt. Nu arbeidede han med sine lyve Mand
paa Veien op til Blokhuset, hvor de boede og byggede al
lerede i flere Maancder. Ud- og Indgang fandt Sted ad en
Slige, som de trak op hver Nat. Hundrede Skridt oster
efter stod en Skildvagt, det var de Franskes ydersle Post;
nedenfor Bjerget sværmede Indianerne i Guava Krattet, altid
usynlige, men aarvaagne og farlige for Enhver, som vovede
sig i deres Nærhed. Det var delte Blokhuus, som vi havde
sect fra Soen den Dag vi ankom her. Et Skibs Ankomst
var for disse bravo Folk en sand Fest; det var idetmindstc
Afvexling i deres censommc Liv. Jeg bod Officeren cn
Cigar. Han takkede mig og tog den, men, sagde han, det
passer ikke for os heroppe at ryge Cigarer, der vilde gaac
formeget med, Vinden er os for frisk heroppe, der man en
Pibe til, for at det kan holde ud, — og saa plukkede han
Cigaren op i Blade og stoppede den i sin korte lilrogedc
Soldaterpibe og rög nu med stor Velbehag den bedre To
bak, alt som vi spadserede langs Kanten af det steile Bjerg,
der staaer næsten lodret over Havet. Dybt underneden os
dundrede Brændingen, som svære Sorgeskud, paa de hvide
Coral-Rev, der paa delte Sled rage langt ud fra Landet,
men ere landfaste med Klipperne selv. Vi kunde herfra
tydelig seo del bryde paa Artémiscs Banke.
En anden Excursion gjorde jeg i Selskab med min Ledsager,
Mr. Robillard, Gouverncurens Adjutant, i mitFartöi langs Kysten
indenfor Coralrevene, Vester efter til Punavia, el Punkt paa
Vestkysten, hvor de Franske ligeledes have cn befæstet Leir. Vi
passerede flere slige befæstede Punkter, som alt ovenfor be
skrevet, og maalte paa denne Tour stedse beundre den
skjönne Vegetation, som dækker Kysten. Man roer her i
det fuldkomneste Stille med aldeles smult Vande, medens
man udenfor seer og horer Brændingen vælte sig i svære
Skummasser mod Coral-Revene. Ilvad man paa denne Fart
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ligeledes maa beundre, er Havets Bund, som er heel over
groet med Coraller, der spille i de yndigste Farver. Da
Vandet er klart som Crystal, seer man Bunden med den
störste Tydelighed. Det er virkelig, som om man saae ned
paa det mest pragtfulde Blomsterbed, og jeg kan godt tænke
mig, at ved Betragtningen af dette magiske Skuespil, kan
den tropiske Sols Indvirkning paa en glödende Phantasie skabe
og nære Tanken om en fortryllet Verden paa Havets Bund,
hvor paradisisk Skjönhed og Lyksalighed venter den, som
vover sig derned. Men i Rummet over disse glimrende
Coraller vrimler der af Havets levende Beboere, som man
seer tumle sig i piilsnar Fart, og imellem dem skyder ikke
sjelden den forfærdelige Hai, Sömandens svorne Fjende,
sin skarpe, sorte Finne op i Havets Overflade. Dette Syn
er nok til at kjölne selv den mest glödende Begeistring,
Havde Agnete fra Holmegaard seet en Hai, saa var hun
bestemt ikke gaaet ned med Havmanden.
Vi toge fra, borde Kl. 6 om Morgenen, og naaede Punavia, som ligger 2% Miil fra Papëili, Kl. 8 Formiddag.
Punavia er omtrent det vestligste Punkt paa Tahiti.
Her gaaer en dyb Dal ind mellem Bjergene, som man seer
i Baggrunden og til begge Sider, dog mest mod Syd, at
hæve sig amphiteatralsk op lil Oernes höieste Spidse, stedse
bedækkede med den herligste Skov af alle mulige Lovfar
ver, hvorimellem man hist og her seer cn glimrende Sölvstribe at blinke i Solstraalernc, og saaledes forraade en eller
anden lille Bjergsirom, som lister sig ned mellem Busk og
Krat, og pludselig stöder paa en brat Fjeldvæg, hvorfra
den nu maa styrte ned, oplösl i Skum og Atomer, som da
alter samle sig i Punavias Flodleie, der rolig og venlig
snoer sig gjennem Dalen,
En lille Landsby af samme Navn ligger ved Strandbred
den; nogle Missionairboliger findes midt imellem dem, tæt
omsluttende den lille Kirke, der med sit tilstödendc Skoleliuus staaer overskygget af Cocuspalmer og Brodfrugttræer
paa Bredden af den lille Flod.
Erobringen af Punavia Dalen i Marts 1846 var den bio-
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(ligsle Fægtning, som de Franske have havt med de Ind
fodle, en Fægtning, hvori de Franske vel beholdt Valplad
sen, men led ét ikke ubetydeligt Tab. Gouverneur Bruals
Stabschef, Nr. Malmanchc, mistede her Benet, den commonderende Landofficier og en Cadet faldt, og en Enseigne de
vaisseau blev haardt saaret, alt i Lobet af lo Timer. Indianerne
havde sat sig fast mellem Bjergene paa et uindtageligt Funkl,
og havde sandsynligviis Europæere imellem sig. Indseende
Punaviadalens Vigtighed, have de Franske slrax sat sig fast
der, og anlagt en befæstet Leir, flankeret af tre Blokhuse,
beliggende paa Höiderne ind mod Dalens Dyb, hvoraf et
hygget alene af Steen, og alle tre meget stærkt forsynede
ined Artilleri. Veiene op til disse Blokhuse, og den bedæk
kede Vei som forbinder dem, ere for Störstedelen sprængte
ud gjennem Klipperne. Det er vist og sandt, at man, fra
det militaire Standpunkt betragtet, ikke noksom kan beun
dre de Franske her paa Tahiti, naar man seer Alt, hvad de
i den korte Tid have udrettet, og betænker, med hvor faa
Midler, hvor ringe Arbeidskraft, og endelig at de leve og
arbeide under et dem fremmed Climat.
Vi spiste Frokost med de franske Officerer, som her
holdt Messe sammen, og som gjorde deres Bedste for at
beværte os paa det Fortrinligste, hvilket ogsaa, takket være
de henkogte franske Lækkerier, lykkedes dem meget godt.
Efter endt Maallid, og efter at vor Maler, Hr. Plum,
havde taget flere Skizzcr, satte vi af igjen, og sögte tilbage
samme Vei vi vare komne. Naar jeg har sagt, at vi gik
indenfor Coral-Revene, maa dette dog ikke forstaaes saa
ledes, som om denne Vei var aaben heelt rundt omkring
Öen. Coral-Revene slutte sig paa flere Steder umiddelbart
lil Landet, og her maa man allsaa gaae udenom dem, sø
gende ud af de Aabninger, som man altid vil finde, hvor en
Ferskvands-Udstrømning fra Land er kraftig nok til at berove Havet noget af sin Saltholdiglied, hvorfor det altid er
ved Mundingen af udstrømmende Floder, at der Gndes de
större Aabninger i Coral-Revene, som danne Indlobene lil
Havnene ved disse Oer. Men hvor delte ikke finder Sted, seer
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manCorallernc, naarRevene, som ved Tahiti, ere Kystrev (frin
ging reefs), at bygge op i umiddelbar Forbindelse med Landet.
Saaledes er f. Ex. Papeilis og Matavais Havn adskilt ved Revelj
som slutter sig omkring og gaaer et Stykke Ost og Vest
ud fra Pynten Arbre de fer.
Ogsaa paa denne vor Fart
fra Punavia til Papëili maatte vi lo Gange söge lil Soes,
hvor da slrax en dyb Rulling lod os mærke Forskjellen af de
to Farvande. Men da det var havblikslille og en overor
dentlig skjon Dag, gik Touren fortræffeligt, kun lidt lang
somt, fordi Folkene ikke kunde laale at roe stærkt under
den brændende Sol, der trods Solteltet, som man altid har
oppe over Fartöierne, brændte dem paa Issen.
Da jeg kom ombord, mödte mig den sörgelige Ef
terretning, at en halvbefaren Matros, Overflagmand Niels
Rohde, var faldet ned fra Storraaen ved Beslagningen af
Seilet, havde slaact Hovedet mod en Canon, og derfra var
styrtet i Vandet. Overconstabel Thomas Hansen sprang slrax
overbord efter ham og bragte ham, endnu levende ombord,
men han udaandede sit sidste Suk faa Öieblikke efter.
Erindrer man sig de ovenomtalte Haier, saa fortjener Thomas
Hansens kjække Daad sikkert at anerkjendes, og jeg föler,
at jeg opfylder en ligesaa kjærsom hellig Pligt, ved at be
vare slige brave Mænds Navne i mine Medborgeres Erin
dring. Ved hans Hjemkomst erholdt han Medaillen for ædel
Daad. Næste Morgen blev den stakkels Forulykkede begra
vet med al den Hoitidelighed, vi formaae ombord. Flagene
veiede paa halv Slang paa alle Skibene, saavel franske som
engelske, Pastor Hansen holdt en smuk Tale ved hans Grav,
og et Kors blev sat over den af hans Kammerater, som saa
ledes kan tjene til Vidnesbyrd om at en dansk Orlogsmand
har været paa Tahiti. Men for de sorgende Forældre og
Slægtninge herhjemme er dette kun en ringe Tröst imöd
Sorgen over den voldsomme Död, og over at hans Been
hvile i den fjerne, fremmede Jord, som neppe nogen
sinde vil blive vædet med nogen medfölende Vens eller
Slægtnings Taare.
Naar man gaaer ud ad Veien som lober gjennem Byen
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Vester erter, kommer man til en meget kjön Skov, som
endnu ikke er saa forvoxet af Guava-Krat, som den Osten
for Byen, og som derfor liar et venligt Udseende, og til
byder en höist behagelig Spadscretour. Udenfor Skoven
ligger en indhegnet Have, som cr anlagt af Fregatten l’Uranies Mandskab, og hvori de have opdyrket en betydelig
Deel Kjôkkensager, som altsammen groer fortræfleligt i
denne velsignede Jordbund. Tæt udenfor Haven ligger en
befæstet Leir og et Blokhutis, hvori Næslcommanderendc
paa l’Uranie coinmandercde med et Detachement Matroser
fra denne Fregat. Matroserne, maatle gjöre Soldatertjeneslc,
og Skibene vare at betragte som deres Caserne.
Man havde forsikkret mig, at Krigen mod Indianerne
var faclisk endt« Siden Juni Maaned havde intet Engage
ment fundet Sled. De Indfödtc vare kjede deraf, og daglig
ankom Overlobcre til de Franskes befæstede Leire. Men
desuagtet forefaldt hyppige Alarmeringer. Den 8 December
blev jeg Vidne til en Alarmering og Udmarsch af et com
biners Corps af Matroser og Soldater under Chefen af
FUranic, Capt. Bonnards Commando. Da nogle af de Her
rer fra Skibet netop samme Dags Morgen havde gjort en
Udflugt til Indianernes Leir, var jeg, i Tilfælde af et virke
ligt Sammenstöd, ikke uden Bekymring for, hvorledes det
vilde gaae dem, og om de fjendtlige Indfödtc ikke mu
lig endog kunde troc at de vare Spioner. Dc Franskes
Udmarsch var foranlediget ved cn Efterretning, der var kom
men om, at hele Dalen Tahavai var fuld af Fjender, som
omringede Byen, og at man hvert Öicblik kunde vente sig
et Angreb. Delte var ingenlunde noget usandsynligt. Det
var hændet för, at Indianerne havde listet sig gjennem Gu
ava-Krattet aldeles ubemærket og havde overfaldet dc
yderste Huse i Byen, hvorfra de da havde borlslæbt, hvad
Levnetsmidler de kunde faae fat paa. Captain Bonnard drog
ud med et Corps paa 400 Mand, hvoraf 150 Mand Matro
ser, sammensatte af Detachements fra alle Skibene, og 100
bevæbnede Kanakker. Dc marschercdc af i to Afdelinger,
den förste Kl. 12| med Ordre at tage cn Bjergvei, i del
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Haab at afskjære Fjenden Tilbagetoget, den anden under
Capt. Bonnard selv, udmarscherede en Time senere, og
skulde da drive Fjenden foran sig; var der ingen Fjende,
skulde begge Corps stöde sammen igjen ved Bjerget Ar
bre de fer. Allerede Kl. 7 Aften kom hele Expeditionen
tilbage, uden al have sect cn Fjende. Delte var kun, hvad
Capt. Bonnard havde forudsagt, og kun cn Gjentagelse af
hvad der gik for sig een eller flere Gange ugentlig, i det
Indianerne ved idelige Drillerier stedse plagede og udmat
tede den lille franske Besætning paa Tahiti og paa Skibene.
Disse Matroser havde just ikke noget glimrende militair
Udseende, — tværtimod — men de havde en ypperlig Hold
ning, og bare Præget af at være Veteraner under Vaaben.
De vare iförle den blaae uldne Skjorte, mörkeblaae Bomuldslois-Beenklæder holdte op over Lænderne med en Rem,
som med det samme bar Patrontasken, en kort Hirsch fænger
og en Pistol; et löst Torklæde om Halsen, cn Hue med
Skibets Navn, et Par tykke Sko og Geværet paa Nakken,
dermed vare de færdige. Det er nalurligviis kun Forhol
dene, som ere forhaanden, der kunne afgjöre, hvorledes
saadanne tillands agerende Matroser skulle uniformeres, ud
styres og bevæbnes. Jeg anforcr kun delte her, for at vise,
hvor hurtig og beqvemt det lader sig gjöre.
Den Tid cr ikke saameget fjern, da man i vor Marine
med et vist haanligt Skuldertræk talte om alt delte Solda
tervæsen, som Noget der var ligesaa uforeneligt med Ma
trosens Bestemmelse, som med hans Characteer og Tilböielighedcr. Nu er den Tid Gud skee Lov forbi, ihvorvel der
nok hist og her kan være cn Rem af Huden tilbage. Jeg
for mit Vedkommende har fra mine tidligste Officeersdage
været af en modsat Anskuelse: jeg har været og er overbeviist om, at en större Orlogsmand, soni ikke kan stille et
velbevæbnet og velcxerceret Landgangscompagnie, af om
irent en Fjerdedeel af Skibets Besætnings Siyrke, er mangelfuldt
organiseret; jeg mener, at dette meget godt lader sig udfore,
og at det er enhver Skibschefs Pligt at Sorge derfor. Men jeg
cr ogsaa af den Mening, at hermed kun opnaaes Palliativer.
Billes Jordomseiling.
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Den relie Impuls lil al naac noget Heelt, noget Fuldkom
ment i denne Retning, skal komme fra oven.
Indianerne havde deres Hovcdqvarlecr i lo befæstede
Leire oppe mellem Bjergene. Den ene hinsides HoutouaDalen ikke langt fra Papéiti, den anden vestlig oven
over Punavia. Det var til den förste af disse, at hine Her
rer valfartede ud, efter hos Je directeur des affaires euro
péennes» at have forskaiïet sig en skriftlig Tilladelse til al
passere de Franskes Forposter, ikke blot for deres eget
Vedkommende, men tillige, hvad der tydede paa en ganske
særdeles Artighed og Tillid, man viste Corveltens Officerer,
for den engelske Missionair, der udbad sig at inaalle tage
med dem som deres Veiviser. Hr. Rosen, der var en af
Deellagcrnc i Touren, beskriver den paa folgende Mande:
»Vi gik frabordc kort efter Solopgang, men bleve,
efteråt være komne i Land, först opholdte noget i den fran
ske Vagt, hvor vi stödte sammen med et lille Selskab Nukahivensere — Marquesas-Insulancre — skibbrudne Folk,
som vare optagne af et forbiseilendc fransk Skib og nu
midlertidig bragte ind her, indtil man atter kunde före
dem tilbage til deres Hjem.
Det var store Folk med
funklende Ôine og et vildt Udtryk, et smalt sammentrykt
Hoved og en stærkt lilbagespringende Pande. En overordentlig
omhyggelig udfort, næsten sortTatloveringvar udbredtover
störste Delen af Ansigt og Legeme: Havfruer, Fisk, Dclphiner, Palmetræer, Vaaben og de forskjelligste Arabesker
vare tegnede ved Siden af, over og bag hinanden, og al
drig saaes selv de (æltestc Streger at være forviskede eller at
löbe sammen noget Sted. Det var meget godmodige Menne
sker, ligesom alle de Sydhavsbeboere, vi hidtil havde truOct
sammen med; da et Par af dem Dagen efter besogtc os
ombord, og saae den ovenomtalte Niels Rhode, just som
lians halv afsjælede Legeme var taget op af Vandel, trillede
Taarerne ned af deres Kinder, som om do siode ved En af
deres Nærmestes Lig.
Efter vort Besög i Vagten og i en af Papeitis Cafleer,
begave vi os henimod Kl. 8 paa vor Vandring, og efter faa
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Öieblikke vare vi udenfor de franske Forposter, og inde paa
fjendtligt Gebeet. En fra sin Recognosering tilbagevendende
Patrouille af fransksindede Indfödte modle os kort efter;
derpaa blev Alt fredeligt, ligesom Naturen selv. Et Par
pragtfulde Sommerfugle, — de eneste Arter, Tahiti har at
opvise, — sværmede om os i cn utrolig Mængde; Skoven
var taus og stille, naar ikke dens eneste lille Sangfugl af
og til udsendte sine beskedne, tungsindige Toner. Vege
tationen, baade Træer og Buske, bestod næsten udelukkende
af Guava, kun enkeltviis stod herimellem Rosa chinensis,
prangende med sin hibiskusagtige rode Blomst, Tobaks-,
Bomulds- og Oleum ricini-Planten, Citron- og Orange-Træer.
Ogsaa disse sidste voxede vildt og tiltoge i Hyppighed,
eftersom vi kom længere frem. Veien blev stedse snevrere
og mere lilvoxet; de enkelte Hytter, som havde staaet her,
vare brændte ned til Grunden, og de indhegnede Sukker-,
Caffe- og Taro-Plantninger vare, efterat man havde maattet
overlade dem til deres Skjæbne, allerede næsten qvalle af
Guaven. Mindre Lavaslykkcr fandtes spredte over Jorden,
og snart kom vi, — bestandig endnu paa venstre Side af
Houtouafloden, — til en sort, nogen Basaltklippe, opad hvis
Rand vi maatte klavre tilveirs, for senere at stige ned igjen
paa det flade Land. Bjergene, der laae paa hver sin Side
af Dalen, havde en temmelig fattig Vegetation. Efter næsten
halvanden Times Forlob maatte vi for forsle Gang over
Floden; senere gjentoge vi denne Manoeuvre endnu över
en halv Snees Gange, inden vi naaede vort Bestemmelssled;
vi vadede da i Vandet lige lil Knæerne, og Strömningen
var stundom saa stærk, at vi havde al vor Balance behov,
for ikke, den lange Stang uagtet som vi stollede os til, at
blive kastede om og revne bort med Floden. Efter at være
gaaet saa meget som et halvhundrede Skridt frem paa den
anden Side afVandet, fik vi Öie paa den fjendtlige Forpost,
cn ti, tolv kjække, imposante Skikkelser, bevæbnede med
Bosser og Öxer; de havde leiret sig under et stort Træ,
og et Fruentimmer stod i deres Midte. Flere af dem lagde
16*
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allerede Bossen lil Hoften*), Tor at oppebie, hvad det næsle
Öieblik vilde bringe; da lilraabte vor Missionair dem cn
venlig Hilsen i deres eget Sprog, og deres Mistillid for
svandt fuldkommen, saasnart de hörte, at han var en Eng
lænder og vi Danske „Englændernes Brodrel* Da vi ovenikjöbet forærede Fruentimmeret et Par Ringe og andet Stnaanips, var Venskabspagten sluttet imellem os, og lo af dem
tilbode sig som Veivisere for at folge os op i deres Bjergleir.
De viste os snart den ene Forhugning efter den anden,
og hvor der saaledes var opfort Barricader af Træstam
mer og Steen, fortalte de os gjerne om en og anden fransk
Troppeafdeling, som her havde holdt sin natlige Bivouak
eller bestaaet Smaaskjærmydsler med dem. Her havde de
Indfödte staaet paa Höiden af Bjergene og rullet Klippe
stykkerne ned over deres fremrykkende Fjender, eller man
havde, skjult bag Skovens Træer, kæmpet Mand mod Mand,
og de ældgamle Stammer bare endnu mangt et Mærke af
fjendtlige Kugler, der senere vare skaarne ud af Indianerne,
og saaledes for en kort Tid havde bödet paa deres store
Mangel paa Ammunition. Det var nemlig kommet saa vidt
med dem, at Steen var næsten det Eneste, de endnu havde
at lade deres Bosser med, og disse, derfra Begyndelsen af vare
gode gamle engelske Regimen Isgeværer**), bleve saaledes
mere og mere fordærvede. Hovedkrigen fra fransk >Side
bestod nu i at afskjære Fjenden saavel Ammunition som
Levnetsmidler, og Kysterne bevogtedes derfor paa det Strængesle. Ofte greb man En eller Anden, der om Natten havde
listet sig ned til Strandbredden, for at fange Fisk eller hente
Saltvand, og det var saaledes kun ct Par Maaneder siden,
at man paa denne Maade havde bemægtiget sig Hövdingen
Tumufau, som man derpaa havde sendt til DeportationsÖen Tubuei, en af „austral islands“, hvorhen hans Kone og
Börn vare fulgte ham i Landflygtigheden. Hadet mellem de

*) Det er disse Folks Maade at sigte og skyde pan.
**) Mærkerne vare ikke engang tagne nd af dem.
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frie og de fransksindede Indfödle var iövrigt meget ulige
paa de to modsalle Sider. De Förste nedskjöde uden Barm
hjertighed enhver af deres Landsmænd fra Papëili, som
Lejligheden gav i deres Vold, men sneg derimod en af
Insurgenteme sig ned lil Hovedstaden, da havde han kun
meget lidt al befrygte af de derværende Kanakker, og det
hændte ikke sjelden, at han opholdt sig flere Dage i Byen
og vendte derpaa uskadt tilbage til sine Brödre i Bjergene.
Nogle Fruentimmer, der fiskede i Floden, og i Begyn
delsen forskrækkede gave sig paa Flugten, i den Tro at vi
vare Franskmænd, vare de eneste levende Væsener, vi modle
paa hele vor lange Vandring. Endelig kom vi over det
sidste Vadested, og et herligt Skue aabnede sig for os, idet
vi nu traadle ud af Skoven. Tælbevoxede, mægtige Bjerge
saae vi her al indeslutte os fra alle Sider men ligefor
hævede sig i flere tusind Fods Höide cn kegleformig Klippe,
og, som det syntes ikke langt under dens nøgne Top, viste
en af vore Veivisere os sin lille Hylle, et Udkigssted, hvor
fra det tahitiske Flag heistes som Tegn til den fjernere
Landsby, i det samme Nu vi traadle frem bag Skovens
Træer. Ogsaa Signalraab oppe fra Höiderne udbredte til
alle Sider Rygtet om Ankomsten af de fremmede Gjæster.
Over en uhyre Træstamme vare vi passeret for
sidste Gang over Floden. Det gik nu opad Bjerget, vi
klavrede og greb fat i Rödder og Buske; Fjeldstien var
meget steil, og syntes ved stærke Regnskyl at maalte blive
ufremkommelig. Kl. 12 vare vi naaede op lil det 7—800'
over Dalen hævede Bjergplateau; her sloge vi os lil Ro,
omgivne af en 30—40 Mænd, Qvinder og Born, deri störste
Venskab og Fortrolighed stimlede om os. Efterat have
bænket os i Skyggen af et ældgammelt Træ, i hvis Stamme
man havde udhugget Carricaturcn af cn fransk Officeer, der
næsten forsvandt under sin umaadelige trekantede Hat, bragte
man os snart nogle Bjergbananer, som vi, i Mangel af den
egentlig dertil horende Sauce af Saltvand og Cocusmelk,
spiste med paadryppet Citronsaft, og til Desert fik vi en
Ananas, saa god som vore gjæstfrie Venner vare island til*
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nt byde os den. Deres Savn af Fødemidler var kun altfor
öiensynligt, og de faa Laser, der endnu hang paa dem, for
tjente knap Navn af Klæder; alligevel vare de fast beslut
tede paa ikke at ville underkaste sig: en Skjæbne, der dog,
som vi strax skulle see, rammede dem meget snart, ja vel
snarere, end Nogen af os kunde have anet.
Pastor Hansen og jeg skulde være ombord igjen samme
Aften, og maatte derfor tiltræde Tilbageveien tilligemed den
engelske Missionair. De Herrer Reinhardt og Kjellerup der
imod klavrede senere paa Dagen höiere op lil Udkigsliuset,
og derfra til den af over 30 Hytter bestaaende Loir, der
laae et Stykke længere inde imellem Bjergene. Man over
lod dem strax den bedste Hylle (il Natteleie, laantc dem
sine Kisteklæder, for al de kunde faae torret deres egne,
og slagtede, al Indsigelse uagtet, cn af de lo eneste Höns,
der endnu vare tilbage i deres lille By. Da vi kun havde
Penge hos os, som intet Værd kunde have for vore Venner
under de nærværende Forhold, vare vi ude af Stand lil at
lönne deres Gjæslfrihcd imod os. Efterat være vendte til
bage lil vort Skib, forsömte vi imidlertid ikke, gjennem cn
dem meget hengiven engelsk Missionair, Mr. Thomson, at
tilstille dem nogle Klædningstykker, Pynt og andre Smaaling, hvormed vi troede at kunne gjöre dem cn Glæde og
vise dem vor Taknemlighed.“
Saavel fra denne befæstede Bjergleir, som fra den anden,
Vesten for Punavia, var det al Indianerne gjorde deres Ud
fald, som især fandt Sted, naar de manglede Levnelsmidler,
og dette var ikke sjelden Tilfældet, thi det indre Land af
Tahiti, som bestaaer i de höic, næsten utilgængelige Bjerge,
cr meget lidet beboet og slet ikke opdyrket; det er kun den
Strimmel Land, der ligger mellem Bjergenes Fod og Siranden,
som var og hidtil er den beboede og beplantede Deel af
Öens Jordsmon.
Det lykkedes endelig de Franske nogle Dage efter min
Afrcise fra Tahiti, den 17 December, at overrumple India
nernes befæstede Lcir paa Bjerget Tahavai, i del en Afde
ling paa 30 Mand, veilededc af cn forrædersk Indianer, gik
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ad cn hidtil ukjendt Sti op imellem Bjergene, og kom bag
paa dem, medens Capt. Bonnard, benyttende sig ar den
derved i Leiren opstaaede Forvirring, stormede op ad den
almindelige Vei, der forresten, som vi alt have seet, lige
ledes var en meget utilgængelig Fodsti. Saasnart Indianerne
saae, at det vilde komme til Haandgemæng og aaben Kamp,
tabte de Modet og overgave sig paaKaade ogUnaade. Kun
lo Indianere foretrak Döden for Overgivelse, og kastede sig
i Afgrunden. De Franske marcherede nu over Bjergene
tri Leiren ved Punavia, som de ligeledes overraskede og
bragte til Lydighed. Indianerne svore derpaa Troskab lil
Protectoralets Fane, udlevercde 1000 Geværer, og bleve saa
sendte hjem hver til Sit.
Jeg kan ikke nægte, at det glædede mig meget, da jeg
i Valparaiso erfarede denne Begivenhed, der gjorde Ende
paa al Modstand, og hvorved den brave Capt. Bruat havde
faaet den Tilfredstillelse at bringe en saadan Ende paa den
falske og ubehagelige Stilling, hvori han ved Begivenheder
nes Gang nodlvungen var kommen, forinden han forlod Ta
hiti; thi allerede medens jeg var der, erholdt han Under
retning om, at han var udnævnt til Contre-Admiral og skulde
afloses af Capitaine de vaisseau Lavaud. Det blev almin
delig antaget, at Captain Bruats Personlighed var Hovedanstodslenen for Dronningens Tilbagekomst, fordi denne
Mund havde været nödsaget til at optræde saa fjendtlig*
imod hende. Man antog ogsaa, al Lavaud vilde komme
udj forsynet med nye Instruclioncr. Hun vendte virkelig
tilbage, saasnart hun erfarede Bruats Afreise, og siden
den Tid har, saavidl jeg veed, Prolecloratet over Tahiti
været uanfægtet.
Jeg besögte en Formiddag de Indfodte, som vare
de Franskes Sag hengivne, deriblandt omtrent 200 Mand
fra Öen Borraborra.
Man vil maaskee erindre, at de
Franskes Besiddclsestagclse af Tahiti, bragte en alminde
lig Revolution tilveie paa Selskabsöerne. Rajatea erklæ
rede §ig for Dronning Pomare, og de Franske fore
toge en Expedition imod denne Ö, som mislykkedes. En
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Landgang paa Huahine, for at inddrive en Öen idömt Pengemulct af 600 Piastre, maatte ligeledes opgives igjen, eflerat
de Franske, som Missionairerne paaslodc, havde Hielt et
Tab af hundrede Mand. Paa Borraborra udbrod en forme
lig Borgerkrig, idel endeel af Befolkningen, med Hövdingerne
Tafaora og Mei i Spidsen, erklærede sig for de Franske og
forlangte deres Protectorat, medens den störste Deel erklæ
rede sig imod dem. De der vare den franske Sag hengivne,
vandrede da ud og gik til Tahiti, hvor de toge Tjeneste i
den franske Armee. Jog fandt dem boende i nogle temmelig
store Hytter i den östlige Deel af Byen, som man havde
givet dem til Caserncr. Her sadde de udenfor, som ægte
Soldater iFeldten, naar de ikke slaaes og ikke ere paa Post;
de loe og fjasede, sov eller spiste Poï, pudsede deres Ge
værer eller bestille Ingenting. Det var smukke, velvoxnc
Folk; en couleurt Bomulds-Skjorte og et Par hvide Beenklæder var deres eneste Paaklædning. Da de erfarede, at
jeg vilde besöge Borraborra, tilbod Tafaora at give mig et
Brev med til en god Ven af ham, som kunde være mig til
Nvlte. Jeg modtog delle Tilbud, men senere erfarede jeg
f Chefen for den engelske Fregat Grampus, Capt. Martin,
at det kun vilde være mig til Skade, en Mening, som jeg
ved min Ankomst til Borraborra fandt fuldkommen bekræf
tet, og jeg holdt derfor Brevet tilbage, hvorved jeg har
vundet, at jeg vedlagt kan meddele mine Læsere det i Fac
simile, hvorved de da selv kunne bedömme en Borraborrallövdings calligraphiskc Færdighed, og tillige faae en Idee
om disse Folks Sprog.
Der var stor Mangel paa ferske Provisioner i Papëili.
Det var fast ikke muligt at voie en Höne op med Penge,
Æg kostede en Frank Stykket, Oxckjod var ikke al faac.
Franskmændene opgive imidlertid ikke saa let deres Smag
for at leve godt, og jeg kan forsikkre, at jeg faa Steder
har gjort bedre Dinéer, end paa Tahiti ved Gouverneurens
Bord, takket være de franske henkogte Sager, som fandtes
i uhyre Masser, ja jeg tör sige i hele Skibsladninger, paa
denne Plads. Dagen för vor Afreise var der almindeligt
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Gjæslebud for Galathca over hele Papëili, afdeelt efter det
militaire Hierarchies forskjellige Grader. Jeg spiste med
nogle Officerer hos Gouverneuren i Land; ombord i Damp
skibet Phaeton tracterede de franske Officerer den ovrige
Deel af Galalheas Messe-Personale; vore Regnskabsførere
spiste i Land hos deres franske Kammerater paa eet Sted,
anden Classes Underofficerer hos „les seconds maîtres“ paa et
andet Sted, og vore Soldater-Underofficerer hos de franske
Sergeanter i deres Caserner. Alle kom ombord, fornoiede
med den Artighed og Opmærksomhed, der var udvist
imod dem.
Det var Gouverneurens Modtagclsesa ften.
Musiken
fra rUranie var kommen i Land og spille paa Esplanaden
udenfor Gouvernementshuset, hvilket havde lokket cn stor
Mængde Folk sammen af alle Slags, baade Europæere og
Kanakker, baade Mandfolk og Fruentimmer. Der blev dandset adskillige ganske besynderlige Dandsc, men da jeg saao
den samme Slags Dands igjen paa Borraborra, og der havde
bedre Leilighed at iagttage den end her, hvor jeg maatte
dele min Opmærksomhed mellem det europæiske Damesel
skab inde i Huset og delKanakske udenfor, saa vil jeg op
sætte at omtale denne Gjenstand, til jeg kommer til hiin oftnævnte Ö.
Forresten kunde jeg den Aften antage mig forsat til
en Salon i Paris. Pyntede franske Damer, franske Herrer,
som gjorde Cour til dem, Ecarlé-Bordet omringet af en
stor Mængde Spillende og Tilskuere, franske Forfriskninger
ombaarne paa franske Porcelains Servicer, kort alt indenfor
Husets Mure bidrog lil at gjöre Illusionen fuldkommen.
Men med et Blik ud af Vinduet var ogsaa det hele Bedrag
i denne Retning forsvundet. Her saae man de höie Cocuspalmer at omgive Esplanaden, hist Dronning Pomares Pa
lais, overskygget af Brodfrugt- og Orangetræer; i det höie
Græs, midt paa Pladsen, væltede sig den kanakske Ungdom
med Raab og Skrig, indtil en fransk Skildvagt med nogle
temmelig ublide, men meget tydelige Fodbevægelser, led
sagede af nogle Kraftudtryk, forjog den stöiende Ungdom.
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Saaledes som det var, var det hele cn interessant Seene.
Men Kl. 9 slog Tapto, og dermed var alt forbi. Enhver
skyndte sig hjem og ombord, thi Gouverneuren var cn
slræng Disciplinair.
Jeg Saae meget ofte og navnlig hiin Aften den stak
kels Capt. Malmanche, som jeg ovenfor har omtalt som
Stabschef hos Gouverneuren, og som havde maatlet lade sit
Been tilbage paa Tahiti. Ilan havde sin Familie hos sig.
Den Uvished, hvori alle de europæiske Damer levede under
de bestaaende Forhold, maalte være dem i höieste Grad
piinlig. De vidste jo dog ikke, hvad Öieblik deres Mænd
kunde falde for Fjendens Kugler, og om ikke Byen endnu
Dagen efter ved Overrumpling blev indtaget af de Indfodle,
og hvor rædselsfuld havde ikke da deres Skjæbnc været?
Det var ved engelske Missionairer, at Chrislendommen
var bleven indfort paa Tahiti. Disse Blænd, forsaavidt do
vare bievne paa Öen under den franske Occupation, vare i
en meget vanskelig Stilling. Del var cn Sclvfolge, at de
Franske behandlede dem med Blistillid, og de vare, skjöndt
tilsyneladende frie, dog i et Slags Fangenskab eller i al
Fald under slrængt Tilsyn. Man forlangte af dem, at de
skulde afliolde sig fra al Deeltagelso i de politiske Forhold,
og udelukkende beskjæftige sig med deres Embede som Re
ligionens Forkyndere og Lærere. Jeg saae flere af dem,
men det var öiensy nligt, at de helst undgik enhver Berö
ring med Frcmmde. Jeg havde saaledes meget lidet Lejlig
hed at iagUage noget af deres Virksomhed og dennes Fol
ger. En Undtagelse heri gjorde Missionairen* paa 'Ost-Tahili, der, som en tro Hyrde, havde foretrukket at blive ved
sin Hjord, og at virke for den paa bedste Blaade, til hvilken
Ende han havde anerkjendl Protectoratets Herredömme. Han
var derfor strax bleven afskediget af det engelske MissionsSelskabs, og ligesaa öieblikkelig optaget i fransk Tjeneste,
samt ansat som den franske Regjerings Præst paa Ost—Tahiti.
De Franske havde forkyndt cn fuldkommen fri Religionsövelse, og fölgelig arbeidede de [calholske Missionairer,
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som vare ankomne til Öen, af al Magt til deres Formaals
Opnaaelse. Efter Englændernes Udsagn skulde disse Be
stræbelser være totalt mislykkede, og deres eneste Prose
lyt være en for nogle Maaneder siden afdöd Hovding-Konc,
om hvem man paaslod, at hun til den Ende var bleven paa
det Frygteligste plaget paa hendes Dödsleie. Denne Relation
maa imidlertid ingenlunde lages bogstavelig; den var kun
et Udtryk af det bittre Fjendskab, som Forholdene her
havde fremkaldt mellem de lo rivaliserende europæi
ske Nationer, og som gjorde sig gjældende allevegne.
De i Havnen liggende engelske og franske Söofficerer
havde ikke engang gjort hinanden den förste ceremonielle
Visit, og Fregatten Grampus betragtedes af de Franske med
de skjævcste Öine. Da derfor cn Dag nogle af dennes
Officeersbesætning vare til et Besög ombord i Galathea, blcve
vi Vidner til, at Franskmændcne, der allerede vare paa Veien
lil os, dreiede af igjen, blot fordi de saae det engelske Orlogsfartöi ligge paa Siden af Corveltcn, og roede omkring
i Havnen, lige til de havde sect dette sætte frabordc. De
franske Officerer vare derpaa knap traadte ned i Messen,
da ligesom ved en Skjæbncns Ironic to engelske Missio
nairer kom, ligeledes for at gjöre os en Visit, og nu vare
disse ikke al forinaac til at folge ned med, fordi de, som
dc sagde, ikke önskedc at gjöre Selskab med Folk, som de
aldrig talte til eller hilste paa. Ja ved Dinéen paa Phaeton
tog en fransk Officeer Pastor Hansen tilside og forsikkrede
ham, at de engelske Missionairer vare luller Skurke og For
førere, og at de altid toge de smukkesle unge Piger i de
res Tjeneste; „det bedrøvede ham uendeligt at maatte saarc
vor Præst ved en saadan Skildring af Embedsbrodre, men
Sandheden kunde han ikke fordölgc!“
Jeg havde den Fornöielse Dagen fôr min Afrcise, at
see et smukt, stort dansk Skib at komme ind til Papëili.
Del var Skibet „Napoleon“ fra Apenrade, fört af Capt. Bendixen, kommende senest fra Nukahiva (Marquesas-Öernc),
hvorfra han blandt Andet medbragte cn Præst som de
Franskes Fange, men ellers fra Valparaiso. Han var med
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Fragtgods for den franske Regjerings Regning. Det var
tredie Reise, Capt. Bendixen gjorde i denne Fart, og det
var mig en sand Glæde at höre den Roes, som de franske
Autoriteter eenstemmig udtalte over denne Mand, og over lians
Skib. Det var nu hans Hensigt at söge hjemefler, men paa
Veien vilde han anlöbe China, hvorved jeg var istand til
at meddele hnm endeel Oplysninger, som jeg har det
Haab, ere komne ham til Nytte.
At der iövrigt kun var liden eller ingen Handel og
Skibs fart paa Tahiti, var en Selvfolgc under de forhaandenværende Omstændigheder. Papeili’s Havn var, förend Uro
lighedernes Udbrud, et Tilholdssted for Hvalfangere, lige
som at Hvalfangsten dreves derfra, i det herboende Euro
pæere gik ud med mindre Fartöier, Skonnerter og Cuttere
f. Ex., og bragte Ladning hjem, som da oplagdes og tilbe
rededes færdig lil Udskibning i saadanne större Hvalfan
gere. som kom herind og kun manglede lidt i at have de
res Ladninger complette. Denne Industrie, sagde man mig,
betalte sig meget godt. Man viste mig en Skonnert liggende
i Havnen, som i een Jagttid havde bragt tre fulde Ladninger
i Havn fra Farvandet Nord og Vest for Selskabsoerne.
Og hermed skal jeg tage Afsked med Tahiti og dens
Beboere. Jeg foler bedre end nogen Anden, hvor mager
og lidet tilfredsstillende min Beretning har været over denne
Ö, der af alle Reisende beskrives som den skjönneste og
interessanteste af alle Öerne i Sydhavet, og derfor har er
hvervet sig Navnet af Oceanets Dronning; men det har kun
været den uundgaaelige Folge af vort korte Ophold og For
holdenes Natur.
Fredagen den 11 Decbr. tog jeg Afsked saavel i Land,
som paa Rheden, lettede saa Kl. 1O| Formiddag med en
frisk östlig Brise, som snart bragte mig udenfor Revene og
i aaben Sö, hvor Lodsen gik fraborde. Styrede saa NV.
t. V. hen, passerede Nord om Eiineo, og fik Huahine i Sigte
ved Solnedgang. Styrede NV. hen til Kl. 1 og derpaa
VNV. til Dagen. Havde da Huahine i S. $ O. og den nord-
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ligsle af Rajatca Öerne, Taha*) kaldet, i SVt.V. Kl. 7 fik
vi Sigte af Borraborra i V. £ S., 10 Miles Afstand. Men nu
faldt den öslligo Brise af lil heelt Stille og Omlöbende med
Regn. Kl. 3 Eftermiddag kom den igjen, men laber; sty
rede Cours for Borraborra, og var inde under det nord
ostlige Land Kl. 7 Aften, da havde vi Borraborras höie
Pik i SSO., saae ogsaa Atollen Molu-Iti, som var det egent
lige Maal for min Reise. Men da jeg ikke havde Lyst at seilc
ind imellem Öerne i Mörk et, og maaskee falde i Læ, dreiedc
jeg (il og holdt gaaende med smaa Slag, Ost for Canalen
mellem Borraborra og Molu-Iti, lil det blev Dag.
Saavel Rajatea som Huahine og Borraborra havde taget
Parti for Dronning Pomare, men siden det mislykkede Forsög mod Rajatea, have de Franske aldeles ikke gjort noget
Angreb paa disse Öer. De Engelske ancrkjendte ikke, at
det franske Protectorat strakte sig længere, end netop lil
Tahiti og Eimeo, hvorimod de andre Öer skulde være uaf
hængige. Eimeo var aldeles i fransk Vold; der var ingen
Garnison; men Indvaanerne koin daglig i deres Farloier til
Tahiti, og det var fra denne O, at Papëiti forsynedes med
Levnetsmidler, navnlig med Fisk.
Næste Morgen holdt jeg Cours igjennem det 2 Mile
brede Löb, mellem Borraborra mod Syd og Motu-Iti mod
Nord, og derpaa Syd efter tæt Vesten om Coral-Revene,
som omgive hele Öen Borraborra,* til tværs for Indlobet til
Havnen. Delte Indlob gaaer ret Ost og Vest ind imellem
Coral-Revene, og er ikke mere end 600 Alen bredt mellem
begge Revene. Coursen ind er allsaa ret Ost, og da Vin
den i Almindelighed er östlig, er Lobet meget vanskeligt at
kommô ind ad. Jeg dreiedc til udenfor, heiste Lodsflag og
skjod et Skud, men der kom ingen Lods ud. Da nu Vin
den var falden temmelig nordlig, Ledigheden altsaa var taalelig lil at komme ind med, og jeg havde Duperreys Kaart
ombord, som hidtil havde viist sig saa særdeles tilfredsstil*) Talia og det egentlige Roja tea kaldes tilsammen Rajatea-Öerne, fordi
de ligge indenfor eet og det samme Rov.
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lende, og hvori der findes et speciell Kaart over denne
Havn, saa bestemte jeg mig til at holde ind paa egen Haand,
og var ogsaa snart inde mellem Coral-Revcne. Jeg havde
givet Underseilene op, for at være klar til at ankre, men jeg
mærkede snart, at Strömmen salte haardt ind paa det syd
lige Rev, salte derpaa Underseilene paa igjen og forcerede ind
forbi Revene. Loddet gik stadig. I Duperreys Kaart findes
ingensteds i Lobet mindre end 10 Fv. Vand, og midt i Löbel 20 til 25 Fv. Jeg blev derfor meget ubehagelig over
rasket, ved pludselig at faae 4 Fv. Vand, men herved var
intet at gjöre. Vi maatle ind, og da Underseilene kom paa,
vare vi snart igjen paa 20 à 24 Fv. Vand. Just som vi
vare Lobet inde, skrallede Vinden til heel östlig, saa at vi
ikke kunde lægge cl Coral-Rev fra os, som stak ud paa
Sydsiden fra en Ö, som laae paa Coral-Revenc. Lod der
for Ankeret falde paa 15 Fv. Vand. Loddede rundt om
Skibet: paa halvanden Cabellængde agten for os var der
kun 3 Fv. Vand, og paa Kanten af det Rev, som jeg var
ankret for, aftog Dybden i eet Kast fra 15 til 2 Fv. Nu
fik vi Lodser nok ombord, blandt andre en gammel Engelsk
mand, som var bosiddende her. De havde taget os for en
fransk Fregat, og derfor havde de ikke villet lodse os ind.
Paa den Ankerplads vi laae, kunde vi ikke blive lig
gende. Förte derfor et Varp ud i ONO., varpede os to
Cabellængder op, sallç saa Seil; men da Varpet ved Sveining var korinnet over vor Botelur, maatle vi kappe det fra
os, faldt af og seilede os nu ind i Havnens sydlige Deel,
hvor vi ankrede tværs ud for den, med cn Missionair-Kirke
forsynede Landsby Vaelapi, som laae ved Strandbredden,
venlig omgivet af den herligste Skov af alle mulige tropi
ske Træer og Væxler. Paa denne Ankerplads peilte vi
Borraborra SV. Huk i............. S. 4° O.
Tubu Iti SO. Huk i
............. S. 4° V.
- - Nord Huk i............. N. 87° V.
Vaetapis Missionair-Kirke . . . N. 77° O.
Saaledes som vi her laae, havde vi det höie Bjerg Pahia, med sin cnkeltslaaende pyramidalske Pik, ligefor os-, og
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tilsyneladende lige over Hovedet paa os. Det varede flere
Dage, forjog kunde vænne mig til at see dette Monstrum,—
paa hvis Top, der altid hvilede nogle mere eller mindre tunge
Skyer, — ligesom at see ned paa Dækket til os. Saalængc
disse Skyer hang fast paa Pahia, saalænge, sagde Indvaanerne os, havde man godt Veir i Dalen og Havnen, men
saasnart de lösnede sig og kastede sig ned ad, kunde man
være vis paa, at faae ondt Veir.
Öen Borraborra kan betragtes som et eneste Bjerg, der
skyder op af Havets Skjöd. Dets hoiesle Punkt Pahia dan
ner en meget steil Spidse, som rager höit op over de øv
rige Dele af Öen, der i forskjellige Retninger, snart som
langstrakte Höidegrupper, snart i mere skarpe Dannelser, gaae
ud fra hiin Pik og strække sig, aftagende i Höide, men stedse
stærkt bevoxede med Skov, ned mod Strandbredden. Denne
er lav, og danner, ligesom det er Tilfældet paa Tahiti, et
frugtbart Belte omkring hele Bjerget.
Rundt omkring Borraborra og flere mindre Öer gaaer
cn Ring afCoral-Rev, som, hvor de hist og her staae over
den höiesle Vandstand, ere begroede med Cocuspalmer. Det
Hele har Udseende af cn stor Atol, i hvis Midte Borraborra
og de omliggende Smaaöer först i cn senere Tid have hæ
vet sig af Havets Skjöd. Coral-Ringen har kun en eneste
Aabning, den oven beskrevne Indseiling. Herved dannes
altsaa cn Havn heelt rundt om Öen, som imidlertid kun kan
benyttes af större Skibe paa Vestsiden, hvor Dybden cr afvexlende fra 15 til 20 Fv. Lige forlndlobet ligger en tem
melig fremspringende Pynt, der, saa at sige, deler Havnen
i en nordlig og en sydlig Deel, men begge ere omtrentlig
lukkede, den Forsle for Nord- og den Sidste for Syd-En
den, idet Coral-Revene her saa godt som slutte sig fast til
Landet, eller idetmindsle ere saa höit opgroede, at der in
gen Fart kan være om til Osfsiden af Öen med andet, end
mindre Farloier og Baade.
Da jeg under Indseilingen havde fattet Mistanke til
Duperreys Kaarls Paalidelighed, benyttede jeg vort Ophold
her til nt lade oplodde en Deel af Havnen og navnlig Ind-
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lobet. Det visle sig da, at der midt i dette vnr cn Barre
tværs over mellem Revene, hvor Dybden pludselig a ft o g
fra 12 lil 4 a 5 Fv., og derpaa slrax efter igjen steg lil
9, 12 og 20 Favne Vand. Endvidere fandt vi, at der fra
Nordost-Spidsen af en lille Coral-Ö, som Duperrey kalder
Tubu-Ili, beliggende paa Coral-Revcne selv, lober et Rev
ud, paa hvis Yderkant det pludselig grunder op fra 15 lil
2 Favne Vand. Alle disse Lodskud og nye Rev ere bievne
aflagte i det Exemplar af Duperreys Kaart, som vi havde
ombord, udlaant fra det store kongelige Bibliothek. Mærket
for Indseilingen er at bringe Bjerget Pahia i O.I.S., og da
styre denne Cours. Man vil da have Bjergets liöieste Spidse
overcet med den Kam af Bjerget, som lober ned fra Piken
Vest efter. Lobet cr ikke mere end 2| Cabellængde. Det
tegner sig skarpt ined stærk Brænding paa begge Sider, dog
mest paa Nordsiden, medens der paa Sydsiden sees nogle
törre Plader, hvorpaa ligge nogle store Steen.
Min Hensigt med at anlöbe Borraborra’s Havn var, at
give de Herrer Naturforskere Leilighed til al undersoge Coral-Revene og navnlig at besoge Alolen Molu-Ili. Jeg var
saa heldig, ved Hjelp af den ovenomtalte Englænder, at faae
fat paa en lille Cutter med Dæk i, tilhorende en Amerika
ner, og med delte Fartöi afgik Naturforskerne Behn, Rein
hardt og Thornam den 14 Decbr., for at gjöro denne
Excursion.
För de seneste Uroligheder havde Borraborra 800 Indvaanere, deraf havde de 200 taget fransk Partie og vare
udvandrede til Tahiti. De 600 tilbageblevne Landsmænd
havde svoret at dræbe dem alle, hvis de kom tilbage, og
vare, saa sagde de idclmindste, bestemte paa at forsvare
deres Ö og sig selv til sidste Mand, hellere end lade den
komme under fransk Herredomme. De havde til den Ende
anskaffet sig adskillige Canoner, dem de arme Folk havde
betalt engelske Speculantcr i dyre Domme, cn af dem alene
med 90 Sviin. Disse Canoner havde de transporteret op
paa Bjerget Pahia, hvor de havde udvalgt et fast utilgænge
ligt Punkt og der dannet cn befæstet Leir, hvorhen de da
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vare tilsinds at trække sig tilbage med hele Befolkningen,
dersom de skulde blive angrebne af de Franske. Den Dag,
vi ankom, vare allerede alle Fruentimmer og Born sendte
derop, da de troede, vi vare en fransk Fregat. Men da de
saae, at de havde at bestille med venskabeligsindede Folk,
fattede de snart Tillid igjen, og da jeg kom frem med et
Brev fra Chefen af Grampus, Capt. Martin, til de forste Höv
dinger paa Öen, saa var vor Modtagelse saa venskabelig
som mulig. Det her fra gamle Tider herskende Taio-Forhold, hvorved To deelte Eiendom og skiftede Navn med hin
anden, syntes fuldkommen at være forsvundet fra disse Öer;
men hvad der dog endnu mindede derom, var mange af de
Indfodtes Hang til ganske særdeles at slutte sig til en En
kelt iblandt os, og da at stadfæste denne Venskabspagt ved
gjensidige Tjenester og Foræringer.
Vi laae med Corvelten* omtrent 1000 Alen fra Land,
tværs for den lille Landsby Vaetapi, som vel kan betragtes
som Borraborras Hovedstad. En lille Landingsbro er an
lagt ud over Coral-Revene, og fra denne kommer man strax
ind paa en meget kjön lille Vei, som slynger sig langs Strand
bredden, og ved hvis Inderside de smaa Hytter ligge adspredt
i Skyggen af en Skov, ved hvilken man, naar den var no
get mere tilgroet, og naar ikke ogsaa Brodfrugltræct her
var föiet lil Naturens övrige Rigdom, kunde troe sig hen
fly ttel til Pulo Milu-Havn paa de nicobariske Öer; selv
BarFingtonia’en hæver sig her stolt med sin kæmpeagtige
Lovhvælving, og sine hvide korsformige Pragtblomsler.
Guaven begynder allerede, ligesom paa Tahiti, at gribe for
uroligende om sig i hele den Dal, der trækker sig som et
Belle omkring Foden af Bjergene. Alle Huse vare ned
brændte og endeel Cocuspalmer omhuggede under den fran
ske Occupation; de midlertidig opförte lave Hytter vare aabne
til alle Sider og kun tækkede med Cocusblade. Nogle smaa
Vandlob risle herigjennem, og söge ud imellem Stenene paa
Strandbredden. Det indvendige Rum var tomt, Malten, som
laae paa Gulvet, tjente til Leie, og af Huusgeraad saaes
lidet eller Intet. En Indhegning omgav hver Hytte og dens
Billes Jordomseiling.

111.

17

258
Cocustræer, for at beskytte dem mod de omlöbendc Sviin.
Gjeder havde der været nede paa Lavlandet, men da de
anrettede for megen Skade, havde de Indfödte sluppet dem
lös, og de levede nu i vild Tilstand mellem Bjergene. Sviin
og Fjærkræ var her i temmelig Overflödighed, derimod havde
Franskmændene taget alt Hornqvæg med sig, paa Missionairens
Ko og Tyr nær. Frugter, Cocusnodder, Oranger, Yams,
Bananas, Rödder og Roer fandtes i störste Mængde.
Tæt ved Stranden laae Kirken og tæt ved den Skolen.
Den sidste var et simpelt Skuur, uden mindste Ydre og
med aabne Vægge,, egentlig kun et Tag baaret paa Piller;
Kirken var heller ikke uden af Træ, men i al sin Simpel
hed ganske net, og bygget paa de Indfødtes egen Bekostning.
Der fandt hverken Gudstjeneste eller Skoleundervisning
Sted i de Dage vi vare her. Derimod forsamlede Befolk
ningen sig paa Pladsen udenfor* og under disse Bygningers
Tage, hver Eftermiddag naar mine Folk fik Landlov, og nu
tilbragtes Tiden til Solnedgang med Leg ogDands, Sang og
Lystighed.
Ikke langt fra Kirken ligger Missionairboligen, en no
get anseeligere Bygning, med et Vænge foran, hvorpaa der
græssede den ovennævnte Ko, den eneste i sit Slags paa
hele Öen. Missionaircn Mr. Richardson havde boet her i
8 Aar og havde i den Tid foröget sin Familie med 8 Börn.
Han var til min Forundring cn, idetmindsle tilsyneladende,
ligegyldig Tilskuer ved alt hvad her gik for sig.
Strax ved vor Ankomst og senere hver Dag, og saagodlsom hele Dagen, havde vi talrige Besög af Öens mand
lige Befolkning. Det var, ligesom deres Brödre paa Tahiti,
store, smukke, velvoxne Folk, med et godmodigt, men som
oftest mörkt, melancholsk Udtryk. Mange iblandt dem vare
kronragede. De vare næsten alle paaklædte i et Par tynde
Beenklædcr og en Skjorte, og flere af dem förte et braaget,
stribet Stykke Töi om Livet, aldeles som Malaiernes Sa
rong. Tapoa, Kongen paa Borraborra, var, fraværende,
man sagde os, han var taget til Rajatea for al besöge sin
gamle Ægtefælle, Dronning Pomare, fra hvem ban var ble-
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ven skilt, fordi Ægteskabet var barnelöst. I hans Sted regjerede en Hövding Matéha, som strax kom ombord og
gjorde sin Opvartning. Der Yar imidlertid, hvad det Ydre
angik, intet der tydede paa denne hans Værdighed. Han
havde til sin övrigePynt föiet en bruun Stoffes Frakke, og
en rund Filthat efter almindelig europæisk Dannelse, der
klædte ham saarc ilde, og gav ham ligere Udseende af en
couleurt Lcietjener paa et Hotel, end en mægtig Hövding
paa en Ö i Sydhavet. Han stod i saa Henseende langt
tilbage for Hövdingen Tevivi eller Papåoa, en gammel Mand,
men en Kjæmpeskikkelse, der havde ifört sig et hvidt, næ
sten österländsk Costume, og udmærkede sig ved et over
ordentlig ædelt Udtryk. Benævnte Frakke var formodentlig
en fælleds Eiendom mellem de gode Folk, idetmindste var
det Tilfældet, at da nogle Dage efter Harriau, en anden
Hövding, som vaskede for os, kom ombord for at hente
sine Penge, saa havde han Frakken paa, som generede ham
betydelig, da han var et godt Stykke större end Vice-Kongen. Til denne sin Stads var han barbenet, og blev uende
lig lykkelig, da en af Officererne forærede ham et Par
lodne Slövler.
Dagen efter min Ankomst underrettede Vice-Kongen
mig om, at han ifölge Landets gamle Skik havde sam
let en Foræring til Skibet, og bad om, at jeg vilde lade
den afhente, da Alt laae samlet ved Landingsbroen. Jeg
sendte da ind og fandt en ikke ringe Mængde af levende
Kræ, deriblandt fire Sviin; endvidere Oranger, Cocusnödder, Bananas, Yams, Roer og flere andre Slags Grönt, som
alt blev taget ombord og forskaffede mine Folk et forfriskende
Maal tid. For efter Evne at gjöre Gjengjæld for denne Hof
lighed, indbod jeg Vice-Kongen og de övrige Hövdinger
med deres Damer til at besee Skibet og spise Frokost hos
mig næste Dag. De kom da ombord, vel omtrent 12—14
Mandfolk, men kun eet Fruentimmer, som var Vice-Kongens
Frue, en ret kjön, ualmindelig lille Person, paaklædt paa
europæisk, det vil sige, at hun havde en Kjole paa, som
sluttede om Livet, et Torklæde om Halsen og en Straahat
17*’
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paa Hovedet Eßer at de havde seet sig om i Skibet, kom
de ind i Kahytten lil Frokost Jeg traclerede dem med
Svinesteg, Bröd og Viin, men da jeg saae, hvorledes de
brave Folk toge til Flasken, lod jeg Vinen blande med
Vand, da det ingenlunde var mig ligegyldigt, at have hele
Borraborras adelige Befolkning liggende drukken i min Ka
hyt. Her var i Sandhed ingen Tale om Tealotalisme eller
nogensomhelst Frygt for, hvad Missionairen vilde sige til
det, thi den gode Hr. Richardson med Frue vare ogsaa
mine Gjæster, og saae paa den hele Scene uden mindste
Anfægtelse. Efter endt Frokost bragte jeg dem alle hen
lil et Bord, som jeg havde opdækket med en ikke ubetyde
lig Mængde Foræringer. Det vil nemlig erindres, at der
var medgivet Expeditionen en stor Mængde Isenkram- og
Bomuldsvarer til Foræring og Omtuskning med de Indfödte «
paa de forskjellige Steder, vi maatte anlöbe. Da nu Borra
borra var det sidste Sted, hvor der kunde blive Spörgsmaal om Sligt, lod jeg alle disse Sager pakke ud, og uddeelte nu til höire og venstre Öxer,»Knive, Saxe, Sauge,
Glasperler, Bomuldslôrklæder, Flitterstads af Örenringe,
Fingerringe, Halsbaand, brogede Billeder, Speile, og mange
andre Rariteter af samme Art.
Den gode Missionair
med samt Kone og Börn, vare ikke Kostforagtere ved denne
Leilighed, men toge deres Part af hvad der blev uddeelt.
Nogle Uhre, som virkelig kunde gaae, vare i Særdeleshed
Gjenstand for Beundring, fg blevc forærede til Vice-Kongens Frue, men han selv fik el Gevær med Bajonet, hvor
over hans Glæde var öiensynlig, ihvorvel jeg maa tilföie,
at den ingenlunde yltrede sig paa nogen barnagtig Maade.
Denne Fest varede meget længere, end jeg skjöltede om;
længe efter at jeg havde faaet Missionairfamilien vel fra
borde, tumlede de Indfödte sig omkring i Skibet, snart oppe,
snart nede, dandsede efter Musiken, som spillede paa
Skandsen, og vare i det lykkeligste Lune. Jeg tör sige, at
Galatheas Nærværelse forskaffede dem en af de gladeste
Dage i deres Liv.
Fra Landsbyen Vaetapi og op til den befæstede Leir
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paa Bjerget Pahia forte to forskjellige Veie, den ene, der
strax dreiede ind imod Öen, gaaende gjennem et meget
skovgroet, dog ingenlunde ufremkommeligt Terrain’ den an
den der fulgte et langt Stykke langs med Stranden og först
fra den paa Nordsiden liggende Landsby Facanui vendte sig
ind mod Bjerget. Hver Dag foreloges disse Vandringer af
Corvettens lille Reiseselskab, og jeg forsomte heller ikke
en Morgen at begive mig paa denne Udflugt i den gode
Mr. Richardsons Folge.
Vi gik ud Nord efter langs med Vandet, gjennem ven
lige Vænger og mere eller mindre aabne Skovpartier. Det
Eneste, der i Begyndelsen tildrog sig vor Opmærksomhed,
vare de smaa Ansamlinger af fuldkommen fersk Vand, der
flere Steder fandtes ikke mere end nogle enkelte Alen in
denfor Strandbredden. En dybt indskjærende Bugt nödte os
til at vade igjennem denne over paa den anden Side af
Vandet; her fortsattes Fodstien igjen, og tæt ved dens ene
Side modle vort Öie snart nogle lodret opreisle Coralfliser :
det var en hedensk Hövdings Grav. Et Stykke længere ben
stode de faa Levninger af et gammelt Offersted, en „Morai“, for Guden Ra’a, en ond Aand, der kun lod sig for
sone ved Menneskeblod. Det har engang været en meget
betydelig fiirkantet Steensælning, og den gik dengang næ
sten lige ud til Vandet; nu er den for störste Delen revet
ned af Menneskehænder eller bortskyllet af det stormoprorte
Hav. En underjordisk Gang lober herfra op lil en lille
Sallvandssuirtp i en Dal længere inde paa Öen. Træ-Gude
billeder pyntede med Blade, Cocusnödder o. a. dsl. fand
tes forhen paa Moraierne, saavelsom i de Indfodtes Boliger,
paa disse Öer; nu ere de tilinteigjorle af de Christne, til
ligemed de fleste övrige Minder om den forbigangne Tid.
Da vi igjen nærmede os Hytterne, bleve vi nogle
Canoer vaer, der stode paa Land, tildækkede med Matter,
og fyldte med en stinkende, bruun, grodet Masse« Det var
den raspede Cocusnöd, der, efter at have henligget nogen
Tid, havde undergaaet en Forrådnelsesproces , under hvil
ken störste Delen af Olien allerede havde udskilt sig paa
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Bunden of Fartöiet} medens Resten med Lclhcd lod sig
presse ud af denne Vælling. I Mangel af Möller maa dello
vistnok indrömmes at være en ret sindrig Oliefabrication, og
der synes ikke al gaae synderlig tilspilde ved den.
En uafbrudt Spectakel, som vi i nogen Frastand havde
anlaget for den samme evindelige Trommen, vi havde godt
af hele Dagen i Vaelapi, vakle imidlertid vor Nysgjcrrighed
og forte os ind i den Hytte, hvorfra Larmen udgik. Vi
saae da her 5—6 Fruentimmer sidde paa Hug paa Jorden
og fabrikere Tapa. Foran dem Alle laae en meget lang
Bjelke, og ovenpaa denne igjen havde Enhver udbredt for sig
et Stykke Bark, som hun uafladelig bankede med en Træ
knippel fra venstre til höire og fra höire til venstre, medens
hun af og til Hyllede Stykket nærmere eller længere fra
sig, for at det kunde blive ligelig gjenneinarbeidet paa alle
Steder. Barken til denne Tapa var taget af Brôdfrugttræct,
da Papiirmorbærlræet, hvis Bark forlrinviis egner sig lil Fabricationen af delle Töi, ikke findes paa Borraborra. Det, som
disse Fruentimmer her forfærdigede, var bestemt til en Pre
sent for deres Konge Tapoa, saasnart han kom tilbage fra
sit Besög hos Dronningen paa Rajatea. — Hytterne inde
holdt saare lidet Seeværdigt, i en af dem hang en Krigs
hue, der ikke uden Smag var sammeusat af Fregalfuglens
Fjær. Ret mærkeligt var det at see de Indfödte fange Fisk,
deels ved at kaste Spydet efter dem, deels ved at mede
dem med en Pcrlemoerskreg, hvilken de lode hoppe som
en Flyvefisk i Overfladen af Vandet.
Landsbyen Fa'anui ligger ved en dyb Bugt, som er
stærkt overgroet af Coraller. Veien slynger sig herfra
gjennem en aaben Mark af Taro, Mais og forskjellige
Havevæxtcr, derpaa stiger den opad det skovklædte
Bjerg, indtil man paa 7—800' Höide kommer op paa
den frit fremragende nögne Steen, det saakaldte Pari.
Den paa Ostsiden af Öen liggende Landsby Anau kom her
tilsyne paa Sletten under vore Fodder, det solbelyste Hav
mellem den og Coralrcvet var saa speilblankt, saa klart og
saa forunderlig Iyseblaat, at det i sit Slags var noget af
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det Deiligsle, jeg veed at have seet, og .længere borte i
det Fjerne fortonede sig 0erne Rajatea og Taha, Tupai
og Maupili. Over den stenede Klippe förte ligesom cn
naturlig Trappe endnu et kort Stykke tilvcirs; derpaa kröb
vi gjennem cn lille Dör ind i den med et betydeligt Bryst
værn omgivne Bjerglandsby’, Oboernes Tilflugtsted under
den franske Occupation. 1 August 1844 havde först Damp
skibet Phaeton indfundet sig ved Öen, senere var det ble
vet fulgt af Fregatten l'Uranie eg Skonnerten Sultane. De
havde opfort et Blokhuus paa Borraborra og lagt franske
Tropper i Land, men havde endelig opgivet Besiddelsen
igjen og forladt Öen tilligemed dem af de Indfödte, der
havde sluttet sig til deres Parli. De Indfödte flyttede nu
ned til Kysten igjen, men endnu under vort Ophold her
befandt sig Alt i et Slags Oplosningstilstand, og endeel af
dc Gamle havde man ladet blive oppe i Bjerglandsbyen.
Brystværnet, som omgjerdede den, var gjennemboret med Sky
dehuller, og i nogle aabne Skure stodc deres Canoner, efter
Mr. Richardson’s Opgivelse tolv i Tallet, medens jeg dog
ikke fik Öie paa flere end fire, der alle beströg Lands
byen Anau og det derom liggende Terrain. Et maaskee
nok saa farligt Vaaben, som disse Canoner> dannede de
store Dynger af Steen, der laae opstablede hist og her in
denfor Brystværnet, bestemte lil at væltes ned over Fjen
den, saasnart han skulde gjöreForsög paa at storme BjergByen. Denne bestaaer af 30—40 Hytter med et slorLBcdchuus i deres Midte ; omkring og imellem dem laae de rige
ste Plantninger af Bananas, Batater, Brödfrugt, Tobak, Guaver, Popeier, Oranger, ja endog enkelte Cocuspalmer, og
en Udsultning af Leiren var saaledes neppe tænkelig. Hvor
vidt den skulde kunne tages ved Storm, maalte naturligviis beroe paa den Styrke, man vilde anvende, og det Of
fer, man agtede at bringe for delle Öiemed; dog var Ste
det af Naturen meget godt befæstet, og navnlig den Skovvei, ad hvilhen jeg vendte tilbage til vor Ankerplads, var
overordentlig steil. Veiret var i disseDage meget ustadig,
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og- <le heftigste Regnbyger skyllede under vor Vandring ned
over os den ene Gang efter den anden.
Jeg har allerede omtalt, hvorledes Eftermiddagen til
bragtes med Dands og Lystighed inde paa Pladsen ved Kirken
og Skolehuset. Her stod en ældgammel Hibiskus, hvis mæg
tige Bladkrone skyggede, vidt og bredt omkring paa Engen,
mod den nedgaaende Sols brændende Slraaler. Men naar
Solen var gaaet til Hvile, og Natten indhyllede Alt i sit Môrke,
da samledes de törre Palmeblade her lil et uhyre Blus, og
da hvirvlede deDandsende rundt om det lysende Baal; men
over vore Hoveder stod Pahiabjerget som en truende Kæmpe,
der hvert Öieblik syntes at ville styrte sig over os og knuse
os alle ved sit qvælende Favntag.
Det var en Selvfølge, at Mödet af 60 til 70 flinke unge
Matroser, med en Befolkning, som den herboende, hvis Hovcd-Characteerlræk var munter Godmodighed, og hvoriblandt
ikke faa ret kiönne Fruentimmer, maatte give Anledning til
megen Lystighed og Glæde. Jeg lod en Aften min Musik gaac
i Land og spille for dem lil Dands, men delte havde nær
forstyrret Alting, thi de Indfodte stimlede om Musiken i
stum Beundring og vare ikke at formane til at vige fra Plet
ten, saa at mine Folk maatte dandse alene. Derimod gik
det heelt lystigt efter deres egen Musik, men saa vare jo
rigtignok vi Andre igjen blot Tilskuere. Denne deres Mu
sik bestod hverken mere eller mindre end i en sex, otte
ganske almindelige europæiske Trommer. Om de havde
havt dem længe, eller havde anskaffet sig dem under de
seneste krigerske Tilberedelser mod de Franske, kunde jeg
ikke rigtig komme under Veir med, men det er vist, at
de forstode at behandle disse Instrumenter med en Færdig
hed, der kunde have erhvervet dem en Regiments-Tambours
Post ved hvilketsomhelst Regiment i Europa. Disse Trom
meslagere mödte nu hver Eftermiddag, og efter de Hvirvler
og Appeller, som de udförle, snart i Chor, snart i Solo,
dandsedc Befolkningen en Dands, som fortjener nærmere at
beskrives. Et Par stillede op ligeoverfor hinanden, Trom
men slog an, og strax begyndte de at figurere, bevægende

265
Föddernelkun lidet, men Kroppen destomere, avancerende
tæt ind paa Livet af hinanden og derpaa tilbage igjen, snart
i relie, snart i krumme, allid i temmelig lascive Stillinger,
indtil endelig Trommeslagerens Spil gik over i en rullende
Hvirvel, ved hvis Begyndelse de Dandsendc kom i en vold
som Bevægelse, foer lös paa hinanden, dreiede rundt og
endte pludselig med at falde ned i Knæ, givende med det
samme et lille Spark bagud med den ene Fod, i det
samme Ku at Trommen endte sin Hvirvel. Derpaa flyg
tede de ud af Kredsen, vi havde slaact om dem, medens et
nyt Par lob til for at gjentage den samme Tour. Alt dette
varede meget kort, knap en Minut, og var et Sidestykke
til den Dands, vi havde seel paa Sandwichsoerne af Capt.
William. Uagtet denne Dands var alt for hurtig til at være
egentlig gracieus, vare dog deres Bevægelser livlige, ud
tryksfulde og aldrig uskjönne, og Fruentimmerne havde
navnlig en vis Blodhed og Afrundethed i deres Former,
som klædte dem meget godt.
Det var overalt en smuk Race Mennesker, der boede
paa denne Ö. Naar vi om Aftenen spadserede langs Stran
den, og saae disse Fruentimmer staae i deres Havedöre,
eller sidde i deres Canoer, som vuggedes let af den svagt
bevægede So, da kunde vi ikke andet end beundre disse
Natur-Borns skjönne Former, som de, for at blive Sandhe
den troe, ingenlunde lagde synderlig Vind paa at skjule.
Et tyndt Skjört, ligt det der ogsaa brugtes af en stor Deel
af Mandfolkene, tilhyllede dem kun svagt fra Hofterne ned
efter. En couleurt, mest stribet Blouse var forneden stuk
ket indenfor delte Skjört, og naar Blousen manglede, traadle
gjerne en lel Troie eller et om Skuldrene kastet löst Dra
peri i dens Sted. Men allid havde de friske Blomster*)

*) Det var isærdcleshed Gardenia og Rosa chincnsis^ som de mest yndede.
Det syntes efter Lugten at dömme ogsaa at være cn Gardenia, som
de indfödtc Fruentimmer benyttede til Tillavningen af cn llanrolic,
dc stundom bare om med sig i Kalabasscr af et Æbles Störreise.
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indflæltede i det sorte Haar, som de forstodo at sætte
paa en saare klædsom Maade, og i alle deres Stillinger
havde de en vis Ynde, som i Forening med den skjonne
Natur, man levede i, med det faldende Tusmorkc, med den
mystiske Taushcd, som herskede over Skov og Sö, kort med
deres hele Omgivelse, udbredte — jeg kunde kalde det — et
Slör afSkjonhed over dem, som de neppe vilde have kunnet
undvære, for med Rette at hævde den Berömmelse, de erholdt
blandt en stor Deel af Galatheas Reise fæller som virkelig
smukke Fruentimmer. Jeg cr i det mindste af den Mening,
at berøvede denne Omgivelse, bragte frem for Dagens klare
Lys, vilde de ikke have holdt Proven ud.
Vare vi ikke i Overensstemmelse med Hensyn paa
disse Damers Skjønhed, saa vare vi det derimod deslomere,
hvad angik deres Dyd. Den var saa los som mulig. Og dog
var det et Land, hvori engelske Missionairer, Christi Læres
Tjenere, havde arbeidet i over 30—40 Aar. Det er bedrø
veligt at maatte tilslaae det, men del er den nögne Sand
hed: den chrislne Religions Forplantelse paa denne Jord
bund bærer kun golde Grene og Blade, men ingen Frugter.
Naar man har sagt, at Indvaancrne ikke mere myrde deres
Börn eller offre Mennesker, at de have ophort at (allovcro
sig og have tildecis faaet Klæder paa, at de have lært at
læse og tildeels at skrive, at de fremsige Bonner som de
ikke forstaae, og at de gaac i Kirke og höre paa en Præ
diken som de ikke opfatte, saa har man omtrent opregnet,
hvad Missionairerne have udvirket. Men cre deres moral
ske Begreber mere udviklede? ere deres Qvinder mere
kydske? er det af Tvang eller af Sædelighedsfølelse, at de
tage Klæder paa? er det ikke Forfængelighed, som bringer
dem til at klæde sig i Stoffer, som det koster dem betyde
lig Opoffrelsc at anskaffe? ere de bragte til at begribe, at
kun ved egen Flid kunne de erhverve sig Formue? og er
deres naturlige Ladhed og Magelighed paa nogen Maade
overvunden? er deres Jord bedre dyrket? cre deres Far
töier bedre skikkede til Handel og Skibsfart? Nei! Nci! og
alter Nci I er det stadige Svar, man maa give paa alle disse

Pi£o fra Bnvrn - borra — SeJska bsbernr.
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og tusinde andre Spörgsmaal af samme Art, som kunne
opstilles, og som alle kunne opfattes i delte Ene: „Har
Christeridominens Indførelse liavt den velgjörende Indflydelse,
saavel i moralsk, som i physisk Henseende, som den har fört
med sig blandt Jordklodens övrige civiliserede Folkeslag?“
— og naar nu Svaret herpaa bliver el bestemt „Neil“ saa
kan der alter sporges med Billighed: Hvem bærer da
Skylden? er del Lærernes Uformuenhed, eller er det
Folkets Uimodlagelighed? eller cr det den beklagelige Strid
og Skinsyge mellem den protestantiske og catholske Læres
Forkyndere? At svare herpaa, ligger udenfor dette Værks
Hensigt, og vilde kræve en langt dybere’ Undersøgelse,
end den, jeg har været istand lil at foretage cnlen ved min
personlige Nærværelse, eller ved hvad jeg har kunnet læse
derover. Jeg har kun villet fremsætte min Mening, den jeg
for större Tydeligheds Skyld gjenlager her: at Christendommens Indforclse kun har baaret slette Frugter, i det den
har bragt Folk, der för syndede uden at vide det, til at
synde med fuld Bevidsthed, har bragt dem lil at söge at
skjule deres Synd, og følgelig undfanget Hykleri; og at
den iövrigt aldeles ingen Velsignelse har bragt over
disse Öers Befolkning. Denne min Mening er grundet paa
hvad jeg har seet og været Vidne lil; — at söge Aarsagerne, bör være deres Sag, der have paataget sig det an
svarsfulde Hverv at forplante den christne Lære paa denne
fremmede Jordbund, og dertil bave anvendt de Former,
som passede paa dem selv, og som hörte hjemme i det
kolde Europa med sin sekelgamle Civilisation, paa en vild
afgudsdyrkende Befolkning, levende under den tropiske Solslraales brændende Indflydelse. Ansvaret maa hvile paa
dem, som, overbeviste om deres egen Læres Ufejlbarlig
hed, have med puritansk Intolerance villet hævde Eneret
for denne til at være den Skikkelse, under hvilken Chri
sti Læres Velsignelser skulde udbredes blandt disse Fol
keslag.
Borraborra’s Clima er behageligt og sundt. Den eneste
Sygdom, Öen opviser i större Mængde, er den alt paa Ni-
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cobarerne omtalle Elephantiasis, der endog havde angrebet
en af de her bosiddende Englændere. Fodslerne veie ikke
op mod Dødsfaldene paa denne Ö; i fire Aar var der, paa
8—900 Mennesker, 100 fodle og 120 döde. Paa Tahiti havde
Forholdet mellem Födte og Döde derimod udjevnct sig, inden
Krigen begyndte med de Franske, nu kunde der paa Grund
af Krigsforholdene ikke optages noiaglige statistiske Lister.
Onsdag d. 16de Decbr. om Aften kom vore Naturfor
skere tilbage fra deres Excursion til Molu-lli;’ de havde
bavt en overmaade besværlig og aiislrængende Tour. De
vare ankomne Mandag Middag til Coral-Revene paa Vest
siden af Atollen, men Brændingen havde været saa voldsom,
at de efter flere forgjæves Forsøg, som vare forbundne
med stor Fare baade for deres Farloi og for dem selv, havde
maattet opgive at lande den Dag. Dagen efter lykkedes
det dem paa et andet Sted. De fandt Atollen at bestaae af
en langagtig Ring, omtrent 2 Fjerdingvei bred, og med en
Lagune i Midten. Til denne Lagune vare lo Indgange fra
Söen, men saa smalle, al intet större Fartöi kunde komme
derigjennom. Lagunens Vand var overmaade klart, lyseblaal og gjennemsigligt. Bunden paa Lagunen bestod af
Coralsand, med enkelte morke Pletter. Atollens længste
Diameter kunde vel være | Miil. Paa de faste Coral-Formationer var der en temmelig frodig Vegetation. Delte
cr, hvad jeg har optegnet efter de Herrers mundtlige Ud
sagn, og jeg maa overlade lil dem, naar de engang oflentliggjöre deres Iagttagelser, hvorvidt de maalle finde An
ledning lil at opstille nogen Hypothese om Coralformationerno efter de Erfaringer, de her have gjort, saavel paa
denne Atol, som paa selve Borraborras Coral-Rev, der
ligeledes var Maalet for deres Excursioner, hele Torsdagen
d. 17de Decbr. Da de Herrer meldte mig, at de vare fær
dige med disse Undersøgelser, var ogsaa Galalheas Hensigt
med at anlöbe Borraborra opfyldt, og jeg besluttede derfor
at seile næste Morgen, Fredag d. 18de Decbr.*)
9 Efter Borraborra’s Tidsregning den 19de December.

Paa Tahiti
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Skjöndt. vort Ophold her kun var kort, blev det dog be
nyttet til at anstille Observationer Tor Magnelnaalens Inten
sitet og Inclination. Ogsaa Misvisningen blev observeret.
Disse Observationer bleve tagne paa samme Sted, hvor Duperrcy havde havt sit Observatorium i 1823. Misvisningen
bestemtes til 4° 48J' N.Oslrings. Duperrey angiver den lil
6° 21' 22° N.Ostrings.
Kl. 5 Formiddag purrede ud, lettede og stod Lobet
ud, med en let Brise af östlig Vind. Saasnart vi vare uden
for Revene, gik Lodsen fraborde. Veiret var særdeles skjönt,
der var ikke en Sky paa Himlen, kun oppe paa Pahia«
Bjergets Spids hang cn tyk Sky, men den havde vi seet
der næsten hver Dag, og rundt omkring i Horizonten saae
alting iövrigt ganske smilende ud. Denne Sky var imidler
tid bestemt til at give os en hoist uselskabelig Hilsen til Af
sked fra Selskabsoerne. Just tværs for Sydspidsen af Borra
borra kom den med Lynfart ned fra Fjeldet, og kastede sig
over Galathea, som gik stille og rolig for fulde Seil sin
Cours bi de vindt hen Syd efter. Stödet var saa voldsomt,
at vi i et Nu krængede over til midt paa Batteriportcne, som
lykkeligviis vare lukkede, og det kostede naturligviis saameget mere Anstrængelse at faae Seilene ned. Dog det
lykkedes, og vi slap med at skjöro el Forrebramseil. I Al
mindelighed luver man i Vinden ved en saadan pludselig
Byge, men da denne kom noget rumt, saa turde jeg ikke
luve op af Frygt for at seile mig op mod Coral-Revene,
som jeg havde til Luvart paa & Miils Afstand, men som vi
ikke kunde see, thi Bygen kom med det samme med tyk
og svær Regn; den varede omtrent 20 Minuler, og derefter
var alt forbi, og vi fortsatte vor Cours bidevindtSyd efter,
med godt fulde Seil.
Vor Reise gjaldt nu Valparaiso i Chili paa Sydameri
kas Vestkyst, beliggende paa 33° S. B. Jeg havde altsaa

havdeDatoen stemt med vores, men, saavidt jeg veed, ifölge en Tids
forandring, der först var foretaget nogle Uger för vor Ankomst hertil.
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ni seile mig ud af SO.-Passalens Omvande, ned lil paa 35
à 40° S. B., og derpaa ved Hjælp af dc variable Vinde at
gaae tværs over Oceanet, en Afstand af 1000Mile, til min
Bestemmelse.
Vi saae Rajatea hele Dagen d. 18do og tabte den af
Sigte oin Aftenen i N. 37° O.
Endeel Torden, Lynild
og Regn gav os tillige Stille og omlobende Vinde, medens
Sirommen salte os stadig NV. ben.
Da jeg d. 22de formedelst overtrukken Luft ingen Ob
servationer havde, og vi nærmede os Tubuai-Archipelet,
hvis Beliggenhed jeg havde Grund til at antage ei var sik
ker i Kaartet, i det Duperreys Kaart gav cn anden Belig
genhed, end det nyeste franske Overseilingskaart, vendte
jeg, om Aftenen efter atMörket var faldet paa, Nord over lil
Kl. 2, og holdt saa over Styrbord igjen Syd efter. Ved
Dagen havde vi Land i SV. t. S. Det var Öen Rurulu. Vi
passerede den Östen om paa 2 Miles Afstand; den har en
noget höiere Banke paa Nordenden, iövrigt er dens Over
flade jevn, og Kyslen her paa Östsiden, samt Nord og Syd
for Öen, seer aldeles reen ud. Ifölge de af os tagne Ob
servationer er dens Beliggenhed 22° 29' T* S. B., 151° 15'
4" Vest Grw. (153° 35' 28" Vest Paris) Længde. Delle
stemte med hvad det franske Overseilingskaart for 1840
angiver, og fölgelig maa Duperreys Kaart være urigtigt;
thi i dette ligger den paa 22° 27' 50" S. B., 153° 6' Vest
Paris Længde, altsaa omtrent 30' for östlig. Havde delle
Kaart været rigtigt, skulde vi have gaaet Vesten om Öen.
De övrige Öer af Archipelct Tubuai saae vi ikke. Ved
at sammenligne del ovennævnte franske Overseilingskaart,
som er taget efter Dumont D’Urvilles sidste Reise, sees at
Riinotea, den vestligste i Archipelct, er aflagt just 1° for
östlig i Duperreys Kaart, endvidere at den i delte Kaart
aflagte Broughton-Island slet ikke findes i hiint. Denne O
cr sandsynligviis den samme som Tubuai, hvilken i det
franske Kaart af 1840 ligger paa 23° 32' S. B., 150° 38'
V. Paris Længde. Endelig er Öen Vavilu i Duperreys Kaart
aflagt 10' östligere, end i det franske Overseilingskaart. I
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Dupetit Thonars Reise med la Venus, foretagen 1838, paa
hvilken han gjennemseiiede hele Tubuai - Archipele!, cr
Broughton-Öen aldeles ikke nævnt. Derimod omtaler han
Rurulu som tvivlsom, og mener at den mulig kan være
den samme som Rimotea, hvilken han siger er senere
opdaget af en engelsk Capitain Henry.
Denne Mand
boede paa Tahiti, da jeg var der, og han gav mig flere
Oplysninger angaaende delte Archipel. Rurutus og Rimoteas Tilværelse som to forskjellige öer er aulhenlisk
oplyst, og de ere derefter aflagte i det nyeste franske
Overseilingskaarl af 1840*). Tubuai har en god Havn, er
temmelig höi, og er ret vel forsynet med Levnetsmidler.
Indvaanernes Antal er siden Samqvemmet med Europæerne,
aftaget i en forbausende Grad. Medens jeg var paa Tahiti,
blev Tubuai, som allerede omtalt, brugt til Opbevaringssted
for Franskmændenes Krigsfanger, for hvis Bevogtning de
havde sluttet Accord med Hövdingerne paa denne Ö.
Dette Archipel ligger under den sydlige Vendekreds.
Ved at komme Synden for det, er man altsaa overgaaet i
den tempererede Zone, og er Passaten qvit. Vinden halede
sig ogsaa snart nordostligere, og gav os smukt Veir og
smult Vande.
Juledagene stodc for Dören, men for os var Julen kun
eensom og lovede kun liden Glæde. Ikke engang Breve
fra Hjemmet havde Nogen af os at tröste sig med. Vore
sidste Efterretninger vare modtagne i Juni Maaned i China
og gik lil April. Det var allsaa i ni Maaneder, vi savnede
Efterretninger. Hvad kunde ikke være’hændet i den Tid!
Dog, disse bedrøvelige Tanker, som naturligviis ved den
forestaaende Juul bleve mere levende og trængte sig mæg
tigere ind paa Sind og Sjæl, sögte vi at Ijerne saa godt vi
kunde, og trostede os med Haabet om gode Tidender fra
det kjære Fædreland, som ufeilbarlig skulde möde Os i Val
paraiso. Vi gjorde os tilgode mellem os selv, saa godt vi

') Dupetit Thonars Reise. 2det Bind 457.
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kunde; Folkene fik Punsch og holdt Dands og Sang lil heelt
ud paa Aftenen; jeg spiste til Middag hos Officererne, og
de spiste igjen til Arten hos mig, og dermed gik Julen
over, og alle vemodige Tanker bleve tvungne ned igjen i
Hjertets dybeste Lönkammer. Nylaarsaften havde vi en
formelig lille Aftenunderholdning. Min forreste Kuhyt var
indrettet til Theater, og her blev forevist et Voxcabinet af
alle mulige Figurer, endvidere adskillige höist comiske
Tableauer. Foruden nogle Intermezzoer som „London i
Taage“, „Berlin ved Nattetid“ og lignende Narrestreger, og
foruden Fremstilling af forskjellige Personligheder, der
vare os Alle bekjendte fra de seneste Opholdsteder paa vor
Reise, vistes her saaledes: Cleopatra i sin Dödsstund, en
Tagalcrinde, Susanna i Badet, Holophernes og Judith, en
spisende Chineser o. a. dsl. Til Slutningen fremvistes en
foregiven Automat, — i Virkeligheden hverken mere eller
mindre, end selve Skibets lille Hornblæser, — der blev truk
ket op og derpaa blæste Officerernes sædvanlige Madsignal.
Foreviseren Hr. Nopitsch var fortræffelig maskeret, og gav
med stort Lune den oplysende Text til alle disse Billeder,
der var holdt i ægte Fjælebodscharacteer. Hr. Plum havde
med sit sædvanlige Talent arrangeret Costumer og Grup
peringer.
Forestillingen endte med, at hele Selskabet
blev fremkaldt, og modtog Tilskuernes stormende Bi
faldsy ttri nger. Vi drak det nye Aar ind med et Glas Punsch,
og takkede Gud for, at det var i delle Aar, vi skulde see
vort Fædreland igjen.
Vor Reise over Oceanet tilbod intet synderlig mærke
ligt. Jeg skal ikke trætte Læseren med de lidet interes
sante Beretninger om Vindens Foranderlighed med Tilbehör af
Regn og Solskin, Torden og Lynild, höi Sö eller smult
Vande, men skal henvise dem, hvem Sligt maalte interessere
i videnskabelig Henseende, til nedenstaaende Uddrag afCorvettens physisko Journal, hvoraf da ogsaa vil sees Resulta
tet af vore Lodnings- og Temperalurforsog paa stor Dybde.
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Ved at eflersee denne Journal, vil man nemlig finde
folgende Bemærkninger over Vand og Ström paa Seiladsen
fra Selskabsoerne til Valparaiso :
„Den 18 December 1846 forlode vi Borraborra, den 25
Januar 1847 ankom vi til Valparaiso, altsaa efter 38 Dages
Reise. Denne Seilads deler sig fölgeligen i lo Afsnit:
igjen nem SO.«-Passatens Belle, igjennem det variable Belle.
December, Januar og Februar Maaneder ere Regnliden
i Pomulu-Archipelet, under hvilken Passaten antages at blæse
mindre frisk, og ofle at variere lil N. og NV., lil S. og SV. Vi
folie ogsaa Virkningen heraf, idel vi paa Seiladsen Syd efter
gjennem Passat-Boltet havde jevnlig labert og Stille, og
flere Gange omløbende Vinde fra SO. til NV., og tilbage oin
lil Syd.
Den 27 December, paa 29° S. B., slap Passalen os. Vi
havde derefter variable Vinde med meget labert og Stille i
flere Dage. NV. og vestlig vare dog de herskende. Paa
36° S. B., 127° Vest Gr. Lgd., tog den nordlige Vind fat med
nogenlunde Stadighed, og bragte os over Oceanet i Sigte af
Sydamerikas Kyster. Dog havde vi paa denne Overfart den
14 og 15 Jan.., paa 35° Br. og 100° Lgd, sydlig og sydostlig
Vind, som den 16de og 17de gik igjennem NO. om lil Nord.
Ligeledes alter den 19de, paa 36° Br. og 89° Lgd., gik
Vinden fra NV. igjennem Vesi og Syd om til SO., hvor den
da holdt sig stadig til den 23de paa 78° V. Gr. Lgd., saa at jeg
begyndte at antage, at det var den paa Chiles og Perus
Kyster om Sommeren stedse herskende Syd- og SSO.-Vind,
der havde faaet fal. Men den 24de gik Vinden atter vest
lig og nordlig paa 75° Lgd., og denne bragle os lige ind
under Landet, saa al vi maatte vende ud efter, havende Cap
Caramilla i N.I.O. Jeg anförer delte for at vise, at denne
sydlige Passat langs Kysten af Sydamerika dog ogsaa kan
slaae feil. Kort efter fik vi imidlertid Stille og derefter
sydlig, som bragle os samme*Aften til Ankers paa Valpa
raiso Rhed. Her havde del hele Dagen været Havblikslille,
medens den nordlige Vind udenfor blæste en stiv BramseilsKuling indtil Kl. 1 Eftermiddag.
Billes Jordomseiling. 111.
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Paa den hele Overfart havde vi stadig sydvestlig Dynning, ofte temmelig stærk, men ikke to Timers SV.-Vind.
Dersom Berghaus’s Theorie er rigtig, at der paa delte
Belte, imellem 25 og 60° Brede, skal herske nordnordvcsllige
Vinde, som Resultat af SO. Passatens Kamp mod de sydlige
Polar-Slorrne, saa antager jeg ogsaa, at jo mindre stærkt
Passaten blæser, jo mindre kraflig kan den nordvestlige og
nordlige Vind vise sig. Delle troer jeg tildeels har bekræf
tet sig paa denne Overfart. Det var forst paa 127° V. Gr.
Lgd., at den nordlige Vind tog fat med nogen Kraft; men
det var ogsaa först her, at vibefandt os Ost forPomoluArchipelets östlige Meridian, hvor altsaa Indvirkningen af Regn
tiden paa Passaten formeenllig ophorer.
Under vor Scilads gjennem Passat-Beltet, altsaa indtil
paa 29° S. Br., salte Strömmen os i 7 Dage 63' Vest hen.
Forsælningen Nord og Syd hen var ubetydelig og balan
cerede paa det allernærmeste. Herfra, og indtil paa 123°
Lgd. (den 9 Januar) salte Sirommen os afvexlende Nord og
Syd, Ost og Vest hen, saaledes:
Nord hen 37', Ost hen 85'
Syd hen 45', Vest hen 33' .
altsaa Syd hen 8' og Ost hen 52'
Vi havde i denne Tid forandret fra 29° lil 36° S. Br.,
og skal jeg hertil bemærke, at den stærkeste Forsælning
Ost hen var fra 30 til 33° Br. Fra 9 lil 25 Januar, eller
fra 36° S. Br. 123° V. Gr. Lgd. indtil Valparaiso, satte Ström
men os stadig Vest hen, i Alt 241' i Længde, altsaa med
en Middelfart af $ Miil i Vagten.
Forsætningen Nord hen var 36'
do.
Syd
do.
59*
altsaa
23' Syd hen
Strömmens Fart var iövrigt meget uregelmæssig, og var
öiensynlig paavirket af Vinden, idet den stærkeste Forsætning Vest hen var med SO. og NO.-Vind.
I en Instruction, jeg har seet fra den franske Admiral
Hamelin til en af hans underhavende Chefer, der skulde
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tilbagelægge samme Vei, som her er omhandlet, anbefaler
han at holde sig imellem den 30 og 33° Parallel. Dette
troer jeg rigtigt med Hensyn paa Strömmen. Det var det
meget Stille, vi her maatte döie, der bragte mig til at söge
sydligere.
Mr. Laplace gik i Octbr. og Novbr. Maaned med la
Favorite fra Port Jackson til Valparaiso, holdende sig stadig
mellem 33° og 37° Br.., og blev paa denne Overfart forsal
279 Qvml. Nord og 104 Qvinl. Ost hen.
Berghaus’s Slroinkaart antager en Strömning kommende
fra Sydpolen, lobende Nord hen til paa 50° Br., hvor den
tager en nordöstlig Retning, og senere, paa omtrent 32° Br.,
en heel östlig Retning til ind mod Kysten af Sydamerika.
Her lader han den dele sig, og medens den nordlige Co
lonne böier sig vestlig, og löber over hele den sydlige
varme Zone, forenende sig med Æqvatorial-Strômmen, bry
der den sydlige Deel sig mod Kysten af Sydamerika om
trent paa 40° S. Br., og löber deels Nord efter ganske tæt
langs Kysten, deels Syd efter omkring Cap Horn op igjen
nem Magellan-Strædet.
Ifölge denne Theorie skulde vi
have havt Strömmen med os fra 130° V« L. og Ost efter
lige lil Valparaiso, hvilket ikke var Tilfældet.
Vandels Temperatur aftog slrax efter at vi forlode Passat-Beltel fra + 19° à 18° C. lil + 16° à 15° og ved
blev at aftage, alt som vi nærmede os Kysten af Sydamerika,
hvor Thermometret ikke viste höiere, end + îl° à 12° og
om Natten ikkun + 9° à 10°.
Under vort tre Ugers Ophold paa Valparaiso Rhed var
Vandets Temperatur Nat og Dag imellem + 9 og 11° C.a
„1846 den 31 Decbr. Formiddag Kl. 8|- 9J, paa 31°
24'S. Br., 140° 10'V. Gr. Lgd., blev der anslillet et Forsog
med at finde Vandels Temperatur paa 500 Favnes Dybde med
Index-Thcrmomclcr Nr. 2 i Hylster Nr. 1. Nedfiringen med
tog 11'. Thermometret forblev 17' i Dybden, og Indhalin
gen medtog 19J'.
18*
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Förend Thermometret blev indsat i Hylstret, viste In
dexerne ....................................................... max. 23J°,min. 21&°.
Qviksölvcolonnerne.................................... — 23 J°, — 24|°.
Efter Ophalingen viste Indexerne paa . — 23J°, — 8J°.
Qviksölvcolonnerne.....................................— 20°,
— 20J°.
Vandels Temperatur i Overfladen var — 16J°.
Luftens Temperatur paa Psychrometret Nr. 6...............................................— 22°.
Minimum-Indexen var ei til at neddrive lige til Qviksölvet förend Forsöget, men stod som ovenanført.
1847 den 5 Januar Eftermiddag Kl. 4J—5J, paa 33°
44' S. Br. 132° 7' V. Gr. L., blev anstiftet el lignende Forsög med at finde Vandels Temperatur paa 500 Favnes Dybde
med Index-Thermometer Nr. 2 i Hylster Nr. 2. Nedfiringen
medtog 111', Thermometret forblev 14' i Dybden, og til
Indhalingen medgik 16'.
Förend Thermometret blev indsat i Hylstret, viste Indexerne
max. 27o,min.272o.
Efter Ophalingen viste Indexerne ... — 26°, — 5°.
Colonnerne. . . — 18°, — 18Jn.
Vandels Temperatur i Overfladen var . — 16£°.
Luftens Temperatur paa Psychromelret. — 24° 8.“

Under slige daglige Observationer af Sol, Maanc og Stjer
ner, af Vind, Ström og Voir, Luftens og Vandels Temperalur,
Barometer og Sympiesometer, gik Tiden uformærkl hen i en
velgjörende Eensformighed, som gav mig Tid til at ordne
en Mængde Beretninger, der skulde afsendes med forsle
Leilighed fra Valparaiso. De Herrer Naturforskere havde
ogsaa meget travlt ined Indpakning af de indsamlede Sager,
med Aftegning af hvad de havde medbragt fra Landet, saavelsom af de daglig med Fangeneller af Vandet opfangede
mikroscopiske og andre Sodyr, hvoraf der stundom fandtes
de allerbesynderligste Skikkelser. Ruflet laae fuldt af Cahiers
med torrede Planter; paa Rundholterne laae lange Rader af
brogede udstoppede Fugle, og paa Spillet store Plader af
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Plantemarv, spækkede med spraglede Sommerfugle, eller an
dre glimrende Inserier, som vare spiddede paa Entomolo
gens spidse Naale. Saaledes gik den ene Dag efter den
anden. De Herrer Naturforskere havde den Godhed, ogsaa
paa denne Overfart at holde Foredrag i deres respective
Videnskaber, hvorved de lange Eftermiddagstimer paa en
höist interessant Maade forkortedes for os. Skibets Skole
for Lærlingerne g>k sin vante Gang, takket være Hr. Pastor
Hansens Utrættelighed. Der var heri ingen anden Afbry
delse, end den, som Ophold i Havn naturligviis maatle foryolde.
Mandskabets Sundhedstilstand var siden vort Ophold
paa Sandwichsöerne i det Hele höist tilfrcdstillende. I de
sidste Dage, vi endnu laae til Ankers ved Honolulu, havde
der blandt 6—7 Tilfælde af Diarrhoe viist sig eet med
dysenteriske Symptomer; i Slutningen af November viste
sig et andet, midt i December et tredie Tilfælde. Men for
resten var Helbredstilstanden upaaklagelig, og det Eneste
der vel kunde være værd at omtale, var den först paa
denne Overfart begyndende Natteblindhed (Hæmeralopia),
der angreb den Förste ombord hos os den 8 Decbr., en
Anden den 20 Januar, en Tredie og Fjerde den 25 Januar;
disse to Sidste vare alt svækkede ved forudgaaet Feber med
Skjörbug og Blodgang. Senere bleve de Natleblinde hyp
pigere hos os, og da de helst vilde skjule deres Sygdom
saalænge som muligt, opdagedes den gjerne först ved at
Manden en skjön maanelys Aften rendte lige mod Storma
sten, mod Spillet eller mod den vagthavende OfQceer, hvorpaa
han da, som greben paa fersk Gjerning, bragtes under Doctorens Cuur og Pleie, fra hvilken han temmelig snart ud
gik helbredet igjen.
En Provision, der uddeeltes blandt Mandskabet som Fölge
af den Erklæring, jeg havde indhentet hos Skibets Læger kort
för vor Ankomst til Honolulu, var det paa Hvalfangerne tem
melig almindelige, skjöndt vel de Fleste af mine Læsere
ubekjendle Sprucebeer: en gjærende Drik, til hvis Brygning
vi anskaffede to Kar, hvert paa et Par hundrede Potter, og
hvert af dem fyldt paa sin Dag, saa at der blev en Pot
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daglig pr. Mand, medens der dog ikke sattes Ration, men
det tillodes Folkene at söge til Fadet, saa længe der var
noget i det. Den hele Udgift herfor var beregnet paa 5
Mk. maanedlig pr. Mand og inaatte altsaa ansees for meget
ringe i Betragtning af den anerkjendte heldige Virkning,
denne Drik har til under længere Söreiser at bevare Mand
skabet for Skjörbug, og saaledes vedligeholde dets Helbred.
Til 200 Potter Sprucebeer anvendte vi, foruden noget fijær,
15 Potter Molasse og
Pot Spruceessents (Essents af Lær
keknap per}; efterat have heldet Vandet paa, stod denne
Masse og gjærede i Karret i to Gange 24 Timer. Den
danske Coffardicaptain Södring, der i denne Henseende skyl
der sine lo Hvalfangerreiser en værdifuld Erfaring, har ef
ter min Hjemkomst meddeelt mig Opskriften paa hans fra
vor Drik noget forskjellige lo Sorter af Sprucebeer. Til
den kraftigste af disse bruger han paa 200 Poller 10 Pot
ter Molasse, 5 Pund Humle og
Pot Spruceessents; naar
del har staaet tre Dage paa Fad, paaslaaer han at det endog
egner sig til at aftappes paa Flasker. Han lader Bundfal
det i længere Tid samle sig i Karret, helder Humleafkoget
varmt paa, blander ligeledes Molassen med kogende Vand
og slikker en Slok gjennem Spundshullet, for endnu et
Qvarteers Tid at röre Vædsken dygtig om, inden Karret
fyldes til Randen, hvorpaa det staaer roligt hen. Ved disse
Forholdsregler opnaaer han at laae en saa meget stærkere
gjærende Drik, der, da den rimeligviis tillige holder sig
bedre, og bliver mere mavestyrkende, end den af os brugte,
ved sin Tilsætning af Humle, endnu synes at maatte fore
trækkes for den Sort, vi bryggede ombord i Galalhea.
Alligevel fandt ogsaa vi os meget tilfredsstillede ved Virk
ningen af vort Sprucebeer, og det afgav tillige en behage
lig Drik, der vandt Folkenes fuldeste Yndest.
Del meget Slille vi havde at stride med, navnlig i Ugen
mellem Juul og Nylaar, gjorde at jeg blev lidt betænkelig
med Hensyn paa, hvorledes de lo vigtige Provisioner Vand
og Bröd skulde holde ud. Endeel af det Bröd, som var
indtaget i China, viste sig at være bedærvet, og jeg maatte
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saaledes være betænkt paa at faae det paa Sandwichsoerne
indkjöbte Bröd, som var blevet foröget med el lille Qvanlum paa Tahiti, til at holde ud til Valparaiso. Jeg var der
for nödt lil at gribe til det haarde Middel, at sætte 'Ration
paa Brödet, nemlig § Pund pr. Mand om Dagen, ligeledes
paa Vand à 1 Pot daglig, foruden hvad der brugtes i Mad
og The. Dog varede disse Indskrænkninger ikke længere,
end fra 6 til 23 Januar.
Efter at vi paa hele Reisen fra Borraborra ikke havde
seet en eneste Seiler, passerede vi pludselig den 21de om
Aftenen paa förste Vagten midt imellem lo Seilere, hvoraf
den ene viste et Fyr paa Siden. Det var imidlertid saa
mörkt, og vi löb dem saa hurtig forbi, at vi aldeles ingen
videre Kjending fik af dem.
Den 22de paa Dagvagten saae vi Öen Masafuero i
Nord 5 Miil e. G., og om Aftenen saae vi Masatierra eller
Juan Fernandez. Den forste danner foroven et fladt Plateau,
den anden fortoner sig i forunderlig puklede Contourer.
Passerede denne paa förste Vagten paa tre à fire Miles Af
stand med meget smukt Veir. Næste Morgen havde vi den
i NVtN., otte Miil efter udseilet Distance.
Disse öer, der i sin Tid vare Ansons Redning, og hvor
Matrosen Alexander Selkirk virkelig har levet det Eremit
liv, som har givet Anledning til Robinson Crusoes classiske
Eventyr, ligge omtrent 100 Mile fra den sydamerikanske
Kyst. Enhver af mine Læsere, der har Börn, og har seet
dem glæde sig ved Robinsons vidunderlige Hændelser, vil
tilgive mig, at jeg her for nogle öieblikke forlader min
egen Reise, for al give en kort Skildring at Selkirks virke
lige, og dog saa eventyrlige Ophold paa denne Ö.
Det var den engelske Capt. Wood Rodgers, som iAarel
1709 anlöb Juan Fernandez og fandt der Matrosen Selkirk,
som i fire Aar havde levet paa denne Ö, ganske alene.
Han var bleven efterladt der af Capt. Paulding, sandsynligviis som Straf. Man havde medgivet ham hans Klæder og
Köie, endvidere et Gevær, Krudt og Kugler, en Öxe, en
Kniv og andre Redskaber, en Bibel og nogle gudelige
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Böger. Efter at den forste Fortvivlelses Udbrud havde lagt
sig hos Selkirk, besluttede han sig lil at opholde Livet, og
begyndte med at bygge sig to Hytter, den ene lil Bolig,
den anden lil Kjökken. Han levede af Fisk, især et Slags
Krebs, og af vilde Geder, hvoraf Öen vrimlede. I Begyn
delsen skjöd han dem, men da hans Krudtforraad var tömt,
övede han sig i at fange Dyrene ved at lobe efter dem,
og opnaaede snart den vidunderligste Færdighed i at for
følge disse rapfodede Dyr, selv paa de steilesle Klipper. Han
holdt dennd Jagt ikke alene for sit Livs Ophold, men og
saa som Tidsfordriv, og ofte slap han Gederne lös igjen,
efter at have mærket dem i Öret. Da Anson kom lil Juan
Fernandez, hvor han maalte opholde sig i længere Tid, for
al tilbagevinde sit Mandskabs af Scorbut ödelagte Helbred,
fangede de en Ged, som bar Selkirks Mærke. Selkirk klædte
sig i Gedeskind, som han syede sammen ved Hjælp af Plan
tetrevler og et Söm. For dog at have nogle levende Væ
sener om sig, tæmmede han Geder og vilde Katte. Disse
Sidste hjalp ham iinod hans værste Fjender, Rotterne, som
opsogle hans Bolig, fortærede hans Provisioner, ja endog
vovede at angribe ham selv, naar han sov. Da Capt. Ro
gers ankom lil Öen, havde Selkirk aldeles tabt Vanen lil at
tale, saa at han saa at sige havde glemt sit Modersmaal,
uden at faac nogel andel i Stedet. Dog, det varede kun
kort. Han gik hjem med Rogers som Baadsinandsmalh.
Tredive Aar efter var det, at Anson besögte disse Öer.
Hans Reisebeskrivelse er noksom bekjendt. Endnu dengang
var Juan Fernandez ubeboet. Da Spanierne mærkede, at
denne Ö var et ypperligt Tilholdssted for Bucaniererne, som
gjorde Oceanet usikkert for deres Galioner og andre rigt—
ladle Skibe, besluttede de at udrydde de vilde Geder, som
især bleve sögle af disse Eventyrere. De landsatte derfor
et meget betydeligt Antal Hunde, som snart i vild Tilstand
formerede sig i en frygtelig Grad, og forte nu Krig paa
Liv og Död med de vilde Geder. Men disse Dyr, hidtil saa
fredelige, lærte snart at sætte sig lil Modværge. Anson
fortæller om cn Fægtning, han var Vidne lil mellem en
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Flok Geder, som havde trukket sig tilbage paa en fast util
gængelig Fjeldspidse, og en Flok Hunde, som i fulde Fiirspring stormede derop. Men Gederne dannede en Række
Palisader med deres Horn. En gammel Buk stod som Leo
nidas i deres Midte, og Angrebet blev afslaaet.
Efter at Chile havde afkastet det spanske Herredomme,
bleve disse öer tagne i Besiddelse af den chilenske Regje
ring. Der er nu en Coloni anlagt, og de tjene ikke sjel
den til Deportationssted for politiske Forbrydere.
Juan Fernandez var ogsaa et af de Punkter, som var
nævnt i mine Instructioner, at kunne anlöbes med Galathea, men jeg havde maattet opgive dette, som saa mange
Steder, deriblandt Ny-Holland, Ny-Zeeland og flere andre
hoist interessante Lande.
Mine Ordre, modtagne paa
Reisen, vare bestemte; jeg kunde seile, hvorhen og hvor
dan jeg vilde, men jeg skulde være rundt Cap Horn för
Udgangen af April. Min lange Reise fra China lil Sand
wichsoerne, og derved fremkaldte lange Ophold paa disse
Öer, havde spildt mig næsten to Maaneder. Men selv om
denne Tid havde været til min Raadighed, havde jeg dog
ikke kunnet foretage de ovennævnte Ophold. Valparaiso
maalte jeg absolut til for at proviantere og eftersee Skrog
og Reisning för Reisen omkring Cap Horn, og havde jeg
derefter nogen Tid lil min Raadighed, saa vare Guayaquil
og Galopagos öerne mig specielt anbefalede som vigtige
Punkter at besöge, det förste i commerciel, del sidste i
videnskabelig Henseende.
Jeg styrede allsaa forbi Juan Ferhandez, og haabede
om faa Dage at see Sydamerikas bjergrige Kyster i vor
Horizont. Det var den 25de om Morgenen ved Daggry, at
vi saae Cordillernes sneebedækte Toppe at skinne skarpt paa
den mörkeblaae Himmel. Vi vare da endnu 18 Mile bortQernede fra Kysten, og altsaa over 30 Mile fra Bjergene
selv. Det var tredie Gang jeg anduvede denne Kyst. Saa
vel min egen Erfaring fra de to foregaaende Gange, som
alle Beskrivelser stemme overeens deri, at Vinden altid og
navnlig, som nu, om Sommeren, falder sydlig langs denne
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Kyst, og ni Strömmen ligeledes sætter langs Kysten Nord
efter. Jeg havde derfor sat min Cours saaledes, at jeg anduvede Landet nogle Mile Syd for Pynten Caromilla, som
danner Valparaiso Rheds nordvestligste Pynt. Men Vinden
stod hele Dagen, nordlig, og Strömmen havde sat os Syd
for Bestikket. Her var intet andet at gjöre, end at holde
paa heelt ind under Landet og da vende ud efter. Vi
havde nu flere Seilere i Sigte, som alle sögte ind til Val
paraiso, blandt andre den Hamborger Brig Helene, som jeg
har omtalt, der kom ind lil Honolulu under vort Ophold
der, og som nu kom directe fra denne Plads. Naar man
kommer Syd fra, kan man ikke lage feil af denne Pynt,
da det er det vestligste fremspringende Land, som maske
rer den hele nordfor liggende Kyst. Der ligger en lille
Ö læt udenfor den. Naar man er tværs af Caromilla-Pynten vil man faae Valparaiso Fyrtaarn fri, og man kan da
dristig böie omkring og op imod dette Taarn, da det er
saaledes beliggende, at man ikke kan see det, för man er
passeret de smaa Skjær, som ligge ud for Caromilla-Pynten. Man kan lobe Fyrlaarnspynten temmelig nær, paa £
Qvml. f. Ex., paa dens nordosllige Side ligge nogle skjulte
Klipper, Laxas kaldet, paa hvilke det bryder, men forinden
man har noget med dein at gjöre, vil man allerede have
seet Byen og Skibene paa Rheden frie af Fyrlaarnspynten.
Saasnart jeg var vendt ud efter og var kommen lidt ud
fra Landet, döde den nordlige Brise af, og de rnorke Skyer,
som jeg havde sect den hele Formiddag at staae i Syd,
bröde endelig lös og nærmede sig op imod os. Veiret var
trist og koldt, og Cordillercrne indhyllede sig i en tyk
Taage. Vi salte slrax ailing kant til at modlage den kjær
komne Vind, der skulde bringe os til vor Ankerplads, og
snart efter bugnede sig Galalheas hvide Seil for den syd
lige Brise, men den var langtfra saa heftig, som den truede
med. Tvertimod, den kom blid og rolig, hvert Öieblik var
det, som om vi seilede os ud af den, og saaledes naaede
vi lidt efter lidt Kl. 5 Eftermiddag Pynten Caromilla.
Her tæt inde under Kysten passerede vi en over-
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maade stor Stime Kaschelotler, som salte Havet i saadant
Oprör rned deres Tumlen og Spröiten af Vand, at man
kunde Iroe, man seilede i en stærk Brænding. Paa samme
Tid var Söens Overflade næsten aldeles bedækket med en
lyserod Materie, som sandsynligviis var Fiskerogn.
Efter at være passeret Pynten Caromilla Kl. 5 Efter
middag, kom jeg op under Fyrlaarnspynten Kl. 5|, og idet
vi böiede omkring den, saae vi Valparaiso Rhed for os med
dens mange Skibe, store og smaa, Krigsskibe og Coffardimænd, Dampskibe og Transportfartöier, og bag dem den
amphilhéalralsk anlagte By med dens Kirker og Fæstnings
værker langs ad de steile Klipper. Ved Fyrtaarnspynten
mödte os ep Mængde Farloier fra de her paa Rheden lig^
gende engelske og franske Orlogsmænd, hvilke alle toge
Buxeertoug, og bragte os inden en halv Time ind paa vor
Ankerplads, paa 26 Favne Vand, tæt foran det engelske
Admiralskib Collingwood. Efter at have forloict Skibet,
peilte vi her paa denne Ankerplads Nordvestpynten af Rhe
den i N. 47° V., Flagstangen paa Fortet i S. 70° V., *og
Taarnet paa Toldbod-Bygningen i S. 70° Ost.
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IV.
Ophold paa Sydamerikas Vestkyst.
Valparaiso. — Cobjja. — Chincha-Ûcrne.
Callao. — Lima.
25 Januar til 14 Marts 1847.

Vor Ankomst til Valparaiso var atter et af de glado

Öieblikke paa cn lang Reise, da Breve fra Hjemmet kom
ombord i stor Mængde. Vi erholdt Efterretninger fra Fæ
drelandet indtil 15 Seplbn 1846, og jeg havde den Glæde,
at Ingen ombord af vort hele Rejseselskab modtog noget
Budskab, som gjorde et sörgeligt Skaar i den alminde
lige Tilfredshed.
Foruden det ovennævnte 80 Canons Linieskib Col
lingwood, Capt. Smart, paa hvilket den i Sydhavet coinmanderende engelske Conlre-Admiral Sir George Seymour havde
sil Flag, laae endnu paa Valparaiso’s Rhed af engelske Or
logsmænd, Fregatten Carysforlh paa 26 Canogcr, Captain
Seymour (en Sön af Admiralen), og Dampskibet Samson
paa 500 Hestes Kraft, Capt. Henderson. Af franske Or
logsmænd laae paa Rheden Fregatten Virginie, 60 Canoner,
Capt. Clery, hvorpaa den commanderende franske Admiral
Hamelin havde sin Commando veiende, samt et Far Gabarrer, som skulde gaae med Tropper til Tahiti. Under mit
Ophold indkom endvidere en engelsk Orlogsbrig Frolic,
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Capt. Hamilton, fra San Fransisco, et engelsk Dampskib
Cormorant, Capt. Gordon, (senere Capt. Seymour, Admira
lens Neveu) fra Callao, en fransk Corvel la Brillante, Capt.
Bouzet, fra Mazallan, vor gamle Bekjendt la Lamproie, Capt.
la Molle Piquet, fra Tahiti, og et fransk Dampskib Gassendi,
Capt. Faucon, fra Montevideo gjennem Magellan-Slrœdet, ef
ter 54 Dages Reise. En amerikansk Corvet Preble, Capt.
Shields, laae ligeledes her, men seilede faa Dage efter lil
Callao. Endelig fandt jeg her en gammel Bekjendt i en
ret smuk, 44 Canons Fregat Chile, Capt. Simpson, som
laae paa det samme Sted, hvor jeg havde seet den, da jeg
i 1841 var her med Fregatten Bellona. Den laae dengang,
som nu, fuldtaklel, tilsyneladende seilklar, men havde i
al den Tid ikke været lil Söes, eller blot havi sit
Anker let.
En ganske særegen Omstændighed bevirkede imidlertid,
at denne Fregat just under vort Ophold blev gjort seilklar
for Alvor tilligemed noglaSkonnerter, som med den udgjorde
Chiles Marine. Der var nemlig kommen Efterretning om den
Expedition, som udrustedes i England af Ex-Præsidenten i Re
publiken Ecuador, General Florez, bestaaendc af endeel Trans
port- og to Dampskibe, havende, som det sagdes, 3000
hvervede Eventyrere ombord og, efter Forlydende, bestemt
lil at lande paa et eller andet Punkt af Sydamerikas
Vestkyst, og da atter at indsætte den spanske Krone i dens
Rettigheder. Disse Efterretninger vakte megen Uro hos
alle Regjeringer i de forskjellige sydamerikanske Repu
bliker, og der blev indgaaet en of- og defensiv Alliance
mellem dem for al modsætte sig et saadant Angreb. Gene
ral Florez sagdes at have henvendt sig til Præsidenten i
Chile, Don Manuel Bulnes, med Begjæring om at maatte
anlöbe og indtage Forfriskninger i en af denne Republiks
Havne. Da dette, som en Fölge af hiin Alliance var ble
vet ham afslaacl, rustede nu Chile sig og sendte, tilligemed
sine Krigsskibe, 6000 Mand Tropper til Chiloe-Öcrne, hvor
man nærmest troede, at han kunde forsöge paa at gjöre
Landgang. Gisningerne om Formaalet for General Florez’s
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Expedition vare Dagens Æmne i Valparaiso. Medens de
-Fleste antoge, al Expeditionen skete til Gunst for Dronning
Christines Sön ar andet Ægteskab, meenle Andre, al den ene
og alene var en Colonisationsplan i stor Maaleslok, og atter
Andre, at den tilsigtede af Ny-Granada, Peru, Bolivia og
Chile at danne et stort Kongerige for — Hertugen af
Monlpensier. Man erindrer Expeditionens bedröveligc En
deligt, i det den engelske Regjering lagde Beslag paa Ski
bene og adsplittede de hvervede Tropper*).
Valparaiso er ingen Havn; det er en Rhed, aaben for
Vinden fra Nord om til Vest. Bugten har meget liden
Dybde, saa at Skibene, som ville have Læ af del vestlige
Land, hvorpaa Fyrtaarnet ligger, maa lægge sig nær op til
Land. Der er meget dybt Vand heclt ind under Kyslen,
og komtner man længer ud, end til al have Fyrtaarnet i
Vest, faaer man strax 30 à 40 Fv. Men Holdebunden er
overordentlig god, og da Vinden stadig cr sydlig og blæ
ser ud fra Landet, saa frembyder. denne iövrigt saa daarlige Ankerplads ingen Fare, naar ikke de enkelte Vinter
storme af nordlig Vind sætte ind, som rigtignok i Juli og
August Maaned siges at kunne udrette stor Skade. En uund*) I sit Budskab til den lovgivende Forsamling, Januar 1847, udtaler
Gouverneur Rosas i Buenos Ayres sig saaledes i denne Anledning:
„Den argentinske Confocderntions Regjering har nylig erholdt
officiel Underretning fra Europa om, at den forhenværende Præsident
i Republiken Ecuador, General Florez, udvandret til Spanien og bo
sat i Madrid, havde udtænkt og besluttet et væbnet Angreb paa sin
Republik i Forbindelse med den spanske Regjering, for at gjenoprette
det spanske Herredömme i et Monarcbi besinnende af Republikerne
Ny-Gianadn , Ecuador, Peru og Bolivia, som skulde tilfalde.cn Sön
af Dronning Christine med Hertugen af Rianzarcs, hendes Mand i
andet Ægteskab, og at delte Barns unge Alder endnu lovede flere
Anrs Rcgcnlsknb for General Florez.“
Rosas nævner endvidere, at Ex-Præsidenten i Peru, General
Santa Cruz, som dengang opholdt sig i Paris, ogsaa var cn af Hovedanförerne i den pantænktc Expedition. Han omtaler derefter ud
trykkelig den imellem de forskjell ge Republiker, i denne Anledning,
udvexlede Garantie for hinandens Uafhængighed, og gjensidig lovede
Bistand.
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gaaelig Folge af den store Vanddybde og ringe Udstræk
ning af Bugten er, at alle Skibene ligge tæt pakkede sam
men oppe under Landet, og man maa sorge for, at forlöie
sig saaledes, at man ikke har for stort Rum at sveie paa,
for ikke at udsætte sig for Ombordragning. Valparaiso By
har vel omtrent 40,000 Indvaanere. Den er beliggende
nærmere eller fjernere Strandbredden hele Bugten rundi,
og amphilheatralsk op ad Bjerget, der hæver sig tæt bag den
ene lange Gade, som danner den nedre Deel af Byen.
Jeg har ved at omtale Manila fortalt, at alle spanske Byer
i Colonierne ere meget eensforinigt og regelmæssig anlagte,
gjennemskaarne paa lige Afstand af parallellöbende Gader,
som afdele Byen i lige store Qvarlerer, Cuadras. Valpa
raiso gjör heri en afgjort Undtagelse; Beliggenheden har
gjort en saadan Rcgelmæssighed umulig. Klipperne lobe
nemlig paa sine Stéder saa tæt ned mod Stranden, at man
har maattet sprænge hver Fodsbred bort, som skulde ind
vindes. Jeg erindrer saaledes meget godt, al da jeg var i
Valparaiso i 1821 med en fransk Orlogsmand, var der et
Sted, som man kaldte det lille Cap Horn, bvor Klipperne
endnu dengang gik heelt ud i Vandet, såa at man maatte springe
over Stenene for al komme fra den egentlige By lil For
staden Alinendral. Nu ere disse Klipper vel bortsprængte,
og en temmelig bred Gade er anlagt der forbi med Huse
ud imod Söen; men den lodret staaende Klippe begrændser
dog Gaden, og höit oppe paa Bjerget ligge Huse, til hvilke
man ikke kan komme anderledes, end ad de Veie, som
slynge sig op i Slugten af Bjerget.
En af Aarsagerne til de store Forandringer, Valparaiso
selv i den seneste Tid har undergaaet, er de betydelige,
tildeels ved Jordskjælv foranledigede Hævninger, som have
fundet Sted her fra Tid til anden. Et Exempel derpaa af
gav den Grund, vor Landsmand, Hr. Stüven, havde kjöbt sig
i Udkanten af Almendral for 12—13 Aar tilbage med den
Betingelse i Kjöbe-Contractent at Jorden tilhorte ham,
„indtil hvor Bölgerne skylle op imod Siranden“. Han havde
begyndt med at bygge sit Vaaningshuus tæt op lil Vandet,

288
og det, uagtet man bebreidede ham det som en stor Let
sindighed, at han dertil valgte sig en Plads, der var saa
lidt sikkret mod Soens Magt. Men Tiden viste, at han
havde gjort Ret, thi ved at fylde op, bygge Jordmure og
tage hiin skjult, men mægtigt virkende Naturkraft til Ind
tægt, vandt han ikke blot Beskyttelse for den Eiendom, han
havde bygget, men inddrog endog lidt efter lidt et saa be
tydeligt Stykke nyt Jordsmon, at han nu allerede havde op
fort Bryggerie, Bagerie, Stalde og Udhuse, hvor endnu for
knap en halv Snees Aar siden Soen rullede op overSandet.
Saasnart man er det ovennævnte snævre Sted, det fôr
saakaldte Cap Horn forbi, udvider Terrainet sig, og her er opstaaet, siden jeg saae Valparaiso anden Gang i 1841, et
heelt nyt og meget smukt Qvarleer. Siden den Gang har
nemlig en frygtelig Ildebrand herjet denne By, og lagt den
störste Deel af Almendral i Aske, men der behøvedes kun
faa Aar, saa reiste denne kraftige Stad sig igjen udvidet og
forskjönnet. Der staaer nu Bygninger saavel i den lange
Gade, som i Almendral selv, der kunne taale at sammen
lignes med europæiske Hovedstæders Praglbygningcr. Jeg
skal deriblandt fremhæve det vel indrettede og smukt ud
styrede Theater, en meget anseelig Bygning, der ligger paa
Victoria- eller Orego-PIadsen. Paa den modsatte Side af dette
store Torv stod en Kirke, som endnu var ufuldendt, paa den
tredie Side laae en Række Spillehuse, den fjerde optoges
af Tugthuset og en lang, skummel Muur, hvor de til Döden
dömte Forbrydere bleve skudte eller hængte. Det er vel
saaledes vanskeligt at opvise nogen Plads, som de forskjel
lige Mennesker betræde i mere forskjellige Stemninger.
Ligefor Landingstedcl ligger Toldbodbygningen, som er
cn langagtig lo Etagers Bygning med et Taarn paa Midlen.
Den indslutler en Gaard, og her findes betydelige TransitOplag af næslen alle til Valparaiso indförte Varer. Tilvenstre for Toldboden ligger Börsen, der har en Læsesal, som
dog i Forhold lil sin Störreise, kun bar et temmelig ringe
Udvalg af chilenske, franske og engelske Blade. Enhver
Fremmed faner uden Vanskelighed Adgang dertil. Gaaer

289
man forbi Börsen, er det man kommer ind i den lange
Gade, som förer til Forstaden Almendral og gjennem den
igjen til den eneste Vei, som förer ind i Landet ad Ho
vedstaden St. Jago til, saavelsom til den, der förer Nord
ud og gaaer til Quillola. Gaaer man derimod til höire fra
Toldbodbygningen, kommer man til den ældste Deel af Byen,
og her stöder man paa et lille Torv, som, da jeg var her
i 1821, var Byens störste og eneste regelmæssig byggede
Plads, hvor Gouverneurens Palads fandtes. Det ligger der
endnu og er tillige Provindsial-Regjeringens Sæde, hvor alle
Contoirer o. a. m. findes samlede. Men paa denne Plads
begynder allerede Terrainet at blive bakket, og slrax uden
for denne, hvad enten man vil gaae lil venstre, og da op ad
Bjerget i det temmelig obscure Francisco-Qvarteer, eller
man vil gaae ligefrem og fölge Strandbreddens Retning,
maa irian i hvert Fald til at bestige temmelig steile Bakker,
hvor Heste og Vogne have ondt ved, eller slet ikke kunne
komme frem. Stiger man op ad Bjerget lilvenslre, föres
man gjennem „Magellanstrædel“ til tre Bjergtoppe — af
Sömanden opkaldte For-, Stor- og Krydstoppen — hvis
ildeberygtede Huse Liebhaverne kun kunne klavre op til paa
alle fire. Söger man ad Veien ligefrem, maa man snart
böie Nord efter igjen, og man finder sig da udenfor Byens
egentlige Grændse, og paa en ophöiet Klippeflade, hvor
man har nogle Skibsværfter og et Castel under sig nede
ved Strandbredden, og fortsætter man Veien lidt ud efter,
faaer man snart en herlig Udsigt ud over Caramilla Bugten
med dens skarpe, klippeformede Pynt til venstre, over Val
paraiso’s Rhed med dens talrige Skibe til höire, ligefor
sig har man det smukke Fyrtaarn ude paa Pynten, og bag
delte det hele Ocean, som ingen anden Begrændsning har,
end den klare, skyfrie Horizont, indtil man vender sig mod
NO., hvor man da moder den lange, steile, mörker golde
Bjergkyst, der strækker sig ret Nord i, saalangt Öiet kan
naae. Men ind i Landet, bag denne Kystbjergkjæde, seer
man de sneedækte Co r diller asbjerge, som strække deres
luftige, hvide Spidser höit op mod den lyseblaae Hvælving,
Dille« Jordomseiling. IB,
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medens de gyldne Skyer stundom Inge dem hcelt i deres
skjulende Favn, stundom rulle sig ned om deres Lænder,
saa at de sneehvide Pyramider slaae over dem i jomfrue
lig Reenhed, saaledes som de fra umindelige Tider have
staael, ubesmittede af menneskelig Beröring,
Vender man sig om og seer ind mod Byen, da har
man virkelig ogsaa her et sjelden smukt Panorama for sig.
Paa tre fremspringende Klippemasser, og i de derimellem
liggende dybe Dale, seer man hele Stadens Masse af VaaningsHuse og andre Bygninger ligge udbredt. I Bjergslugierne
(quebradas) boer mest den fattige Deel af Byens Befolkning.
Oppe paa Höiderne ligge derimod, paa de gradviis stigende
Terrasser, smukke Villaer, med Altaner foran, og med
siirlige Balustrader, der tegne sig net paa den rode Klippe
baggrund. Brede, macadamiserede Veie, og stundom meget
lange, i Zigzag gaaende Trappetrin före fra den ene Ter
rasse lil den anden. Midt paa en af disse Höie, paa „cerro
alegre“, havde ogsaa vor Consul Poulsen sin landlige Bo
lig; her nöde vi fra den af Passionsblomster læt omslyn
gede Veranda den herligste Udsigt over Stad og Rbed, og
naar Maanen kastede sit Lys over det herlige ^Landskab,
gjorde vi stundom endnu en Spadserelour, der gjerne endte
ved del ikke langt borleliggende Canella-Krat. Bjergets
överste Flade ligger ingenlunde megel höit over Vandspeilet;
man naaer derop ad de ovenantydede Veie ined Lethed
paa et Qvarleerstid, og man befinder sig nu paa en Höislette, der egentlig maa betragtes som Kystlandets Over
flade, og der omtrent vedligeholder sig paa denne Höide
flere Mile ind i Landet. Ogsaa paa denne Flade har man
begyndt at bygge, ligesom man her har anlagt den almindelige
Begravelsesplads (Pantheon), og mange Aar vil det ikke
vare, inden der vil slaae en stor By heroppe paa Bjerget;
thi Valparaiso er en af de Handelspladser, som er i stærk
Opkomst, og naar Veiene til at komme op paa Höiderne
först ere tilstede, vil man foretrække at bygge heroppe,
hvor Grunden er jevn og meget lettere at erholde, frem-
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Tor nt opfore Husene nede i Byen, hvor hver en Fodsbred
skal sprænges ud af den haarde Klippe.
Hvad der er characteristisk ved at betragte Valparaiso
By, som den ligger der op ad Bjerget, er dens næsten to
tale Mangel paa Vegetation. Ikke en Have, ikke et Træ
lader sig tilsyne nede i Staden. Kun hist og her enkelte
Buskvæxler i Klipperevnerne paa Siden af Veien, som slyn
ger sig op ad Fjeldvæggen. Inde i det Dybe af Dalene,
som adskille de ovennævnte fremspringende Klipper, seer
man en læt, lav Underskov, men ogsaa den vil lidt efter
lidt forsvinde for Bygninger, som opföres her, thi overalt
hvor der er Plads eller kan skaffes Grund, seer man strax
Huse at reise sig. Först ude i Almendralcns yderste Qvarterer kan man finde adskillige, og det ofte ret smukt an
lagte Haver, men de ere mere Kjökken- og Blomslerhaver,
end egentlige Lyst-Haver eller Skove. I al Fald cre de an
lagte ved Kunst, og selv Jorden er i læsviis fört hertil.
Fra Palanco og flere andre offentlige Haver, som her fin
des, haves ypperlige Viindruer til Salg. I en af en Englænder
borlforpagtet Blomslerhave saae man den sydchilenske Arauca,
den nyhollandske Pinus og andre Sjeldenheder at trives i den
frodigste Væxt; men hvad der gav den störst Værd for
dens Leier, vare dens pragtfulde Camellias, Georginer og
dsl., hvoraf den enkelte afskaarne Blomst af Valparaisos Lover
ofte betaltes ham med 4—6 Piastre, ja i den sjeldneste
Aarstid med indtil en Unze Guld. Denne Fattigdom paa
Blomster er det mest talende Beviis for Stedets golde Na
tur. I det Hele er det ganske besynderligt og ufatteligt,
hvorledes Valparaiso er kommet til det smukke Navn, den
praler med, som oversat paa Dansk betyder „Paradisdalen“.
Her er aldeles ingen* Dal, og Egnen er saa langt fra at
være paradisisk, at den, hvis dens Beliggenhed skulde give
den Navn, snarere burde hedde en Örken, end et Paradis.
Noget mere öde, udyrket’, goldt og stygt, end de sltile,
nögne Klipper, som omslutte denne By, kan neppe tænkes,
men det er ikke andet, end den samme Characteer, som
19*
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betegner hele Kysten af Sydamerika paa denne Side, ligefra
Concepcion paa 36° Brede lil forbi Callao op imod Æqvator.
Sandsynligviis har Valparaiso faact sit Navn af den
skjönne, frugtbare Dal, som gjennemstrommes af Quillola—
Flodcn, der har sit Udlob nogle Mile Nord for Byen, og
i sydvestlig Retning strommer ud fra Cordilleras-Bjer
gene. Denne Dal, hvori Byen Quillola er beliggende, om
trent 10 Mile ind i Landet fra Valparaiso, er virkelig me
get smuk, og især overordentlig frugtbar, ligesom den maa
siges at være vel dyrket i Forhold til Landet, hvori
den ligger.
Ogsaa inde mellem Bjergene, i Nærheden af Valparaiso
By, findes adskillige Punkter, som ikke mangle en vis stor
artet Skjönhed og frembyde pittoreske Udsigter; men det
er her, som i alle nögne Klippeegne, de kunne forbause og
blive beundrede ved förste Öiekasl, men i Længden trætte de
Öiet, og indgyde et uhyggeligt og bedrøveligt Indtryk ved
deres Mangel paa Liv, ved den Tomhed, det Öde, som er
udbredt over dem, og ved den Eensformighed i Farve, som
hersker over Landskabet.
Hvad der ogsaa bidrager til
at gjöre Egnen styg er, at Öiet overalt savner Vand,
det vil sige fersk Vand. Udenfor Palanco, paa St. JagoVeien, findes et næsten udtörret Flodleie, — engang tjente det
til Guldvaskning, nu laae Byens Vaskerpiger her og skyl
lede deres Töi reent, — ogsaa i en af Kløfterne mellem
Valparaiso’s Höie slyngede sig i Smug en lille Bæk, men
forresten saaes intet rindende Vand, ingen Indso, ikke saa
meget som et Gadekjær i hele Valparaiso's Omegn, för man
man kommer til Quillola-Floden, og selv denne er dog ikke
andet end en Bjergstrøm, der har banet sig Vei over Dalens
stenede Bund, og som er saa lav, at den kan vades over
overalt, h rør for der da heller ikke findes en eneste Bro
over den paa hele Veien fra Valparaiso til Quillota.
Fölgen af denne Vandmangel er, at man, saasnart man
sætter Foden udenfor Byen, lider af del aller for færdeligste
Stöv, som sat i Bevægelse ved den friske Sydvind, der bestryger Höislelten, hvirvler sig over hele Landet i en eneste
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Sky. Selv inde i Byen, hvor dog Gaderne, idetmindste tildeels,
ere brolagte, lider man af denne Plage, som virkelig er baade
aands- og legemsfortærende i et saa varmt Climat, og un
der saa besværlige Vandringer, som dem, man er nödt til
at foretage, naar man skal færdes i Valparaiso Bys for
skjellige höiere og lavere Qvarterer. Om Vinteren er So
let her ligesaa utaaleligt, som Stövet var det nu, og man
maa da gaae paa Træskoe, for nogenledes at bane sig Vei
gjennem det bundlöse Snavs. Luften skal paa den Tid af
Aaret være overordentlig gjennemsigtig, nu var den, navn
lig om Morgenen, graa og overlrukken, og selv efterat
Solen opad Formiddagen var brudt igjennem, altfor disig
til i Reglen at see de inderst liggende Cordilleras. Kun en
enkelt Gang saae vi om Dagen det fjerne Aconcagua*)
strække sin sneedækte Top op i Luften, medens vi hver Nat
saae den blusse som en ziltrende Ild. Et Par Timer i Mid
dagsstunden blæste det, især tre og tre Dage i Rad, en
stiv Kuling, men henimod K. 5 döde Vinden pludselig af,
og Aftenerne vare stille, men kjölige.
De Fremmede vare i Valparaiso stærkt disponerede til
Catarrher; de tilskreve det Luftens overordentlige Torhed.
Af andre Sygdomme var især Syphilis baade ondartet og
meget udbredt, ligesom dens Forqvakling ved uforsigtige
Mercurialcure vist ikke var uden Indflydelse paa de blandt
Stedets Beboere saa hyppige Hjertesygdomme. Dysenterier
vare ikke sjeldne. Chavalonga-Febren var langtfra farlig,
og havde intet tilfælleds med den peruanske Feber.
Her er ingenlunde egentlig Vandmangel i Valparaiso.
*) Aconcagun-Vulcanen ligger 20—30 Mi il i ONO. nf Valparaiso og
angives af Bergbaus at være 3628 Tqiser höi, altsaa lavere end
baade Sorata og Ilimani. Efter hvad man paastod i Valparaiso, er
det imidlertid usikkert, om den nogensinde ermaalt, og det fordi den
maaskee endnu aldrig er — funden. Saasnart man nemlig kommer i
dens umiddelbare Nærhed, rager den ikke længere kjendelig op over
de ganske lignende Kegler, der rundt omgive den, man veed ikke
mere, hvilken der or Aconcagua, og maatte altsaa maale dem alle,
for at være vis paa, at man ikke havde taget feil.
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Tvertimod! det findes rigeligt,, og meget godt, fra dc udbo
rede Brondc, som haves i Mængde, saavelsorn fra Kilde
væld i Klipperne selv, og Skibene forsynes ved Hjelp af
flydende Cisterner, som bringes paa Siden af Skibet. Det
er et til en privat Mand overladt Monopol, der betaler sig
meget godt, en Tönde Vand kommer Skibene omtrent paa
3 Mk. dansk (nemlig 12 Realer pr. ton).
Alle Skibsprovisioner og Fornødenheder findes her i
stor Overflödighed og af de forskjelligste Qvaliteler. Jeg
var saare glad ved her at kunne forsyne mit Skib med Ö1
og Smör, begge Dele Provianlsorter, som ere vore danske
Matroser saa inderlig kjære, men som vi havde maatlet
savne den störste Deel af Reisen. Oliet erholdtes her hos
en Slesviger, den allerede nævnte Hr. Stuven, som havde
anlagt et Bryggerie og Bagerie i en meget storartet Stiil,
hvilket han sagde mig betalte sig meget godt. Denne Mand
havde giftet sig med en Chilencrinde, men kunde iövrigt
saa lidt finde sig i Landets Levemaade, at han med stor
Bekostning havde ladet komme holsteenske Tjenestepiger og
Karle lil sit Huses Drift.
I den nederste Deel af Byen, og navnlig i den Deel af
den store Gade, som ligger nærmest Toldboden, til Iioire
og venstre af denne Bygning, seer man Boutikcr, som ri
valisere med de mest veludslyrede Udsalgssteder af alle
Slags i Europa. Det er fornemmelig Franskmænd, som
have anlagt Modehandler, Friseurstuer, Parfumerier, Conditorier etc. etc. Men de egentlige store Boder ere i Al
mindelighed tillige Kjobmændenes Contoirer, hvor der frem
lægges Prover af de Varer, som de ere i Besiddelse af,
men som de have oplagte paa Toldboden paa Transit. Der
er nemlig en saa betydelig Told paa alle udenlandske Va
rer i Chile, og paa samme Tid er her en saa betydelig
Transithandel, idet Valparaisos Marked forsyner de fleste af
Havnene langs Vestkysten af Syd- og Nord-Amerika, saavelsom Öerne i Sydhavet, at Kjôbmændene foretrække at op
lægge alle deres Varer paa Transit, og kun al indföre dem,
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naar de afkjöbes dem til indenlandsk Forbrug, ifölge de
Prövevarer, som de have opstillet i deres Contoirer.
Dét er virkelig en stor Ubeqvemmelighed for Kjöberne,
og navnlig for Skibenes Forsyning. Man har nemlig alde- les ingen Garantie for, at de Varer, man faacr udleveret
og bragt ombord imod Transittoldens Erlæggelse, svare lil
de Prover, man har kjöbt efter, og finder man noget at ud
sætte herpaa, kan man ikke levere Varerne tilbage, uden
at betale Indforselslold deraf. Vilde jeg kjöbe henkogte
Supper eller Flöde, saa maatle jeg kjöbe en eller flere
hele Kasser med mange andre Sorter henkogte Sager i,
fordi de fandtes saaledes assorterede fra Afsenderen i Frank
rig, beregnede paa en Uges Proviant i hver Kasse. Saae
jeg en Skjorte, som gefaldt mig, og jeg vilde have et Du
sin, saa svarte man mig, at jeg ikke kunde laae ringere
end 4 Dusin, med mindre jeg vilde gaae til Detailhandleren,
og kom jeg til ham, saa skulde han först til at hente
Skjorten hjem fra Kjöbmanden, og var endda meget belæn* kelig ved at tage et saa stort Qvantum ud, for kun at
sælge el Dusin. Jeg kunde aldrig komme til at prove det
Oxehoved Viin, jeg vilde kjöbe, men maatte lade mig nöie
med al smage paa en Slump, som Kjöbmanden havde i en
Flaske, og sendte man mig et Fad Viin ombord, som jeg
önskede ombyttet, var delte forbundet med de urimeligste
Vanskeligheder og Omkostninger.
Jeg beklagede mig ofte over disse, for mig idetinindstc,
höist ubeqvemme, og for Alle tilsyneladende urimelige
Handelsforhold. Man sagde mig, at det laae for en Deel i,
at Byggegrunden, da Valparaiso begyndte at komme op som
Handelsplads, havde været saa kostbar, at man havde alt
for svært ved at bekoste Pakhuse opbygget, og havde der
for benyttet Regjeringens Told-Oplagsteder, og nu var en
gang hele Handelens Gang, og alle Toldforretninger indret
rettede herpaa. Imidlertid havde det givet Anledning til
megen Mislighed, og der havde for nylig været höist alvor
lige Undersøgelser mod vedkommende Told-Embedsmænd,
ligesom der i det Hele i de chilenske lovgivende Kamre
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var reist Klager mod det af Regjeringen fulgte illiberale
Handelssystem, saa at der var Grund lil at haabe, at der
vilde indlræde Forandringer heri.
Circulalionen i den nederste Deel af Byen er meget
levende. Der gaaer Omnibusser hvert Qvarleer fra Almendralens ydersle Deel til det lille ovenfor omtalte Torv forbi
Toldboden, og for en Real befordres man saaledes fra den
ene Ende af Byen til den anden. Det er imidlertid ikke
andet, end almindelige Karether og Wienervogne, som ere
tagne i Brug hertil, forspændte med 2 eller 3 Heste, alt ef
ter Omstændighederne. Ellers er Vognfærdselen kun ringe.
Af og lil moder man en enkelt Arbeidsvogn, sædvanlig la
det med Kobberkies eller Kobberbarrer; de 5—7 Oxer,
hvormed den er forspændt, styres og drives kun langsomt
frem med den lange Knippel, og den snævre Gade er nær
ved at spærres af det tunge, ubehjelpelige Kjörelöi. Den meste
Bagage transporteres derimod paa Æsler og Muler, der, i en
stor Kuffert paa hver sin Side af Sadlen, belæsses med de
res 3-400 Pd., medens Æslets Rytter gjerne sidder heell
ude ved Haren af Dyret, med Benene hængende ned foran
de to Kasser*). 1 det Hele spores en meget betydelig
Handelsbedrift, hvorved da Toldboden og den derudenfor
liggende Plads spiller Hovedrollen.
Befolkningen, som færdes i Gaderne, frembyder alde
les intet Ejendommeligt. Den er ganske europæisk i Ud
seende, i Klæder, i Lader, i Sprog, kort i Alt; her er Intet
at bemærke for den Reisende, uden just denne fuldkomne
Forplantning af Europas Sæder og Skikke paa Sydamerikas
Jordbund.

*) Passerer man paa Landeveien större Muuldyr-Trains, seer man altid
i Spidsen for Toget en „Mndrina“ eller Gudmoder, et Dyr med en Klokke
om Halsen, der ogsaa, efter afholdt Rast, ringer de til Græsning rundt
om spredte Muler sammen igjen, uden mindste Uleilighed for Dri
veren. Disse hænge med sand Hengivenhed ved deres Madrina og föfge
ethvert af dens Skridt, og selv hvor fleio Trains stödo sammen paa
eet Sted, tager dog ingen af dem feil af sin Madrinn’s Klokke.
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Da jeg förste Gang gik i Land ved Valparaiso, traf
jeg paa en lille Savoyard, der stod og dreiede paa sin
Lirekasse for at samle sig en Nodskilling. Saa have disse
smaa Udvandrere da ogsaa fundet Veien omkring Cap Horn,
og jeg skulde her finde et af disse stakkels Börn, saa vidt
forslaaet fra sin Fædrene-Arne!
Dog — noget Originalt kan man möde paa Val
paraisos Gader, — hist henne paa Hjörnet staae et Par
Heste, loirede til en Steenpille, dem ville vi betragte lidt
nöiere. Det er herlige, kraftige Dyr, deres smukke Skab
ning, deres fine Been, deres fyrige Öie röbe deres castil
ianske Herkomst. Ridelöiet er aldeles originalt. Under og
over Træsadlen ligge en Mængde, stundom 10—12 Dække
ner (pillones), de simplere af et Ianghaaret, blaasort, uldent
Töi, de finere derimod Skind af en Bastard af Geden og Faaret,
og. hos den ægte Dandy alleryderst endnu et Dækken, flet
tet af Hestehaar. En stærk, broget Gjord spænder fast om
den, ved Hjælp af alle disse „pillones“ hqit optaarnede Sad
del. Fra denne* hænge Sligböilerne ned. De ere af massivtSolv, eller hyppigere endnu af Træ, og ere da dannede
af en eneste fiirkantet Klods, som er udhulet for Rytterens
Fod, men lukket fortil, og paa Ydersiden udskaarne ofte i
de ziirligste Arabesker. Bidslet er af Jern, meget svært
og skarpt; Stængerne af Solv, massivt udarbeidet, og hele
Hovedlöiet udstyret med den Masse Spænder og Beslag af
massivt Solv, som det lod sig vente i et Land, hvor Hesten er
Eierens störste Stolthed. Nu komme Rytterne selv ud fra
Kjöbmandens Bod. De slentre tungt hen ad Gaden, træk
kende deres Heste efter sig; ogsaa de have et fremmed Ud
seende. Det er höie, kraftfulde Folk med mörk, næsten
morkebrun Hudfarve, ædle Træk, sort, kort afskaaret Haar,
sorte Knebelsbarter og Underskjæg. De bære paa Hovedet
en höi, spids, næsten sukkertopformet, graa Hat, eller vel
og en bredskygget Slraahat, af en meget fiin Fabrication,
som man her paa Kysten begynder al möde meget almin
delig, og som har sin Hjemstavn endeel nordligere i Gua
yaquil og Omegn. Over Skuldren hænger en Poncho; dette
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er oprindeligen ikke andet, endjet stort, aflangt, uldent
Sengetæppe, i hvis Midte der er skaaret et Hul, hvorigjennem Rytteren stikker Hovedet, og lader saa Tæppet hænge
löst ned, med de korte Ender over Skuldrene, med do lange
over Ryg og Bryst. Men en saadan Poncho er lidt efter
lidt bleven til en Luxusartikel, lil et meget kostbart Stykke,
i det man forfærdiger den af de fineste Töier, uldne eller
Bomulds eller linnede, og udsyer dem med en Uendelighed
af Silkebaand, Snorer, Broderier og Kvaster, som give dem
et meget braaget og pynteligt Udseende. Paa Benene bærer
den sydamerikanske Rytter et Par svære Stövler eller Skoe,
men over dem bar han trukket el Par Futteraler af braaget
Töi, mest mörkegrönt med sorte Striber, og disse „Bolinos“
naae ham til op under Knæet, hvor de spændes med en
Rem og et Solvspænde, medens de holdes fast ned under
Fodsaalen med en bred Rem. Paa Hælene bærer han ende
lig et Par Sporer, som oflest af massivt Sölv, der ere af en
Længde og Sværhed, som man i Europa forgjæves vil lede
om Mage til. Denne Længde er nödvendig, for at kunne
naae ind lil Hestens Side fra den Afstand, Benet er holdt
ude ved den store Mængde Dækkener, Sadlen er belagt
med, ikke at tale om at Sydamerikaneren næsten udeluk
kende regjerer sin Hest ved Sporerne og derimod rider for
ganske löse Toiler, hvorfor den ogsaa pleier at være overor
dentlig skjormundet. Jeg har seet Hjul i disse Sporer, som
holdt 6 Tommer i Diameter. Den sydamerikanske Rytter,
der i Dygtighed sikkert kan maale sig med Araberen, ad
skiller sig fra denne ved den Haardhed, hvormed han be
handler sin Hest. Over den ophöiede Saddelknap förer han
en Lazo, dette for Sydamerikas Beboere eiendommelige
Vaaben; det er en ved en Ring lil Sadlen befæstet, olie à tolv
Alen lang Læderslynge, med et Löbestik i den frie Ende. Med
denne Lazo fanger han det Bylte, han vil have fat paa, i
det han slynger den ud med den mest forbausende Sikker
hed, saaledes at Löbestikket falder ligeover Hovedet paa
den Hest eller Tyr, eller vel og det Menneske, han vil be
mægtige sig, og i det samme Lazoen er sluppet hans övede
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Haand, dreier han kort af, og Tarer afsted i flyvende Car
riere, slæbende med sig sit indfangede Bytte.
Den her beskrevne Person er den ægte sydamerikanske
Gaucho, saaledes som han findes i Chile*), i Peru, i Buenos-Ayres, kort i alle de forrige spanske Provindser i
Sydamerika. Der kan være Afvexlinger i Klædedragten,
men Hovedmomenterne, Hestens Opsadling, Ponchoen, Spo
rerne og Lazoen ere de samme overalt. Gauchoen er
uadskillelig fra sin Hest. Skal han bevæge sig mere end
halvhundrede Skridt, saa sidder han op. Hans Gang er
kluntet og slænlrende, men paa Hesten seer han ud som en
Centaur, han sidder urokkelig i sin Saddel, han falder al
drig af, selv om han har besteget den vildeste Ganger.
Har han först faaet Bidslet anlagt, og Foden i sine Sligböilcr, vit han snart tæmme dens Raseri. Gauchoen gjör store
Reiser, og altid til Hest. I disse endnu saa [ubeboede
Lande, hvor der ode findes milelange Strækninger uden
Boliger, endsige Værtshuse, rider Gauchoen sin Cours fort,
og naar Aftenen kommer, strækker han sig i Skyggen af
et Træ, ved Siden af sit Dyr, i det blöde Græs, ined sine
Saddeldækkener deels under Hovedet, deels som el lille
Telt reist over sig, og sin Poncho til Overdyne, og sover
saaledes stödt til den kommende Morgen.
Man reiser altsaa almindeligviis til Hest i disse Lande.
Dog maa man ikke troe, at man ikke ogsaa kan kjöre. Fra
Valparaiso til St. Jago, som ligger 25 Mile ind i Landet,
gaaer der nu Diligencer, og jeg har selv gjort Veien i 1841
i en saakaldet Birlocho, et Slags Gig med to Heste, hvoraf
den ene er spændt mellem Stængerne, den anden ved Si
den, og tjener Kudsken til at ride paa. En Skare af 8 à
10 löse Heste fulgte méd; de vare drevne ud et Stykke i
Forveien, og vi saae dem jevnlig gallopcre afsted, snart paa
Siden af Veien, snart forud. Naar der skulde andet For*) I Chile kaldes han egentlig Guaso eller Pion, hvilket dog, ligesom
Gaucho, ikke blot cr Benævnelsen Tor Rytteren, men i dot Hele Tor
Bonden eller den simple Mand.

300
spænd for vort Kj öre loi, red Kudsken udmedLazoen og log
den Hest ind, han. vilde have; naar vi skulde op ad cl steilt
Bjerg, holdt Drengen der med en lös Hest, som blev
spændt for paa den anden Side, og naar vi skulde ned ad
Bjerget, blev den samme Hest spændt bagved for at holde
igjen istedelfor en Hæmsko.
Jeg talte om en Vei, — ja en Vei var der unegtelig,
idelmindste op og ned ad Bjergene, og i de opdyrkede Dale,
vi kom igjennem. Men paa den hele Höisletle, de förste
3 à 4 Miil fra Valparaiso, og paa mange andre Steder, var
der ingen Vei; der stod den hele store, udyrkede Klippe
slette os aaben, og Kudsken benyttede delte ogsaa aldeles efter
sin Phantasi lil at kjöre os paa kryds og paa tværs, blot
hans Heste og Vogn undgik Stene og Huller, som fandtes
overalt i större eller mindre Format.
Der arbeidedes allerede dengang paa en ordentlig Vei
mellem Valparaiso og JSt. Jago, men den var endnu ikke
færdig i 1847. Arbeidet udfores af Forbrydere, som til
den Ende spærres ind i Celler eller Skur, der be
væge sig paa Hjul*). Et saadant bevægeligt Fængsel lig
ner cl Hyrdehus, sal paa Hjul. Hvert af dem rummer 20
Fanger, foruden Provisionskamre. Et Skilderhus staaer for
hver Ende. Det kjöres under behörig Eskorte ud til det
Sled, hvor der skal arbeides; her gjöres Holdt, Vagten
slaaer Kreds om Vognen og om Veien, der skal laves,
lader med skarpt, og saa slippes Forbryderne ud. Der
slaacs Telt op for Vagten, el Marketenderi sættes igang, og
en saadan flyttelig Forbryder-Coloni camperer paa denne
Maade, snart hist snart her, alt som deres Arbeide gjöres
fornödent. Det hændles, medens vi vare i Valparaiso sidste
Gang, at Fangerne gjorde Opror, og leverede en lille Ba
taille med Vagten, hvis Udfald var, at adskillige af dem
bleve skudte, nogle tagne lil Fange, men flere undslap, og
*) Haturligviis afgive disse bevægelige Fængsler kun et midlertidigt Op
holdsted for Forbryderne; af andre Fængler var et meget stort, an
lagt efter Philadelphiasysteinet, under Bygning i St. Jago.
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antoges at være flygtede ind til Valparaiso, hvor ogsaa to
af dem bleve paagrebne, medens vi vare der. De havde
sögt Skjul i Bjergslugterne og det der staaende Krat, og
man var meget ængstelig for, at de skulde gjöre Veiene
usikkre op åd Bjerget. Det skulde netop hænde, at en af
disse Slaver en Dag i Valparaisos Gader döende blev kjört
mig forbi paa en Kærre. Han var under et Forsög paa at
flygte fra den Soldat, der havde opdaget hans Skjulested,
bleven skudt gjennem Ryg og Bryst, havde endnu havt
Kraft til med sin Kniv at rende imod ham, men var segnet
for et Bajonetstik og saaledes paagreben uden videre
Modstand.
Politiet i Valparaiso er særdeles vel organiseret. Tig
gerne ere faa og bære et bestemt Skilt paa Brystet som
Tegn paa deres Tiggerprivilegium. Ridende Gensdarmer
gallopere jevnlig frem og tilbage, de ere gode at kjende,
thi Ingen uden de og Lægerne tor ride dette hurtige Ridt
gjennem Valparaiso By. Man kan gaae med stor Sikkerhed
paa Gaden om Aftenen. Man hörer uafladelig Nattevagtens
Signaler, og man kan være vis paa at blive fulgt af en
Vægter i en ærbôdig Afstand, alt som man gaaer langs ad
en Gade, indtil man moder en anden Vægter, til hvem man
da bliver overleveret af den förste ved et imellem dem forslaaeligl Tegn. Vægteren er i Besiddelse af alle Gadedörsnögler. Det var meget ualmindeligt, at der blev stjaalet i
Valparaiso, og Forbrydelser bleve hurtig opdagede og kraf
tig straffede. Men strax udenfor Byen horer ogsaa Sikker
heden op, og skjöndt Slratenroveriet ikke her er bragt saa
ledes i System, som i Peru, rider dog ingen Chilener paa
Landet, uden först at sætte Pistolerne i Saddelhylstret. Over
Skuldren bærer Banditen gjerne sin Muskelon eller „blun
derbuss“, men hans Hovedvaaben er Lazoen og Kniven, og
disse anvender han med en saadan Færdighed, at man helst
maa opgive alt Forsvar og hurtigst tnuligt söge Flugten.
Den chilenske Gaucho angives i del Hele at være lumsk og
ondskabsfuld. En af mine Officerer var en Dag nær ved
at blive reden overende af en Gaucho, der uden mindste
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Anledning red lige ind paa Livet af ham, og en engelsk
Midshipman blev styrtet af Hesten og kom ikke ubetydelig
til Skade, fordi en af disse Slyngler, medens han jog af
sted i fuld Fart, lazocde Dyrets Bagbcen.
Hiint gode Politi var imidlertid ikke istand til at skafTo
mig tre Deserteurer tilbage, som jeg havde den Ærgrelse,
löb bort fra Skibet under vort Ophold hen Naar man be
tænker, at Hyren for Matroser hertillands var indtil tolv
Piastre om Maaneden, og at en Arbeidsmand i Land kunde
tjene tre å fem Piastre om Dagen, naar han forstod et
Haandværk, saa er det ikke at undres over, at Folk, som
ikke nære nogen særdeles varm Fölelse for Hjemmet, eller
som vide, at, saasnart de komme hjem, maae de dog söge
lilsöes igjen, for at tjene deres Bröd, at saadanne Menne
sker, siger jeg, benytte Ledigheden til at slippe fri for Orlogstjenesten, hvor en Matroses höieste Fortjeneste er fire
Piastre om Maaneden.
Den gode Organisation af Politiet i Valparaiso skyldes
den 1836 afdöde General Portales, Vicepræsident i Repu
bliken og en af de mest udmærkede Mænd, dette Land har
havt at fremvise. Man vil finde hans Navn ved enhver god
og om Fremskridt vidnende Institution. I Geistlighedens
Indskrænkning, Domstolenes bedre Organisation, Opdragel
sesvæsenet, Nationalgardens Stiftelse, Toldvæsenets Ordning,
kort i Alt, hvad der vedkom Landets indre Regjering, greb
Portales ind med kraftig Haand og sagkyndigt Blik. Porta
les endte sit daadrige Liv i sin kraftigste Alder for en
Snigmorders Haand. Han nævnes med Ærefrygt af Höie
og Lave, Fremmede og Indfödte i hele Chile.
De sydamerikanske Republiker befinde sig endnu alle i
cn Gjærings- og Omvæltningsperiode; alligevel har Chile,
begunstiget af indvortes Ro og en lang udvortes Fred, opnaaet en Ordning af sine indre Forhold, der stiller det höil
over alle dels Nabostater. Politiske Lykkeriddere have kun
undtagelsesviis valgt Chile til deres Tumleplads, og den lille
Strid, Republiken for Öieblikket havde med England om
Beliggenheden af Proviantskibel Nereus, syntes kun at være
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af en meget underordnet Betydning. Den chilenske Re
gjering, der ansaae sig farelruet ved at see en fremmed
Magts Linieskib ligge lige under Murene af Valparaiso’s
Fort, forlangte, at Englænderne, ligesom de Franske, skulde
have deres Proviantmagazin i Land; Admiral Seymour truede
til Gjengjæld med aldeles at forlade Valparaiso og vælge
Callao — hvor det paa samme Tid hed sig, at der vilde
blive oprettet en Frihavn — lil Station for sin SydhavsEskadre. Den hele Strid er imidlertid vistnok ved en Nolevcxling med det engelske Cabinet snart bleven bilagt til
Beroligelse og Tilfredshed for begge Parter.
Underviisningsvæsenet staaer i Chile paa et, idetmindste
efter Omstændighederne, temmelig höit Trin. Universitetet
i St. Jago — „institute nacional“ — har et juridisk, matheiriatisk og medicinsk Facullet; ved det sidste fungerede en
fransk Prolomedicus, en engelsk, to spanske og en chilensk
Professor. Ingen Læge turde practisere hverken i Valpa
raiso eller St. Jago, uden först ved delte Facullet at have
underkastet sig en Examen eller et Colloquium, der afhold
tes i det spanske Sprog. Den förste Prove, han havde al
bestaae, var en omslændlig Examination i flere generelle
Sporgsmaal, som man havde opgivet ham te Dage iforveien; derpaa forsvarede han mundtlig en af ham skreven
Dissertation, gjennemgik en theoretisk saavelsom practisk
Prove i Operationer og stilledes omsider til fire medicinske
og fire chirurgiske Cliniker. Anatomie og operativ Chirur
gie vare det, hvortil der gjordes de strængeste Fordringer,
men ogsaa i Physiologie, Chemie og andre Bidiscipliner
holdtes fuldkommen Skridt med Videnskabens* nyeste Ud
vikling. En dansk Læge var netop nogle Maaneder för
Galalhea kommen til Chile og agtede at tage sin Examen i
St. Jago; da Fremmede imidlertid ikke tilstedes Adgang hertil,
uden at kunne fremvise et tidligere Doctor- eller ExamensDiplom, og de chilenske Autoriteter fandt Udseendet af hans
hjemmefra medbragte Testimonium saa uanseligt, at de i
det Höieste vilde antage det for at være en Legitimation
som Barbeer, saae jeg mig paa hans Anmodning foranle-
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diget lil at bevidne, under Haand og Segl, det af Corveltens Læger for ham udstedte Vidnesbyrd om, at delte
virkelig var det Document, hvorved der tilsiges de danske
Læger det mest udstrakte Jus praclicandi.“
Hvad det lavere Underviisningsvæsen angaaer, da staae
Communeskolerne i Reglen under Klostrenes Ledelse; alene
i Valparaiso oplærtes der i disse 588 Drenge og 150 Piger
Men Valparaiso havde tillige adskillige betalende Instituter,
navnlig Watkins og Wheelwrights engelske Skoler, Jesuitercollegiet,. Postemkins Handelsskole, et Söacademie (escuela
naulica) og flere Pigeinslituter, iblandt hvilke Miss Mitchells
ansaaes for at være det bedste. Ogsaa i Quillota paatænkte
man, ved Actier at oprette en ny Underviisnings- og Op
dragelses-Anstalt. Watkins Seminarium, — det der, som
det syntes, havde Fortrinet for alle de andre, — var syv
Aar gammelt, det var i Hovedsagen en Handelsskole, og al
Underviisning skete udelukkende paa Engelsk; det havde
„pupilos enteros“, der betalte 300 Piastre aarlig, „pupilos
semanales“, der betalte 250 Piastre, og „pupilos diarios“:
de Sidste sendtes hjem om Natten og spiste ikke uden deres
Frokost og Middagsmad i Seminariet Skolen varede fra
Kl. 8—1 og fra 2—5; der var i Alt 70 Elever, af hvilke
de egentlige Pensionairer laae fire og Gre i Værelse sam
men. Den samlede aarlige Betaling for at holde en Dreng
i -Seminariet kunde ikke regnes ringere, end henved 500
Piastre, da der, foruden den ovennævnte Sum, maa sær
skilt betales Vask, saavelsom Underviisning i Musik, Teg
ning, Dands og Fægtning. Religionsunderviisningen forestaaes af en -catholsk Padre.
Den chilenske Literatur er, som man kan lænke sig,
fattig; Skrivesygen har lykkeligviis i den störste Deel af
den nye Verden endnu ikke grebet synderlig om sig. Et
af de værdifuldeste originale Skrifter, der kom mig for
Öie, var en Statistik over Provindsen Maule, en Deel, som det
syntes, af et större Værk ovor hele Republiken. Af oversat
belletrislisk Litleratur fandtes ikke blot ældre Sager, som
f. Ex. Schillers „Geisterseher“ (el visionario), men selv de
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nyeste franske og engelske Böger, som Eugene Sues „evige
Jöde“ og „Paris's Mysterier“, Francis Trollops „Londons My
sterier“ o. s. v. saaes allerede omplantede paa chilensk Grund.
Ligeledes havde man, jeg formoder som Skolebog, oversat
cn længere Afhandling om den tydske Litteraturs Indflydelse
paa den franske.
Som vi ovenfor saae, har Chile ingen Mangel paa Un
dervisningsanstalter; ligesaalidt mangler det milde Stiftel
ser. I St. Jago haves et Hospital de San Juan de Dios
(for Mandfolk), et Hospital de San Francisco de Borja (for
Fruentimmer), et „hospicio“, et Vaisenhuus og en „casa de
asilo del Salvador“; af hvilke alene det förste har 500, det
andet 200 — alle fritliggende — Syge, ligesom der ved
hiint er ansat ikke mindre end fem Læger og fire Apothekere, ved dette tre Læger og een Apotheker. Ogsaa Val
paraiso har et Hospital de caridad for 80 Mandfolk og 50
Fruentimmer; det skulde saagodtsom altid være fuldt belagt,
og kostede Staten 13-14,000 Piastre aarlig. Ogsaa af
Fremmede kunde Mandfolk indlægges her, dog lade der et
andet, især for Söfolk af fremmede Nationer oprettet, pri
vat Hospital paa Cerro alegre, under Ledning af den en
gelske Læge Huston.
I Spidsen for Republiken Chile staaer en femaarig Præ
sident, — for Tiden Don Manuel Bulnes, der ved sit forsle
Valg havde havt en saa farlig Medbeiler i Tocurnal, men i
1845 var bleven valgt for anden Gang. Den udövende
Magt er i Hænderne paa Præsidenten og det af hans fire
Ministre — Inden- og Udenrigsministeren, Justitsministeren,
Finanlsministeren, Krigs- og Marineministeren — og otte
Andre sammensatte Stalsraäd. Den lovgivende Magt er hos
Senatet og Depulcrelkainret. Senatet bestaaer af 20 Med
lemmer, der vælges paa 9 Aar, saa at | af dem C6—6—7)
gaaer af hvert tredie Aar; det andet Kammer bestaaer af
en Deputeret paa hver 20,000 Sjæle, — for Öieblikket saa
ledes 56 Deputerede, — dets Medlemmer vælges paa tre
Aar og Alle paa eengang. Baade Senatorer og Deputerede
kunne vælges paany.
Den dømmende Magt hviler hos
Biilts Jardomsciling. III.
20
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Höiesteretlen, Appellationsrelten og Specialrelterne (Landbo-*,
Handels-, Mine- og Skibs -Reiten). Chile har omtrent en
Million Indbyggere og en Statsindlægt af henved otte Mil
lioner Piastre; Tolden er den betydeligste Indtægtskilde for
Staten, derimod paalægges der faa eller ingen directe Skat
ter, og Minerne, som jeg siden nærmere skal omtale, ere
fuldkommen overladte lil private Speculanler.
Chile er et rigt Kornland, navnlig af Hvede exporleres
en temmelig Mængde, i Særdeleshed som Meel og som
Skibsbisköiter. Alle europæiske Frugter Irives i den störste
Overflödighed. Kartoflen voxer vildt; den sendtes netop
under og kort för vort herværende Ophold i forskjellige
levende Exemplarcr lil Europa, der, som man vil huske,
netop i de Aar led af en meget udbredt KarlofTelsygdom.
Plantens oprindelige Hjem syntes at være Öen Juan Fer
nandez eller Republiken Peru; i den sidste findes henved
300 Arter af den. De förste (af Walter Raleigh) til Europa
bragte Kartofler vare fra Mellemamerika.
Med Hensyn til sin Dyreverden er Chile saa lykkeligt,
at være fri for Muskiter, hvide Myrer og andre saadanne
byrdefulde Insectcr, det har ingen giftige Slanger og ingen
glubende Rovdyr. Det eneste af dels Dyr, der angriber
Mennesket, er Puna’en, eller den chilenske Love, men selv
denne maa forsi i höi Grad tirres og opægges dertil. Den
störste Rolle i Landets Fauna spiller maaskee Lamaen, der
forekommer i tre Varieteter: Guanacoen, Vicunaen og Alpacaen. Af disse synes den forste at va?re den mærkeligste.
Darwin kalder den den amerikanske Cameel — noget der
dog, forsaavidt man betragter den som Lastdyr, ikke maa
forstaaes for bogstavelig, da man efter Kyndiges Udsagn
ikke maa belæsse den med mere, end en fire Vandmeloners
Vægt; — han angiver den af Storrelse som et Æsel, men
med höiere Been og cn meget lang Hals, den vrinsker höit.
Den sætter ikke, som Vicunaen, Priis paa större Bjerghöider, den er udbredt fra Ildlandet lige til de peruanske Cor
dilleras. Guanacoen er i vild Tilstand nysgjerrig, men
meget sky; lam bliver den modig, ja sætter sig endog til
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Modværge imod Mennesket. Den er meget skinsyg, den
gaaer helst i Hjorder, og den har sine Yndlingspladser,
hvor den vil döe; paa disse findes Masser af Guanaco-Skeleller ansamlede, uden at der kan være Tale om, at de skulde
være samlede af Rovdyr.
Og efter denne Digression ville vi nu da ogsaa nær
mere omtale de Mennesker, der beboe dette Land, og de
Skikke, der fölges af dem. Der er i disse sidste, her som
allevegne, meget som er fornuftig begrundet i Forholdenes
Natur, men ogsaa meget som kun har sin Rod i Luner og
Tilböielighedel*. Hvor forskjelligt var saaledes ikke Livet
i Ostindien og her paa Vestkysten! I Ostindien sov Folk i
den kjoligstc Trækvind, uden at Punkaen nogensinde kunde
e viftes for stærkt over deres Hoveder; derimod skyedes
Spise og Drikke for en stor Deel som Gift, og skjöndt
mange Retter sattes paa Bordet, nodes kun Lidet af dem.
I Valparaiso lukkede man sig ude fra Luften, som om den
gjemte Pesten i sig, Værelserne gik ud til Gange, der vendte
ind mod den i Husets Midte liggende Gaard, og selv denne
var stundom atter ved Glasruder lukket foroven; — derimod
forsömte Chileneren sjelden, idetmindste eengang om Dagen
at gaae ind til en Conditor, og, medens han der rög sin
Cigarillo og spille sit Parti Domino, at spise dybe Taller
kener fulde af lis eller dFikke den ene Portion deraf efter
den anden i Vand. Som Frokost kunde han sætte to, tre,
ja fire Vandmeloner (sandias) tillivs, og om Middagen prop
pede han sig med Cazuela ogPuchero, to Retter, beggesam
menblandede af Kjöd, Riis, Kartofler, Peber, Pomkins, Tomater,
Gulerødder, Kaal- og Maishoveder, og begge lige lidt holdte
i Ære af Europæeren. Den simple Mand nyder Charqui,
et Slags törret Kjöd, der, som det hænger i Boulikerne
idetmindste, har et meget uappetitligt Udseende; og Alle,
fra Præsidenten til den fattigste Gaucho, drikke — her som
i Plataslaterne — den bekjendte Mate eller Paraguaythee,
et Jnfus af en Ilex, den saakaldte „Yerba buena“. Mateen
suges op gjennem et Rör (bombille), ligesaa glohed, som det er
muligt at faae den ned, og da den af de Fornemmere ofte
20*
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nydes næslen samtidig med Isen, kan dette vist ansees Tor
en stor Deel at være Skyld i de hos Chilenerne saa paa
faldende daarlige Tænder.
De simple Fruentimmer hertillands ere stygge. Saa
meget smukkere ere i Modsætning hertil de chilenske Da
mer, skjöndt det vel kan være, at det for en Deel er deres
naturlige Ynde, der skrives paa Skjönhedens Regning; deres
Gang og Dands er let, deres Hænder og Födder smaa og
ziirlige, og det Sidste endnu fremhævet ved den smagfuldesie Chaussure. De have, om ikke fyrige, saa dog venlige,
levende Öine og en graciös Mund, som gjerne omsvæves
af et flint Smiil. Europæeren, der er eller idetmindste gjælder for at være mere ridderlig, end deres egne Landsmænd,
holdes höit i Ære, og de ere meget „carinosas® imod ham;
de spöge og lee med ham som Born, og da de, skjöndt
coquette, ere frie og naturlige, forfeiler deres Forekommen
hed sjelden sin Virkning. De tale udelukkende Spansk, thi
selv om de kunde andre Sprog, vilde de hoist tilstaae at
de forstod dem, men aldrig mere, da de vide at Intet klæ
der dem al tale, saaledes som deres Modersmaal; til Gjengjæld har den Fremmede Lov at radbrække del Spanske saa
galt han vil, de falle altid, hvad han mener, og bære over
med det slörste Pluddervælsk. Conversalionen er da ogsaa
snart lært, da den saagodtsom kun bestaaer i at overöse dem
med Complimenter, af hvilke ingen cr saa slor, at de ikke
skulde tage imod den, skjöndt det ikke skeer med Præten
tion, men snarere, som om det var överflödigt at. lægge
for megen Vægt paa Noget, der er sagt saa löst hen. De
lade sig Alle, lige lil den 80-aarige Kone, kalde „s en or i las“
(Frökener), men delle kan vel antages at slaae i Forbin
delse med deres almindelige Forkjærlighed for at bruge
Diminutiver og gjöre Alt saa „chiquililo“ (chico, lille) som
muligt. De sige hverken „jaa eller „nei“, men altid : „quien
sabe“ (hvem veed?), ligesom Peruaneren: „como notf
(hvorfor ikke?). Man taler med Chilenerinden om Ting,
som man hos os bevarer som den dybeste Hemmelighed,
— den unge Herre, der lægger Mærke til, at en Kone er
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frugtsommelig, siger hende saaledes slrax nogle opmærk
somme Ord i Anledning af sin Opdagelse, og hun modtager
Complimenten med den störste Uforbeholdenhed, — dog
maa man ikke troc, at hun derfor er mindre blufærdig, og
hun vilde paa sin Side forarges over mange Balskjönhedcr
hos os og over mangen Dame, der gaaer i Blæst paa Öslergade. Chilenerindens Kjole er meget lidt nedringet i Bry
stet, og slæber efter hende, saa lang er den forneden; der
til bærer hun Mamelukker, som gjerne ere kantede med det
nydeligste Kniplingsbroderie. Hovedet havde hun tidligere
bart, selv paa Gaden, i den senere Tid have desværre Hat
tene, ligesom^ de franske Moder i Almindelighed, faaetmere
og mere Indgang. Et Shawl eller et lille Torklæde folger
hende overalt, selv i Dandsen, og hun beholder det stedse
paa i de smaa „Tertullas“, hvor man som Fremmed især
har Leilighed at komme sammen med hende.
En saadan Terlulla er et improviseret Selskab, eller om
man vil el fælleds Stevne, nogle gode Venner have sat hin
anden lil om Aftenen; den Fremmede er her ligesaa velkom
men, som den nöieste Bekjendt, thi saasnart man er fore
stillet for en Familie „er Huset Ens egcla — „la casa esta å
su disposition de Vmdtf — som Chileneren meget hoflig ud
trykker sig, og der vil Ingen stödes over, om man allerede
Aftenen efter indforer nye Fremmede i hans Kreds. At
Chilenerens „å su disposition de Vind“, som han siger ikke
blot om hans Huus man kommer i, hans Bord man sidder
ved, hans Hest eller Materie man seer paa, men maaskee
endog om hans Kone, man taler med, — at dette ikke maa
forstaaes bogstavelig, behöver jeg vel forresten neppe en
gang at gjöre opmærksom paa; det er hans spanske For
fædres tomme Hoflighed, der sidder ham som hine löst pan
Læberne. Tractementet ved en Terlulla er ikke stort; naar
det gaaer höit, beslaacr det i Thee, Kager og „dulce“,
Manden skjænker Theen, og Herrerne byde den rundt. Ti
den fordrives afvexlende med Dands, Sang og Spil, og
Husets Tjenestefolk staae for det Meste i Baggrunden som
Tilskuere. Den egentlige Nationaldands er den nedenfor
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omtalte Sainbacueja, men Quadri|ler og Contradandse ere
ligeledes i Mode, og St. Jago-Damerne forsmaae end ikke
at polkerc og valse. De Herrer, der ville tænde deres
Cigarillo, maae gaae over i Tobakssluen, da de chilenske
Damer hverken selv ryge eller önske at generes af de An
dres Tobaksrøg. Chilenerinderne ere i Dandsen, og i det
Hele i disse Tertullas, i deres egentlige Element; huslige
ere de derimod noppe, de skulle være temmelig ustadige
i deres Kjærlighed og ligegyldige for deres Börn, staae
meget seenl op og ligge hele Formiddagen i det dybeste
Negligee paa Sophaen, for at holde Passiar, medens Tjene
stefolkene besorge Husholdningen. Dog kan^jeg egentlig
kun sige, at delte er det, Europæerinderne sige om dem,
af egen Erfaring veed jeg blot, at de ikke ere visible for
KL 2 om Middagen, men delle er ogsaa Tilfældet med de
europæiske Damer her paa Stedet.
Jeg for min Part har, som jeg maa tilslaae, kun sect
meget lidt af den chilenske Selskabelighed. Jeg gjorde
Gouverneuren og de forste Embedsmænd cn CeremoniVisit, som de gjengjældte faa Dage efter, men dermed vare
vi ogsaa færdige og saacs ikke me(c. Stort bedre gik dot
mig ikke med de Fremmede paa Stedet. Med Undtagelse
af nogle faa tydske og engelske Huse kom jeg ingen Ste
der og saae intet Selskab. Jeg dcelle min Tid mellem mine
Forretninger ombord, og de franske og engelske Admiraler
og Skibschefer, med hvem jeg förlo el meget behageligt
Liv. Jeg skylder at nævne Admiral Sir George Seymours
elskværdige Familie, som viste mig en uindskrænket Gjæslfrihed. Uheldigviis boede de en Miil fra Byen, saa atSamqvcminet ikke var saa hyppigt, som jeg gjerne önskede.
I Admiral Hamelin lærte jeg at kjende en af den franske
Marines mest udmærkede Soofficerer; vort fordums Kamme
ratskab fra den Tid, jeg selv tjente under det franske Flag,
var et Tilknytningsled imellem os, der ydede mig mangen
behagelig Time.
Jeg skylder endvidere at nævne vor danske Consul,
Hr. Poulsen, der gjorde sit Yderste for at vise Galatheas
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hele Rejseselskab al den Venlighed og Gjæslfrihed han
formaaede.
Aftenen tilbragte jeg ofte i Operaen paa det store
Theater, hvor en italiensk Trup, som jeg i 1841 havde seet
i Lima, opförte Donizettis og Bellinis Mesterværker, efter
Omstændighederne ikke slet. Der var en Madame Panlaneli,
Orcheslerdirecteurens Kone, som jeg forrige Gang havde
kjendt i Skikkelse af et Fruentimmer med en dyb ContraAlt-Slemme. Nu havde hun taget Mandfolkeklæder paa,
Imvde ladet sine Knebelsbarter voxe og agerede nu ikke
alene Mandfolk paa Theatret, i det hun udförte alle Tenor
partier, men viste sig ogsaa i denne Skikkelse paa Gaden
og hvorsomhelst ellers. Theatret var afcbenbart for stort
for den skuespilbesögende Deel af Valparaisos Beboere.
Uagtet det var Sobadetidcn, hvor mange af St. Jagos Be
boere komme til Valparaiso, og derved gjöre Livet meget
muntrere end sædvanligt, var her dog aldrig fuldt Huus.
Anderledes var det, naar der var Maskerader, hvoraf der
faldt adskillige under vort Ophold her, paa Grund af Carnevalsliden. Dog, da slige Forlystelser staae i ingensom
helst Forbindelse med Galatheas Reise, skal jeg afholde mig
fra videre at omtale dem.
Af den ovenfor givne Beskrivelse vil det skjönnes, at
der ikke kan være stort Spörgsmaal om at gjöre Excursioner i denne skjönne Omegn. Jeg foretog imidlertid een
Udflugt, som gjaldt Quillola. Jeg har allerede omtalt denne
lille By, beliggende ved Floden at samme Navn, omtrent ti
Mile fra Valparaiso i nordlig Retning. Man passerer först
Bjergene ad saadanne Veie, som ovenfor ere beskrevne,
og kommer derefter ned i Dalen, hvor man seer Floden
strömme med rivende Fart over sin stenede Bund, bred,
uregelmæssig, med en meget flad Flodseng, som paa denne
Aarslid for en Deel stod tör, men som om Foraaret, det
vil sige i September og October Maaned, naar Sneen smel
ter oppe i Bjergene, staaer fuld, og Floden svulmer da op
til en meget betydelig Brede. Lidt efter lidt vider Dalen
sig ud til en temmelig anseelig Brede og Dybde, og bærer
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Præget af en ualmindelig Frugtbarhed. Til liöire og ven
stre af Floden ligge Avlsgaarde, „Haciendas“, hvis Hoved
drift er Kornavl, men Gaardcne selv ere omgivne af Frugt
haver, thi Frugter dyrkes her i det Store og give en meget
betydelig Indtægt. Jeg hörte tale om Frugtplantager, som
skulde kunne indbringe indtil 10,000 Piastre aarlig. Det. er
især Ferskener og Apricoser, som her dyrkes. Endeel af
dem bringes til en höi Grad af Fuldkommenhed, men den
store Masse er af en ringere Art, og bringes til Markedet
i torret Tilstand, sammenpressede i lange Stænger, til Brug
i Husholdningen, vel ogsaa til Exportation.
Alle saadanne Avlsgaarde bestaae af lave, vidtløftige,
een Etage höie Bygninger, og hele Gaarden er gjerne om
given af en lavMuur, opklinet af Leer og Mudder, med en
Overhvidtning af Kalk. Seer man ind i Gaarden, opdager
man den hele Tnjvlhed, som folger med et Landbrug, men
da Regn horer/nl de yderlige Sjeldenhedcr, er der sorget
langt mindre for Tagbedækning, og saagodtsom alting foregaaer i den frie Luft. Jeg maatte beklage, at jeg ikke
foretog denne lille Lystreise nogle Uger tidligere. Jeg vilde
da have kunnet see Hosten i fuld Gang. Nu saae jeg kun
hist og her Behandlingen af det indhøstede Korn. Tærsk
ningen gaaer for sig paa en meget original Maade. Den
afmeiede Sæd lægges paa en rund afpælet Plads i Gaarden,
og nu indbydes alle Naboer paa milevid Afstand lil at deeltage i Tærskningen. De möde til Hest, og danne tillige
med Gaardens Besætning en stor Halvkreds udenfor den
eneste Indgang til Omhegningen. En fire, sex af Selskabet
ride derpaa ind paa den næste Mark og komme et Öieblik
efter igjen, medens de i fuld Gallop forfölge flere hundrede
Muler, som neppe ere komne indenfor Halvkredsen, för alle
Gauchos under et höit Jubelskrig jage dem ind i Sæden.
Derpaa rides der et formeligt Caroussel, bestandig i Hælene
paa Mulerne, snart den ene, snart den anden Vei rundt,
indtil Axene antages tilstrækkelig trampede ud af Kornet.
Alt dette skeer under uafladelige Raab og Skrig og Lat
ter og Fjas, thi en saadan Tærskning, eller rettere Ud-
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Irampning af Komet er en landlig Fest, ligesom et Slaagilde hos os.
Quillota By er meget vidtlöftig bygget, med snorlige
Gader, saaledes som jeg alt oftere har omtalt spanske Byer;
men alle Husene ligne* de ovenbeskrevne Haciendas, de
ligge inde i deres vidtløftige Haver, som udelukkende ere
olfrede lil Frugtavl, deriblandt Viinstokke, af hvilke der
presses en Landviin, som jeg er overbeviist om, ved god
Behandling vilde blive en meget behagelig Viin. Især gjelder
delte om den syrlige hvide Viin, medens den chilenske
Rödviin er af en daarligere Sort, sod og sammensnærpende.
I s ni aa murede Canaler er Vandet fra Floden ledet ind i
Haverne, og boder saaledes paa den store Mangel paa Begn,
som disse Lande lide af. Quillola har en smuk Alameda af
gamle Poppeltræer, som udbrede en velgjörende Skygge.
Jeg spadserede her den Aften, jeg tilbragte i Quillota,
i det skjönneslc Maaneskin, og undrede mig kun over, at
vi vare de Eneste i hele Byen, der faldt paa at söge denne
Nydelse. Der var i Ordets egentlige Forstand ikke et
levende Væsen paa den hele Promenade undtagen vi. Men
fra de adspredte Huse langs ad Veien hörte vi Guilarrens
— Viguelaens — Lyd, som ledsagede den spanske harmoniske,
men monotone Sang, medens en uafladelig Skraben og Slæben
af Fodder paa de sandede Steenfliser robede, at her blev
dandsel Sambacueja. Ved at nærme os den aabne Husdör,
bleve vi gjæslfrit indbudne at komme indenfor. Man böd
os at besee den meget betydelige Have, som laae indenfor
Huset, og derefter at sidde ned og see til paa Dandsen.
Sambacuejaen er en fordærvet Fandango; den dandses af
To, som, ligesom i Fandangoen, figurere for hinanden,
hver med et Lommetørklæde i Haanden, og ledsage deres
Dands med Castagnetlernes Lyd og med en Improvisation
efter en eller anden af deres Nationalmelodier. Men hvad
der udmærker Fandangoen i Ynde og Smagfuldhed, cr her
forsvundet, og en større eller mindre Uanstændighed, alt
efter de Dandsendcs Cullurlrin, er traadt i Stedet. Jeg
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skylder vore venlige Værter i Quillola at tilföie, at her
intet særdeles var at fremhæve i denne Retning.
Quillola opbevarer endnu et Munkeklosler i sit Skjöd,
hvori nogle faa Dominicanere henleve i Magelighed den
sidste Deel af deres Liv. Klostrene ere ophævede i Chile,
men istedelfor at nedlægge dem med eet, har man blot for
budet flere Lofters Aflæggelse., og Munkeracen vil saaledes
med Tiden uddoe, hvorefter Klostrenes Gods tilfalder Sta
ten. I Valparaiso var der saaledes endnu sex Klostre, hvoraf
eetNonnekloster,men idemalle tilsammen fandtes kun endnu39
Munke og 20 Nonner. Vi besögte Klostret i Qu illo ta, som alde
les intet Mærkeligt frembod. De faa Munke, her vare tilbage,
modtoge os med megen Forekommenhed, men da min Reisekammerat, Pastor Hansen, vilde lil al indlede Samtalen med
dem paa Latin om lærde og curieuse Materier, vare de al
deles ikke hjemme. Efter vor Malers Forklaring var det
gaaet bedre for ham al komme i Lag med dem, da han Af
tenen för havde mödt dem i et Huus, som nok ikke var
noget gudeligt Huus, og hvor det skulde være gaaet tem
melig lystigt til. Del lod til, at disse stakkels Munke vare
i höieste Grad nedsunkne saavel i deres egen som i deres
Medborgeres Agtelse. Om dette havde sin Grund i den
store Ligegyldighed, hvormed alle Religions-Anliggender be
handledes, navnlig af de höiere Classer, eller omvendt
denne Ligegyldighed var on Virkning af Gejstlighedens
ringe moralske Standpunkt, skal jeg lade være usagt, men
vist er det, at Lægmand og Geisllighed kappedes om, at
overbyde hinanden i religiös Indifférentisme, og skjöndt
Kalholicismen var Statsreligionen og ogsaa omsluttede alle
Börn af blandede Ægteskaber, saa eluderedes dog ikke blot
det sidste Lovbud ved talrige Bestikkelser, men selv de
Börn, der vare calholsk doble, sendtes udelukkende i en
gelske og amerikanske Insliluter, hvor rigtignok en Padre
besörgede Religionsundervisningen, men hvor hele Opdra
gelsen iövrigt var beregnet paa at indgyde dem Ligegyldig
hed for den calholske Tro. Erkebispen i Si. Jago havde
fornylig, ved en Forespörgsel fra Paven, om det var sandt,
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at Englænderne havde bygget sig et Bedehuus i Valparaiso,
ikke svaret andet, end at Englænderne vel havde et fælleds
Sainmenkomstsled, men at det forresten var ham ubekjendt,
om de dandsede, sang, drak, eller hvad de foretoge sig ved
disse Moder. Ved en Daabshandlrng over et af Hr. Sluvens Bom holdt jeg, en Protestant, Barnet over Da’aben, og
vor Præst var en af dets Faddere.
Den Bygningsmaade, som er fulgt i Quillota med lave,
een Etage höie Huse, er omtrent den samme i hele Landet;
selv i Valparaiso og i Hovedstaden St. Jago ere ingen Huse
höiere, end to Etager, og alle Bindingsværks-Bygninger. Kun
har man gjort Undtagelser, forsaavidt som man har bygget
Kirker og Thealer op lil en större Höide. Aarsagen hertil
maa fornemmelig soges i Frygten for Jordskjælvenes Ödelæggclser. Chile og Peru ere Jordskjælvenes classiske Jord
bund. Concepcion cr flere Gange ödelagt ved disse Rædsler,
der have været fulgte af Oversvømmelser af Havet, som da
atter have ödelagt, hvad Jordskjælvet havde sparet af Concep
cions Söhavn Talcahuano. Da jeg intet har oplevet af slige
frygtelige Begivenheder i disse Lande, skal jeg ikke indlade
mig paa videre Beskrivelse derover, men skal henvise lil
Dupetit-Thouars »voyage de la Venus“ 1ste Bind, hvor en
höist interessant Beskrivelse over Jordskjælvet 20 Febr. 1835
er meddelt.
Fra Quillota gjorde jeg cn Udflugt til en stor Hacienda,
Majoralet Purutun, beliggende ved Floden omtrent 3 Miil
dybere ind i Dalen. Den lilhörle en gammel Signor Cor
tez, som ifölge hans eget Udsigende nedstammede i lige
Linie fra Fernando Cortez. Saasnart jeg havde ladet mig
melde, modtog han mig med den mest udmærkede Artig
hed, og indbod mig til at folge sig paa en Ridclour gjen
nem hans Marker. Efter hvad man senere sagde mig, var
General Cortez's Eiendom en af de betydeligste i Chile, den
strakte sig 12 à 14 Mile langs op ad Dalen paa begge Si
der af Floden og var i Gjennemsnit 7 à 8 Miil bred. Paa
denne Eiendom boede circa 7000 Mennesker, altsaa om
trent 70 Sjæle pr. Qvadratmiil. Korn- og Qvægavl vare hans
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Eiendoms vigtigste Frembringelser; af Hvede produceredes
her aarlig 10—12000 Quinlaler (Centnere). Ogsaa Havre av
ledes her i stor Mængde, saavelsom den chilenske Hainp, der
staaer i Qvalitet lige med den russiske. Kornet var allerede for
cn stor Deel tærsket, og Sæden laae nu i store Dynger under
aaben Himmel. Vi saae den blive kastet, ved hvilken Be
handling det især gjaldt om at skille den ved den betyde
lige Mængde Slov, der var blandet mellem den, og der
kan betragtes soni cn af Chile’s Landeplager. Vi fortes
derefter til Meieriet; 600 Köer fandtes samlede paa et
I den ene Ende af Marken var
uhyre stort Fælled.
opbygget et stort Skur, det var Meicrihuset. Her sov Rog
ierne og Malkepigerne om Natten, og her fandtes alle lil
Sinor- og Oslfabricalionen nødvendige Rcqvisita samlede.
To Gange om Dagen blev Qvæget drevet sammen til Malk
ning. Af Morgenmelken lavedes Ost, 150 Pd. daglig, af
Aftenmelken Sinör. Naar cn Mark var afspist, flyttedes hele
Meieriet med Köer og Tilbchör, hen paa en anden Mark.
Saavel Smör som Ost var af cn simpel, men velsmagende
Art; Osten lignende ganske den holsleenske „Lederkäse“.
Til at dyrke sine vidtudstrakte Jorder, sagde den gamle
Herre, at han havde et meget strængt Hoveri, som alle
Indvaanerne paa Godset vare forpligtede lil at yde. Del er
ganske mærkeligt, at i dette Frihedens Land, hvor de
strængestc, republikanske Grundsætninger ere nedlagte som
Grundvold for hele Regjerings-Syslemet, og hvor i sin Tid
den ene Præsident efter den anden har maaltet vandre i
Landflygtighed, fordi man frygtede, al hans tiltagende Magt
skulde gjöre Skaar i den indvundne Frihed, — i dette Land,
siger jeg. have med Hensyn paa Landeiendomme de gamle
spanske feudale Love vedligeholdt sig i deres fulde Kraft.
Men det kommer af, at Revolutionen, som tilintetgjorde
Spaniens Overherredomme, ingenlunde var det egentlige
Folks Gjerning, nei, det var de i Landel boende Spanieres og
deres Afkoms Værk. De vilde ikke længere være Moder
landet underdanige, dc vilde selv regjere, selv være Herrer,
men Folket, det oprindelige Folk, og dets Afkom, blandet
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som det var med europæisk Blod, det havde intet at klage,
det saae ligegyldigt til paa den Kamp, som nu fægtedcs,
thi det havde intet at vinde, soin intet at tabe, dets Stilling
blev uforandret.
Blandt Chile’s Urprodukter maa det ikke forglemmes at
omtale de betydelige Miner, som findes af ædle og uædle
Metaller. Del er imidlertid de sidste, og navnlig Kobber
minerne, som især cre righoldige og give den, der finder
on saadan Mine, betydelig Gevinst. Dette har fremkaldt en
Talemaade, som er sat i Vers paa spansk, men som paa
dansk lyder saaledes : „Den, som finder Kobber finder Guld,
finder Du Sölv saa har Du Kobber, og finder Du Guld saa
har Du Bly“. Kobber-Ertsen bringes paa Æsler fra Bjer
gene, som strække sig bag Si. Jago og Syd efter, hvorfra
det udfores, deels i raa Materie, men deels, og hyppigst,
omsmeltet som Kobberbarrer, til Swansea, Hamborg, Nyholland og andre Steder.
Minerne betragtes ikke som Statens Eiendom, uden forsaavidt denne lader sig betale en ubetydelig Afgift af den, der
anstiller saadanne Gravninger. Men ligesom Lotteri, Hazard,
Papirjobberi paa andre Steder, saaledes exploiteres (eller
exploileredes, thi nu have vel Californiens Miner gjort disse
Rangen stridig), i delte Land Guld- og Sölvminerne af
mange Privalmænd med den störste Lidenskab og bringe
En og Anden betydelige Rigdomme, medens det store Fleertal gaaer tomhændet fra sine Efterforskninger eller endog
bringes til Beltelstaven ved dem. En lydsk Læge i St.
Jago havde paa denne Maade i kort Tid sat over en Tönde
Guld overstyr, som han havde deels giftet sig lil, deels efterhaanden samlet sammen i Praxis. Darwin giver en meget
livlig Skildring af* hvorledes det gaaer til, at man opdager
disse chilenske Miner, selv paa de allerforunderligste Steder.
Erlsgangene ligge nemlig meget overfladisk, og da de ere
haardere, end de omgivende Bjerge, komme de ved Decomposilionen af disse til at staae frem over Jorden. Men
dertil kommer, at hver Haandlanger, hver Arbeidsmnnd forslaaer sig paa Udseendet af de forskjellige Ertser ; og lige-
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som det stundom er Qvæget, der gaaer paa Græs i Cordillererne, sorti opdager denne eller hiin Mine, saaledes er
det heller ikke ualmindeligt, at Folk i deres Fritid om Sön
dagen gaae ud, med Brækjernet under Armen, ene og alene
for at lede efter nye Miner. Flere af de store Bjergværksdistricter, som Coquiinbo og Copiapo, ere desforuden saa
blottede for Brændsel og andet Træ, at hver Bakke, hver
Dal gjennemsöges derefter, og under denne Søgning har
man fundet Fleerlallet af de righoldigste Miner. Chanuncillo,
der i faa Aar leverede Solv til et Belob af flere 100,000
L. Stir., er opdaget paa en saadan Maade. En Mand havde
nemlig kastet en Steen efter sit Æsel, da det i det Samme
faldt ham ind, at den havde været paafaldende tung; han
løftede den op igjen og fandt, at den for en stor Deel be
stod af gedigent Sølv, Aaren laae ikke langt borte og stod
som en Kile op af Jorden. Peru forer, som bekjendt, en
Lama i sit Vanben: Grunden hertil cr, at det var delte Dyr,
der ved at gaae paa Græs og afgnave Planterne, som skjulte
det ædle Metal, blev den förste Opdager af de berömte
Sølvminer i Polosi.

Under vort Ophold i Valparaiso, som varede fra den
25 Januar til den 18 Februar, blev Corvellen calfactet udenog indenbords, Lasten renset, Vand fyldt, Proviant og
Varegods completcrcl for 5 Maaneder, Reisningen efterseet
og Seilene deels reparerede, deels completerede af nyt.
Det Sidste var især et större Arbeide, end vi egentlig kunde
overkomme, hvorfor jeg ogsaa udbad mig og fik Assistance
af engelske og franske Seilmagere. Jeg havde nemlig be
sluttet at complelere to Stel forsvarlige Seil til Reisen om
kring Cap Horn, og lil senere at söge op i vore egne Far
vande, i en eventuel ublid Aarstid. Til den Ende maatte
flere nye Seil syes, deriblandt to Mersseil og en Mesan. Alt
var imidlertid klart tik den 17 Februar, og jeg bestemte
derfor min Afreise til den 18de.
Lieutnant Rothe havde under hele Opholdet i Valpa-
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raiso jevnlig foretaget magnetiske Intensitets- og Inclinations-Observationer. Han havde valgt Consul Poulsens Have
lil Observationspunkt. Ogsaa Misvisningen blev undersögt
ved Declinalions-Observalioner, tagne ved det gamle Fort
St. Antonio. Misvisningen befandtes at være 14°57'7"N. Ost.
Under vort Ophold i Valparaiso fremkom Professor
Behn med Begjæring om at forlade Expeditionen paa Vest
kysten af Sydamerika, for at gaae over Åndes-Bjergene til
Ostkyslen ind gjennem Brasilien til Rio Janeiro, hvor han
meente at stode til os igjen. Först og fremmest sogte jeg
at overtale ham til at afstaae fra et saadant Forsæt, som
efter alt, hvad jeg derom kunde erfare, var et meget
voveligt Foretagende for en enkelt Reisende med saa faa
Midler, som dem, Professor Behn var istand lil at raade
over, og tillige lovede saare lidet Udbytte i videnskabelig
Retning, eftersom den Vei, han havde at tilbagelægge, var
meget ofte gjennemsogt i dette Oierned. Vilde han deri
mod slaae ind paa Sideveie, gjöre Excursioner, opholde
sig længere paa et eller andet Sled, da maalte han aldeles
gjöre Afkald paa at slodc til os i Rio Janeiro, noget som
der, selv om han reiste meget hurtig, og fulgte den lige
Vei, dog var Grund til at betvivle vilde lykkes ham. Der
var nylig kommet Efterretning lil Valparaiso om det ulyk
kelige Endeligt, et ungt Menneske havde faaet, der hörte
til den store Expedition, forelagen for kongelig fransk Re
ning under Grev de Castelneau, for at bereise CordillerasBjergene, Peru og den nordlige indre Deel af Sydamerika.
Den unge Mand var bleven myrdet af sine egne Veivisere
og plyndret. Alt dette forestillede jeg Professor Behn, men
forgjæves. Han var bestemt paa at gjöre Reisen, han sagde
mig, al han meget vel havde overveiet alle dc Farer og
Besværligheder, som han udsalle sig for, men at han ingen
Familiebaand havde, der paalagde ham nogen Forpligtelse,
og at han var bestemt paa at bringe sin umættelige Törst
efter Kundskaber delte Offer. Han underrettede mig end
videre om, at han allerede fra China havde skrevet desangaaende lil Kongen, og haabede, endnu under vort Ophold
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her paa Kysten, at erholde et gunstigt Svar. Han begjge
rede endelig, at jeg vilde tillade ham at betragte denne
Reise som en Excursion, foretagen fra Skibet; endvidere an
drog han paa, at jeg skulde forstrække ham med Penge
midlerne hertil, give ham det fornödne Pas og Anbefalings
skrivelser, og endelig tillade, al hans Præparaleur og endvi
dere at Botanikeren, Doctor Didrichsen, maatte folge ham
paa denne Reise. Efter moden Overveielse blev mit Svar
lil Professor Belin: at jeg ikke kunde indlade mig paa al
tillade, al Nogen, som hörte til Skibet, og for hvem jeg var
ansvarlig, foretog en saadan Reise, saalænge de siode,i
Expeditionens Tjeneste; at han fölgelig, hvis han var be
stemt paa at foretage Reisen, maatle forlade Skibet. Jeg
vilde da forstrække ham med de fornödne Penge, dog ikke
anderledes, end at de maatle betragtes som et Laan, der
skulde tilbagebetales, ifald Kongen befalede det, og i saa
Fald skulde alt, hvad han paa denne Reise indsamlede, til
hore ham selv, — men ifald Kongen bifaldt Reisen og alt
saa ikke befalede Tilbagebetalingen af Laanel, skulde alt,
hvad Professoren indsamlede, tilhore Expeditionen; endvi
dere, at det skulde staae Professor Belin frit for atter at
tiltræde Expeditionen, ifald han stödte til os i Rio Janeiro,
hvorfor hans Lukaf skuldo blive ham forbeholdt indtil da;
og endelig, al jeg ikke kunde (ilslede, at Skibets Under
læge, Botanikeren Didrichsen, forlod Skibet, for at folge med
ham, hvorimod jeg intet Imvde imod, at Præparaleuren, som
var cn af Skibels Hoboisler, fulgie med. Da nu Professor
Beim gik ind paa disse Betingelser, stod der mig intet an
det tilbage, end at gjöre all, hvad jeg formanede, for at
lette ham hans vanskelige Foretagende saameget som muligt.
Jeg skrev desaarsag til den danske General-Consul i Rio
Janeiro for at skaffe ham den brasilianske Regjerings Be
skyttelse, naar han ankom paa delte Keiserdommes Territo
rium. Jeg udstedte ham et Pas i flere Sprog, som tillige
var et Tilsagn om, at hvis han skulde komme i Pengefor
legenhed, kunde man frit paa delte Pas forstrække ham med
Penge, da en saadan Gjeld vilde blive repccteret af den
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danske Regjering, og endelig tilsagde jeg ham, at jeg vilde
sætte ham i Land paa et saadant Punkt paa Kysten af Syd
amerika, som han selv maalte vælge imellem Lima og Val
paraiso, for derfra at tiltræde sin Reise. Han valgte Cobija, Republiken Bolivias eneste Sohavn, og til dette Sted
gjaldt altsaa vor Cours, da vi forlode Valparaiso.
Der var et Punkt endnu, hvori jeg ikke kunde blive
enig med Professor Behn. Der var nemlig paa hele Reisen
lorfærdiget en stor Mængde Tegninger ved Tegneren Hr.
Thornam efter de Opgaver, som’de Herrer Naturforskere
havde forelagt ham. Disse Tegninger havde de Herrer Videnskabsmænd hidtil selv opbevaret, og jeg kunde ikke
have det mindste herimod al indvende, saalænge de bleve
ombord. Men da Professor Behn nu forlod Expeditionen,
forlangte jeg Tegningerne udleverede. Professor Behn frem-»
kom nu med den Paastand, at disse Tegninger vare hans
Eiendom; det var hans Manuscript, sagde han., kun udfort
af en Anden, fordi han ikke selv kunde tegne, dog tilhorte dot
ham som Frugterne af hans Studier, ligesaafuldt som alle hans
andre Optegnelser. Han sögte al godtgjörc denne sin Paa
stand ved Exempter, henlede fra tidligere JordomseilingsExpedilioner, hvor der havde været Naturforskere ombord.
Det blev mig desuagtet ikke klart; jeg kunde ikke afvige
fra den Mening, al da Tegneren var ombord for kongelig
Regning, maatte ogsaa hans Arbeider tilhore-Expeditionen,
og at jeg ikke turde udsætte denne for et eventuelt Tab af en
saa interessant Samling, ved at lade Professor Behn beholde
dem i sin Varetægt. Da jeg imidlertid mulig kunde have
Uret, bestemte jeg, at Tegningerne skulde overleveres mig
forseglede af Professor Behn, og at jeg vilde give ham en
Qviltering for deres Modtagelse, hvori jeg tillige vilde for
pligte mig til at aflevere Tegningerne i Hans Majestæt
Kongens egne Hænder og at protestere i Professor Behns
Navn imod at de lilhorte andre end ham. Dette skele, Teg
ningerne hvile i delle Öieblik forseglede i höisalig Kongens
private Bo.
Tilfældet vilde, at to Dage för vi laae lil Ankers ved
Billes Jordomseiling. III.
'M
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Cobija, den 23 Februar, var Dapipskibs-Poslen fra Panama
ankommen og havde bragt et Brev (il Professor Beim fra
hans Broder, Etatsraad Behn i Allona, hvori denne under
rettede ham om, at han havde gjort Kongen bekjcndt med
Professorens Reiseplaner, og at Hans Majestæt billigede
dem. Det var mig cn særdeles Beroligelse at erfare delle,
men det kunde inlet forandre i min engang tagne Beslut
ning. Det vilde ligefuldt slaae Hans Majestæt frit for, at
lade Professor Behn reise paa kongelig Regning, hvilket
var det egentlige Punkt, -Sagen dreiede sig om*). At jeg
skulde betragte Professor Behn som stedse lilhorcndc Ex
peditionen, naar han gik paa en Reise, der vilde vare flere
Maaneder, kunde der ikke være Tale om, cndmindre om
at oppebie hans Ankomst lil Rio Janeiro, forinden jeg af
gik derfra. Professor Behn forsøgte vel endnu engang,
at overtale mig til at lade Underlæge Didrichsen rciso med
sig, men hertil fandt jeg mig paa ingen Maade beföiet at
give mit Samtykke.

Efter at Alt var saaledes ordnet, og Skibet iövrigt var
fuldkommen seilklar, leltede jeg den 18 Pebr, om Eftermid
dagen Kl. 4 fra Valparaisos Rhed. Vor Seilads fra Val
paraiso til Cobija frembod aldeles inlet Mærkeligt. Den
sidste Brise, som bragte os til Söes, döde snart af til cn
laber Bramseils Kuling af sydlig, og med den seilede vi
op lil paa Höiden af Bjergene Moreno og Mcxillones, be
liggende 15 Miil Syd for Cobija, som vi anduvedc den 22de
om Eftermiddagen. Man bör nemlig her, som overalt paa
denne Kyst, anduve den Havn, man skal ind til, Syd fra, da
Vind og Ström altid komine fra denne Kant; — selv om
man skulde faae nogle nordlige Blaf om Morgenen, kan
man være vis paa, at de ikke trænge igjennem.

*) Ved kongelig Resolution nf 31 Januar 1848 er det bestemt, nt den
forstrakte Sum sknl betragtes som rentefrit Laan.
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De to ovennævnte Bjerge ere respective den sydligste
og nordligste Spids af et noget fremspringende Forland, som
man ikke vil kunne tage feil af, uagtet hele Kysten her er
meget höi, da det vil blive det förste Land, man faaer i
Sigte. Kysten af delte Forland er 7 à 8 Miil lang imel
lem de lo Bjerge. Naar man er kommen lidt Nord forMexillones, vil delte Bjerg vise sig som en Ö, i det Landet
Syd for det forsvinder, og östen for det gaaer en temme
lig dyb Bugt ind, forinden Kysten igjen tager en nordlig
Retning op imod Cobija. I denne Bugt skal der være god
Ankerplads og Holdebund, men intet Landingsted, endsige
nogen By. Naar man er Mexillones passeret, kan man
styre lige paa Cobija, altid erindrende, at Strömmen sætter
Nord eller, dog ikke med Voldsomhed. Man kan rolig
slaac ind paa Landet. Kysten er aldeles reen, og for Storm
eller ondt Veir er her ingen Fare — idetmindste ikke paa
denne Aarslid — i denne Deel af Sydhavet, som med Rette
bærer Navnet det stille Hav.
Man maa nu holde Udkig for en Flagstang, hvorpaa
der skulde heises et hvidt Flag, hvergang en Seiler er i
Sigte anduvende Havnen. Imidlertid stole man ikke alt for
meget paa det, eflersom det alt i alt kommer an paa en
Udkigsmands Paalidelighed. Den Dag, jeg koin ind, blev det
hvide Flag ikke heist, derimod det bolivianske, som er rödt
med en guul, horizontal Stribe for oven og en grön for
neden, og dette Flag kunde vi see 1J Miil til Soes. En Sei
ler, som stod ind foran mig, var inin bedsle Veiviser. En
halv Fjerdingvei SSV. for Cobijas Pynt strækker den saakaldede „false point“ sig ud, som er cn lav Klippepynt, uden
for hvilken der ligger nogle 450—200' höie Klippeblokke
eller smaa Klippeöer, bedækkede med hvidt Fugleskgrn.
Det er disse, som i det engelske Spécialkaarls Landtoning
ere kaldede „white lop islands“. Naar man er false point
passeret, seer man ganske klart, hvor man skal hen, i det
Pynten med Flagstangen tegner sig tydelig. Den skal man
læt forbi. Fra false point og ind til Ankerpladsen holdt
jeg Loddet gaaende. Grunden er steil afgaaende; tværs for
21»
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Pynten havde jeg 26 Fv. paa den ene Side og ingen Bund
med 30 Fv. paa den anden Side. Herfra seer man Mexillones aldeles som en O, og i Aabningen mellem delte Bjerg
og det höie Land Syd for Cobija seer man Bjerget Moreno
ogsaa som en Ö. Tværs af Flagslangpynten har man 22
à 24 Fv. Vand paa J Qvml. fra Land. Man seer nu Byen
beliggende paa Landlungen indenfor Flagstangen, og man
kan ankre, hvor man vil, paa 30 à 20 Fv. Vand. Man bör
tage Pynten temmelig klods, da man kan være vis paa at
mode Labert og Stille paa Rheden; og da Sirommen skjærer
Nord efter, kan man risquere at drive af og forfeile
Ankerpladsen. ‘
Folgende disse Anvisninger, kom jeg lil Ankers Man
dagen den 22 Febr., Kl. 5J Eftermiddag, paa Cobijas Rhcd
paa 20 Fv. Vand. Herfra peilte vi
Flagslangen i.............................. S. 36° V.
Kirken........................................... S. 27° O.
Nord-Pyntens yderstc Skjær. . N. 16° Y.
For denne Indsejling melder den physiske Journal
Folgende:
„Saavel under Indsejlingen lil som Udsejlingen fra Co
bija passerede vi- forbi en Mængde större eller mindre Plet
ler eller Striber, hvor Vandet var af forskjellige Farver,
som blaat, grönligt, rödt som mörkt Blod, og underti
den af et skident Udseende. I Almindelighed havde disse
Piciter skarpe Conlurer og strakte sig indtil henimod en
halv Miil fra Land“. (I Læ af den sydlige Landlunge fand
tes en betydelig Mængde Sargassum-Tang).
Cobija er Republiken Bolivias cnesle Sohavn. Paa
delte Strög, imellem 21030' og 25°30' S. B., strækker
nemlig denne Slats Territorium sig ud lil Kyslen, begrændset af Floden El Paposa mod Syd og Loa mod Nord.
Dot er imidlertid en aldeles gold og utilgængelig Klippe
kyst, og kun. paa delte Sled er der en Vei fra Örkenen ned mellem Bjergene, som da har givet Anledning
lil, al her har reist sig en Art By. Cobija havde 5 — 600
Indvaanere, hvis langt overveiende Deel var indiansk Bo-
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Tolkning*, som talte deels Aimara-, deels Quichua-Dialeclen.
Den sidste havde engang i Tiden været udscet af Regjerin
gen i Cuzco lil at skulle undertrykke alle andre indianske
Nationaliteter og være det udelukkende Hof- og EmbedsSprog i Incaernes store Rige; — nu havde den sögt sin Til
flugt i nogle af de usleste Afkroge af Verden, hvor den
endnu taaltes, men uden længere at byde eller regjere.
Naar jeg ovenfor kaldte Cobija en Art By / saa er delle
dog ogsaa al den Ære, jeg er istand til at gjöre den, thi
med Undtagelse af de faa bolivianske Embedsmænd, og
endnu el Par Fremmede, hvem Vindesygen har drevet ud
selv i denne frygtelige Udörken, boer forresten hele Be
folkningen i de skröbeligsle Stilladser af raat sammennaglede
Stolper og Brædder, udvendig beklædte med et Lag Blik
plader, som tidligere havde tjent til Emballering for de fra
Europa udsendte Manufacturvarer, og foroven belagte med
et fuldkommen fladt Tag af de samme Plader eller vel endog
kun af gamle skidne Klude. Vi behövede saaledes blot at
have foræret en af Stedets Beboere vore brugte præserve
rede Maddaaser og nogle Staver, og han vilde deraf have
kunnet bygge sig et fuldkommen fashionable Huus. De en
kelte hvide Steenbygninger vare paa det Nederste af deres
Mure rundt omgivne af de bolivianske Farver; og ligesaa
var Militsen uniformeret i halvgrön, halvröd Hue, grön
Troie og rode Buxer, medens den gule Farve maaskee antoges
tilstrækkelig repræsenteret i deres Ansigt, Hænder og nögne
Fodder. Byen var denne Dag §om uddöd, det Eneste, der af
og til opliver den og for nogle Timer forandrer dens öde
Udseende, er naar en Karavane paa flere tusind Muler*) og
disses Drivere ankommer fra Hovedstaden Chuquisaca CSuere)
gjennem den 100 Léguas brede og dobbelt saa lange Ata
cama-Örk.
.
Rheden er forsaavidt god nok, som at der med det
Det var ogsaa pnalænkt, al indföre Kameler til Brug paa disse Rei
ser i Örkenen; enkelte af disse I)yr, troer jeg, vare allerede bragle
herover.
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stadige gode Veir, her hersker de 9 Maaneder af Aaret, og
den vedholdende sydlige Vind, er en aldeles upaakhigelig
Ankerplads, beskyttet for alle Vinde fra NNO. igjennem
Syd lil SV. à VSV., men her staaer en evig og voldsom Bræn
ding ind paa Stranden, og Landgang er kun mulig bag et
lille Steenrev. Med nogle faa Dages Arbeide, vilde her
kunne bygges en forsvarlig Baadehavn og Landingsbro, men
som det nu er, kan man kun benytte den om Dagen, da
Indlobet er saa vanskeligt, at man maatte være særdeles
nöie kjendt, for ikke at faae sine Farloier slaaedc itu i
Brændingen, ved at roe ud, naar det er mörkt.
Republiken Bolivia udgjör en slor Strækning af det
Indre af Sydamerika; det er den gamle spanske Provinds
Övre-Peru. Den strækker sig fra 9° S. B. Syd efter, begrændset mod Vest af Republiken Peru, mod Ost af Brasi
lien, som den er skilt fra ved Eloden Ytenez eller Guaporé,
der har sit Udspring fra Parexis-Bjergene i Brasilien, böicr
sig mod NV. ved Byen Villa Bella og oplager i sit Löb en
utallig Mængde Floder, der komme fra Bjergene i Bolivia
og Brasilien. Mod SO. er Bolivia begrændset af Paraguay,
mod Syd af den argentinske Republik og af Chile.
Cobija er det usleste Hul af Verden for Skibe at be
søge. Her er saagodlsom intet Vand. Ikke et Græsslraa
var at see, saa langt Öiet kunde naae, fölgelig ikke et
Creatur. Her er aldeles intet at erholde, og Skibe, som
komme hertil, maae være forsynede med Alt.
I Byens eneste Gade förte en lille Dör et Sted ind lil
en Grotte i Bjerget, her sivede lidt Vand frem, men det
var udrikkeligt, saa stærkt var det imprægneret med metal
liske Bestanddele. Oppe paa Bjerget 4 Qvml. fra Byen
laae Cobijas Have; det var en Kilde omgivet af nogle faa
Træer. Herfra bragles Vandel paa Æsler ned til Byen,
dog var det langtfra tilstrækkeligt til dens Forsyning. Ikke
blot fra det Indre transporteredes del Iandværls hertil, men
ogsaa Skibene maatte bringe baade Vand og Jord til Co
bija. Ligesom man i andre Byer seer Smaahaver liggende
ved Husene, saaledes stode her rundt om i Gaardene Kasser

327
med hidfört Jord, hvori man af Liebhaberie — kummerligt
nok, thi hvor dyr var ikke alene Vandingen! — havde
opelsket et Par tarvelige Planter. Og ligesaa folelig, som
Manglen paa Jord og Vand, var,den fuldkomne Blottelse
for Tömmer og andet Træ. Stedets Fiskerbaade vare ikke
andet, end et Par forneden med Tværpindc og Baand for
enede, parallellliggende, for og agter tilspidsedo og med
Luft udpustede Oxehuder; paa det Bræt, der lagdes ovenpaa dem, sad Fiskeren og pagaiede, og dermed var det
Hele færdigt. Flere saadanne Fartöier vare, indsmurte med
Tran, lagte op paa den törrc Strand.
Bjergene danne ved Cobija et fladt Höiland paa om
trent 3000* Höide, paa hvilket Skyerne næsten aldrig sænke
sig ned; og med Undtagelse af Stenens forskjellige Farv
ning frembyde de det mest censforinige Skue. De gaae
her lige ud til Kysten, saa at det eneste Forland er en
ligesom ved Jordskred opslaaet Skraaplan, paa hvilken Byen
er anlagt. Stenene cre beklædte med Lichener, — og en
Chenopodium tilligemed nogle faa andre Planter tager og
saa, skjöndt kun i enkelte Exemplarer, tiltakke med den
golde Sandjord, — men forresten sees, saavidt Öiet kan naae,
aldeles Intet uden de 10—12 Alen höie Cactusser, der ere
graae som Fjeldet, bedækkede med Slöv og fortörrede af
den brændende Sol. Regn er i disse Egne noget Ukjendt,
Morgenlaagen er den eneste Væde her falder, og lige bag
Cobija ligger den uhyre Atacamaörk, hvor Flyvesandet i
faa Secunder sammenfyges til taarnhöie Masser og ligesaa
hurtig spredes fra hinanden igjen. Törken er derfor over
ordentlig stor i Cobija, og naar man stiger opad Bjerget,
styrte hele Masser af Steen og Jord ned paa En.
At gjöre Cobija til en vigtig Handelsplads, vilde fordre
store Anstrængelsér og större Kraft, end hidtil har været
anvendt derpaa, skjöndt det aabenbart ligger i den bolivianske
Regjerings Hensigt. Dog antager jeg det ikke umuligt.
Foruden den ovenomtalte Baadehavn maatte Quaier anlægges,
men hertil findes Steengrund og Granit paa Stedet selv i
stor Overflödighed. Dersom det maatte lykkes at bore en
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artesisk Brönd, hvorom der var Tale, vilde Vand skalles til—
veie, fölgelig Vegetation og fölgelig levende Kræ. Land
lungen frembyder et ganske jevnt og godt Terrain til An
læggelsen af cn större By. Den bolivianske Regjering ind
seer alt dette meget godt, og önsker ogsaa at arbeide i
denne Retning, men den mangler Kræfterne dertil. Den er
imidlertid meget interesseret deri, da den, hvis ikke Cobija kan
benyttes, er afhængig af dens Nabo Peru for Tilforselen af
sine europæiske Fornødenheder. Ifölge de Oplysninger, jeg
var istand til at forskaffe mig, var den aarlige Import over
Cobija for 5 Millioner Francs, mest engelske og tydske Manufaclurvarer, franske Vine og Luxusartikler. Alt ganer
derfra paa Muldyr over Bjergene og ind i Landet. Resten
af udenlandske Varer, som Landet behover, gaaer over
Arica i Peru, og er da underkastet den peruanske Told.
For at ophjelpe Cobija, har den bolivianske Regjering paa
sin Side lagt betydelig Told paa alle Varer, som indfores
over Perus Grændse. Folgen er naturligviis stærkt Smuglerie, da Omkostningerne ved Transporten fra Cobija ere
meget store. Heraf var opstaaet Stridigheder imellem de
to Nabostater, som ikke mildnedes \ed det personlige Uven
skab, der fandt Sted mellem de to Landes Præsidenter,
Ballivian i Bolivia og Castillo i Peru, et Uvenskab opstaaet
ved tidligere Ungdoms-Uenighed, og navnlig nok ved Mis
handlinger, den Sidste havde lidt under et Krigsfangenskab
i Bolivien. - Det var den almindelige Mening, at en Krig
var uundgaaclig, og der trak sig ogsaa Tropper sammen
paa Grændsen. Man meente, at Ballivian vilde falde ind i
Peru, fordi lian vilde og maalte have den Strimmel Kyst
land, som strækker sig ned fra Arica Sydefler til Loa-Floden. Jeg maa oprigtig tilstaae, at jeg har tabt disse For
hold af Sigte, saa at jeg intet kan melde om deres Udfald.
Europæiske Varer, som skibes directe lil Cobija, betale
kun 3 pCt. Told. Komme de derimod over Valparaiso, be
tale de 8 à 10 pCt. Desuden erlægges 1 Real (omtrent
1 Mk. 8 Sk. dansk) pr. Colli til Havne- og andre offent
lige Arbeider, hvorved dog hidtil intet var foretaget* Ex-
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porten cr hovedsagelig Metaller fra Minerne: Guld, Soiv og
Kobber. Dette sidste er især fortrinligt, men da de Heste Miner
ere beliggende nordlig, blive deres Afskibningssteder helst
de nærmere liggende Havne Arica og Islay (Arequipa) i
Peru og blive derfor trods Tolden, eller vel rettere undgaaende denne, bragte ad denne Vei, da den peruanske Re
gjering beskytter Contrabanden af al Magt, og her haves da
forögede Kilder til Uenighed. En af Boliviens vigtigste Exporlarlikler er fiin Uld af Vicuna- og Alpaca-Lamaerne,
som haves i stor Mængde. Jeg havde faaet Ordre hjemme
fra al forsöge, om det skulde kunne lade sig gjöre, at
hjembringe nogle Alpaca-Væddere. Jeg forkorte mig desaarsag saavel her, som i Callao derom, men stödle paa et
absolut Forbud mod disse Dyrs Udförelse, hvilket jeg, som
Orlogsmand, ikke fandt mig foranlediget til at gjöre noget
Forsög paa at bryde.
Trods alle Vanskeligheder har Cobija dog virkelig gjort
Fremskridt. For ti Aar tilbage stod der kun nogle faa
Hytter paa Landlungen. Jeg fandt nu, soin sagt, en Gade
med enkelte ganske ordentlige Vaaninger, nogle Boder,
5—600 Indvaanere, en Toldbod elfer Börs, som dog endnu
ikke var under Tag, en Vagt, cn med Mure omgiven Kirkegaard, et lille Capel og en under Bygning værende Kirke;
fremdeles et Batterie paa otte, skjöndt nok tildeels ubruge
lige Canoner, og en lille Troppeafdeling paa 25 Artille
rister og 25 Jægere, som exercerede og blæste paa Horn.
Postdampskibet anlöb Cobija engang om Maaneden, paa sin
Fart fra Panama langs Kysten til Valparaiso og Concepcion.
Vi fandt engelske Aviser her til 16 Decbr.
Saasnart jeg saae, at her var et armeret Fort, sendte
jeg en Officeer i Land, for at handle om Salut, hvoraf Ud
faldet var, at vi saluterede det bolivianske Flag med 21
Skud, som med lige Antal blev besvaret.
Jeg gik i Land, for at hilse paa Gouverneuren, og hvad
øvrige Honoratiores her maatte lindes. Jeg tilstaaer, jeg
blev behagelig overrasket ved i denne Udkant af Verden, i
en fuldkommen Orken, at finde Folk med saa megen Dan-
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nelso og gode Kundskaber. Ikke alene Gouverneur Molinos
selv, men hele hans Omgivelse talte fransk og gave mig
tilfredsstillende Oplysninger i enhver Henseende, angaaende
denne Slats Forhold i Almindelighed og Cobija i Særdeles
hed. Han forærede mig el meget smukt og veludstyret
Kaart over Bolivia, udarbeidel ifölge Regjeringens Befaling
og udgivet i Suere eller Chuquisaca, Hovedstaden i Bolivia.
Gouverneur Molinos gjorde mig Gjenbesog samme Dags
Eftermiddag. Han var ledsaget af en General i boliviansk
Tjeneste, Hr. Guilarle, som havde været Vaabenbroder med
General Suere, Stifteren af den bolivianske Republik. Han
opholdt sig her i el Slags Forviisning, eftersom Præsident
Ballivian frygtede hans Nærværelse i Hovedstaden. Han
havde været brugt i diplomatiske Missioner i Rio Janeiro
og Buenos Ayres, og jeg vil finde Leilighed til at omtale
ham, naar jeg kommer til at berette om mit Ophold paa
det sidstnævnte Sled. Flere andre Herrer ledsagede Gou
verneuren ved hans Besög i Galalhea.
Jeg gjenlog ved denne Leilighed, hvad jeg alt havde
sagt; at jeg maalte bede om, at Corvetlens Besög i Cobija
maatte blive betragtet som et Beviis paa min Konges Önske
om at være i god Forstaaelse med den bolivianske Repu
blik, og for hans Interesse for at den danske Handel ogsaa
maatte blomstre her, at jeg vidste at danske Skibe alt havde
besögl Cobija, og at jeg haabedc flere vilde folge efter,
overbeviist, som jeg var, om at de vilde blive behandlede
som de mest begunstigede Nationer, alt under Forsikkring
om den fuldkomneste Begunstigelse mod bolivianske Under
saalter eller Skibe, som maatte besöge danske Havne. Jeg
bad ham sluttelig *om, i sin Rapport til sin Regjering at
skrive i denne Retning. Han svarede mig, at det vilde være
den bolivianske Regjering meget kjært, at Danmark havde
viist den en saadan Opmærksomhed, at det var i dens
egen Interesse at bringe fremmede Handelsskibe til at be
söge Cobija, og at han vilde sætte sig i officiel Forbindelse
med Danmark ved at correspondere med vore Consuler i
Valparaiso eller Lima, meddelende dem alle de Oplysnin-

331
ger om Handelsforholdene, som de maatte önske. Ved min
Ankomst til Lima paalagde jeg den derværende danske
Generalconsul Witte, at sætte sig i Forbindelse med Gou
verneuren i Cobija, og jeg skrev til Consul Poulsen i Val
paraiso i samme Öiemed.
Jeg greb Leiligheden lil at anmode Hr. Molinos om at
lage Prof. Behn under sin Beskyttelse. Han lovede at staae
ham bi ined Raad og Daad, lilföiende at hans egen Regje
ring var ligesaa interesseret i denne Sag, som vi, da den
fuldt vel anerkjendte, hvad Nytte den kunde drage af saa
danne videnskabelige Undersogelsér gjennem dens vidtløf
tige og for en Deel den selv ukjendle Provindser.
Da Hr. Molinos forlod Skibet, lod jeg ham salutere
ined 11 Skud. Professor Behn var imidlertid gaaet i Land
med sin Præparateur og var i fuldt Arbeide med at forbe
rede sig lil sin store og farefulde Reise, da vi den 23de
om Eftermiddagen gik bort fra Cobija. Hvorledes det gik
ham paa denne Reise, hvad Vei han tog, hvorledes han an
kom lil Rio Janeiro först flere Maaneder efter vor Afreise
derfra, all delte vedkommer ikke denne Reiseberetning, saameget mere som jeg er overbeviist om, at dersom Profes
sor Behn maatte önske sin Reise offentliggjort, vil lian
selv være den, der vil give denne Beskrivelse paa den in
teressanteste og mest tilfredsstillende Maade. Jeg er des
uden ikke i Besiddelse af tilbörlige Oplysninger i saa Hen
seende. Men forinden jeg forlader denne hæderlige Reisekaminerat, skylder jeg al mindes hans Ophold ombord med
Taknemmelighed. Han forenede en höi Grad af Enthou
siasme for sin Videnskab med at være cn behagelig Sel
skabsmand og en elskværdig Rejsefælle.
For at gaae bort fra Cobija, som fra enhver Havn paa
denne Kyst, bör man oppebie Eftermiddagsbrisen, som altid
er frisk sydlig, lil at staae til Söes med Force af Seil. Ved
at folge denne Regel, var jeg saa heldig, endnu för Morkel
at være saa langt lil Söes, at jeg var fuldkommen klar af
Kysten, og stod derefter NV. ud hele Natten.
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El af de Punkter paa denne Kyst, der blev meget be
segl af fraglsögende Skibe, var Cliincha-Öerne, beliggende
paa Pisco Rhed paa den peruanske Kyst. De anløbe disse
Öer, for at lade med Guano (Huano), som for del meste
gaaer til Nordamerika, men dog ogsaa til England. Jeg
bestemte mig til at söge ind til disse Öer, for at give vore
Naturforskere Leilighed til at anstille Undersøgelser dette
moderne Gjödningsmiddel betragende. Men jeg havde en
Grund endnu, som bevægede mig til at gaae ind til Chincha-Öerne. Det var blevet mig forsikkret i Valparaiso., at
det gik lidt besynderligt lil imellem de Skibe, som ladede
her, at der ikke kunde komme mere, end eet Skib ad Gan
gen, til at lade ind, og at, hvem der skulde lade, kom
lidt an paa, hvem der var den Stærkeste. Da jeg nu
havde erfaret, at der laae et dansk Skib derinde, som havde
sögt cn saadan Fragt, vilde jeg dog gjerne vide rigtig Be
sked i saa Henseende, og i saa Fald slaae vort Flag bi
mod eventuel Vold eller Overlast.
Cliincha-Öerne ligge paa Pisco Rhed, dannende saa al sige
dens vestlige Begrændsning, paa 14° Syd Br. 77° Vest Gr.
Lgd. Vor Seilads fra Cobija og herop frembod intet mær
keligt; vi lob med laber Brise af Syd og SSO. vor Cours
hen, og vare den 1 Novbr. i Sigte af LandetSyd for Pisco
og den Ogruppe, hvoraf Cliincha-Öerne udgjöre den nord
ligste Deel. Dagen forud scilede vi gjennem et Bolte, hvor
Vandet havde den samme mörkeblodröde Farvning, som paa
Cobija Rhed. Ved Undersögelse under Microscopet viste
det sig, at cn utallig Ansamling af Infusionsdyr foraarsagede
dette Phænomen; ja selv ved at hensætte noget af Vandet
i en lille Glasskaal, sank snart cn tilstrækkelig Mængde af
disse tilbunds, til kjendelig nt farve det Nederste af Fluidet.
Man b.ör söge Kjending af Öen St. Gallan, og det paa
Fastlandet OSO. for denne Ö liggende Mt. Lichuza, samt af
Cap Huascar, som danner den sydvestlige Huk af Halvöen
Paracao, bag hvilken Pisco Rhed og By er beliggende. Man
bör ikke duve Landet an för paa denne Parallel, da man,
ved at komme Kysten for nær, udsætter sig for Stille og
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for at blive indhyllet i den tykke Taagc, som regel
mæssig bedækker Kysten af Peru, og tjener disse Lande,
paa hvilke der som bekjendt aldrig falder en DraabeRegn,
lil Væde for den fortörrede Jord. Sirommen sælter stadig
langs Kysten Nord efter, folgende dens Retning, stærkest
inde under Landet, hvor man kan gjöre Regning paa 2 à
3 Qvmls. Fart i Vagten. Jeg har imidlertid paa denne Sei
lads troet at* bemærke, at Sirommen om Formiddagen salte
mere Vest efter, end om Eftermiddagen, ja at den inde un
der Landet endog salte Ost hen om Eftermiddagen, hvilket
da maatte være Virkning af Ebbe og Flod. Da vi den 1ste
Marls nærmede os Landet Syd for Pisco, var om Formid
dagen obs. Lgd. 20' vestligere, end Bestikket regnet fra
foregaaende Middag, og om Eftermiddagen 8' oslligere, alt
saa cn Forsætning af 1' i Timen begge Veie. Paa samme
Tid faldt Vandels Temperalur fra + 16J° til + 12° .Cel
sius, og steg igjen om Eftermiddagen, da Strömmen satte
Ost hen, lil + 15° C. Det synes mig klart, at hermed be
vises, at den kolde Vandmasse, som slrömmer langs Kysten
af Sydamerika, ved at bæres lil Söes indvirker paa Van
dets Temperatur og afkjöler det, medens det igjen opvarmes
ved at paavirkes af den Vest fra kommende varme Vand
masse. Delle bekræftede sig nogle Dage senere under vor
Opseiling fra Çhincha-Ôerne til Callao Rhed. Det viste sig
kjendelig, da vi havde St. Lorenzo i Sigle, og ved Peilin
gen af denne, at vi fra Kl 12 lil Kl. 4 Eftermiddag bleve
forsatte 4' Ost hen. Paa denne Tid var Vandets Temperatur
siegen til -f- 15Jrt Ccls. fra 11°, som den havde været Kl.
12 Middag, da den vestlige Forsætning ophörte. Al Vandet
allid er koldest inde under Landet, havde vi et nyt Beviis
paa under vort Ophold paa Callao Rhed, hvor det aldrig
steg lil mere end + 10 a 12° og om Morgenen lidlig endog
kun var + 8°; men mærkeligt er del, og for mig ikke
forklarligt, hvorfor det altid er varmere Syd for Callao
Landtunge, end Nord for den. Her Syd for Landlungen
ligger Sobadestedet Churillos paa Bjerget Solar, hvor Van
dels Temperatur daglig observeres og viste sig under vort
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hele Ophold ved Callao allid + 14 à 16° om Dagen og +
11 à 12° om Morgenen tidlig. — Disse jevnlige Undersøgel
ser af Vandels Temperatur, som især under vor Seilads
langs op ad denne Kyst fandt Sled, foranledigede al jeg
den 1 Marts, da vi om Formiddagen laae i Havbliksille, be
sluttede at gjöre et Forsög, for at finde Temperaturen paa
500 Fv. Dybde. Efter at de sædvanlige Forberedelser vare
trufne, blev Thermomelret i sit Metalhylster nedflret, men
da det var 90 Fv. ude, stoppede det pludselig. Vi vare
paa 14° 42' Syd Br. 76° 16* V. Gr. Lgd., altsaa 20 Miil af
nærmeste Land. Uagtet vi vidste, at her var steildybt, var
dog min forste Tanke, at vi havde fundet Bund, og jeg
glædede mig allerede ved at kunne knytte Galalheas Navn
til cn lille Opdagelse. Men Glæden varede kun kort, Linen
blev indhalet og befandtes overskaaren paa 33 Favne under
Vandfladen, sorn med et skarpt Instrument, formodentlig
overbidt af en Fisk. Metalhylster Nr. 2 og vort sidste In
dexthermometer gik herved tabt, og gjorde saaledes en
Ende paa alle videre Forsög i denne Retning.
Omtrent S. t. 0. retvisende for Öen St. Gallon’s Sydpynt,
3 QvmI. Afstand, ligge nogle meget farlige Klipper, Pine
ros kaldet, som man maa vogte sig meget nöie for, der
som man vil gaae imellem Öen og Landet, for at söge ind
paa Pisco Rhed, hvilket er det nærmeste og rimeligste, kom
mende Syd fra. Jeg som vilde blot til Chincha-Öcrnc, gik
Vesten om Öerne, og havde intet medPiîïeros at skaffe.
Efter at vi den 1 Marts om Aftenen havde faaetKjending af Landet omkring Independentia-Bugtcn, Monte Carole,
Monte Guasada og Öen Viejo, styrede vi NV. om Natten lil
Kl. 3, og derefter NNV., men da den nigjennemlrængelige
vaade Taage, hvori vi havde seilet hele Natten fra Kl. 2,
ikke lettede ved Daggryet, dreiede jeg til Vest over KL 5
og blev liggende for smaa Seil, ventende paa Klaring. KL
8 loddede, fandt Bund paa 100 Fv., mörk olivengrön Slik
bund. Dette forvissede mig om, at mit Bestik var rigtigt,
som satte mig 4 à 5 Qvml. Vest for SI. Gallan Öen. Du
petit Thouars siger nemlig, at han har faaet samme Bund
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med 130 Fv. 10 à 12 Qvml. fra denne Ö. Styrede nu alter
Cours NNO. hen gjennem Taagen for smaa Seil. Hvad der
bestyrkede mig i min Formodning, at jeg maatte være nær
Öerne, var den uendelige Mængde af smaa Dykænder, hvor
med Söen var bedækket, og som vi seilede imellem, uden
at de syntes at anfægtes det allermindste af det store frem
mede Legeme, som passerede dem forbi. Endelig Kl. 9|
fik vi Kjending gjennem Taagen af Balestos, — og som ved
el Trylleslag forsvandt det tætte Slör og viste os Balestos
og Chincha-Öerne, og hele den bjergfulde Kyst af Fast
landet liggende for os, altsammen raat, öde og stygt. Inde
paa Pisco Rhed saae vi en stor Mængde Hvaler tumle sig
omkring. Jeg satte nu Cours for Chincha-Öerne, löb Vest
og Nord om dem alle, böiedc saa til ind paa Rheden, hvor
jeg ankrede Kl. 2 Eftermiddag, J Qvml. fra Land, paa 30
Fv. Vand. Der er ingen anden Fare, end hvad man kan
see. Naar man er passeret den mellemste af Chincha-Öerne,
kan man see Topperne af de vestligste Skibe, som ligge
paa Rheden Nord for den nordligste Ö.
Jeg fandt her paa Rheden 13 Skibe, ventende paa
deres Tour til at hale ind under Klippen, for at lade
med Guano. Iblandt dem var ganske rigtig et dansk Skib,
Creolen/Capt. Boiesen, fra Apcnrade. Han kom strax om
bord til *mig, og underrettede mig om Forholdene, hvoraf
jeg da erfarede, at de Fortællinger, man havde givet mig
til Bedste i Valparaiso, vare aldeles feilagtige, i det der
tværtimod herskede den störste Orden. Der laae et peru
ansk Vagtskib, en lille Skonnert, paa Rheden, som havde
Opsigt med Politiet imellem Skibene. De övrige Fartoier
her laae vare engelske, franske, amerikanske og peruan
ske. Et af dem, cn engelsk Bark, laac inde under Klip
pen under Ladning.
Fra den peruanske Skonnert blev
mig sendt en Officier ombord, for at compliinentere.
Uagtet saaledes min Ankomst hertil med Hensyn paa
at yde Beskyttelse til det danske Flag var överflödig, var
dog Capt. Boipsen i höi Grad taknemlig for den Opmærk
somhed, jeg havde viist ham. Da jeg nogle Dage senere i
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Lima modtog Breve fra Hjemmet, der gik til den 16 Decbr.,
og deri læste Beretning om det politiske Röre, der allerede
dengang havde begyndt, og læste om de Apenrader Kjöbmænds Indignation over, at deres Skibe skulde fare under
dansk Flag, og over, at „dansk Eiendom* stod i deres Stor
luge, kunde jeg ikke andet, end smile, ved Sammenligningen
mellem de brave Apenrader Skibscaplaincrs Yltringer og
disse fremkunstlede Skraal af fanatiserede Ignoranter.
Den peruanske Regjering havde borlforpagtet Exporten
af Guano i fremmede Skibe til et Compagnie for et Qvanlum af 120,000 tons. Côinpagniet holdt Arbeidere paa
Öen til Udskibningen, men Regjeringen havde samtidig her
med forbeholdt sig Tilladelse for indenlandske Skibe, al tage
saa meget de vilde. Fremmede Skibe bragte deres Papirer
i Orden i Callao, lode dem paalegne i Pisco og seilede der
efter lil Chincha, for lier at indlage deres Ladning, paa
Tour efler Dalum af denne sidste Paategning. Indladningen
skeer ved, at Skibet hales ind under Klippen paa et bestemt
Sted, sætter Varp fast i Land, og sine Ankere ud lil Söes,
og nu indlades Guanoen ved at denne kastes fra Kulen ned
ad den steile Skrænt, först mellem et dobbelt Pæleværk og
derfra videre gjennem lange Slanger af Seildug, i Diame
ter som meget store Kulseil, hvoraf den överste Ende cr
fast oppe ved Enden af Pæleværket, den nederste ledes ned
i Lasten af Skibet. Guanoen graves og hakkes lös paa be
stemt anviste Steder, graves ud til cn forud bestemt Dybde,
og bæres i Kurve eller Sække hen lil Indladningsstedet.
Vi stodc deroppe og saae ned paa Stortopsknappen af det
Skib, som var under Ladning, og havde den vel omtrent
40 à 50 Fod under vore Födder. Men man maa ingenlunde
troe, at disse Öer ere saa höie i sig selv. Da vi endnu
vare under Opseiling imod vor Ankerplads, havde vi været
af de forskjelligste Meninger om, hvad der var Guano, og
hvad ikke, af del som viste sig for vort Öie. Nogle antoge den hvidlige Skrænt derfor, som faldt brat af mod
Söen og ikke var Pibeleer ulig i Udseende; Andre meenle,
at Guanoen var den graac Flade, der bedækkede störste
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Delen af Oens Ryg, atter Andre, at det var de chocoladebrune Partier, der trak sig i större og mindre Striber langs
med Kysten. Det viste sig snart, at Alle, eller om man vil
Ingen, havde havt Ret i deres Paasland, idet Graniten, Öens
Urformalioh, kun paa et ganske enkelt Sted traadte frem*
med sin nögne Flade, og det, man forresten saae, Alt ude
lukkende var Guano. Man antog, at Gjennemsnitsdybden af
Guanomassen var 80 à 100 Fod, som maatte gjennembores,
for man naaede Granit-Klipperne; da imidlertid al Grav
ning naturligviis skele mere parallel med, end lodret imod
Öens Underlag, vare Gisningerne heroin usikkre, og en blottet
Brudflade af Guanoen i hele sin Tykkelse fandtes intet Sted.
Paa Kanten af Guano-Laget ved Ladningstedet laae
nogle Hytter, som tjente Arbeiderne lil Bolig, ja der var
endog en Kro deriblandt. Arbeiderne vare fordums Matro
ser af de forskjelligste Nationer. Compagniel leverer dem
deres Kost, og de faae 3, 4, ja 5 Realer — alt efter Læng
den af Veien — for hver Snees Sække, de bære hen lil Ud
skibningsstedet, hvorved de, rigtignok kun ved utrætteligt
Slid, kunne tjene sig en Daglön sammen af indtil 2} Piastre.
Den allerede omtalte Kule, eller 250' dybe, terrasseformige
Udhugning i Guanoen, som for Öieblikket blev exploiteret,
var for de respective Arbeidere afdeelt i en Mængde Stri
ber eller lange Bede, adskille fra hinanden ved formelige
Guanotrapper. Det störste Skib lader under denne Klippe
paa to, höist tre Dage; det giver Arbeiderne en Tönde
Vand for hver Dag det ligger under Ladning. Hver „tontt
(2000 Pd.) Guano anslaaes, alle Omkostninger iberegnet,
al komme det paa omtrent 1 L. Sterl. Öen har ikke Spor
af Vegetation, ikke et Græsstraa, ikke en Cactus, ikke en
gang en Cryptogan): Intet, aldeles intet, som paa fjerneste
Maade kunde henregnes til Jordens Production. Derimod
vrimlede der af Fugleskarer, ja jeg kan vel gjerne sige i
Millionviis, især paa Sydsiden, hvor der ikke arbeides, men
ogsaa paa Nordsiden, især tæt inde under Klipperne, som
danne Öens Fundament, og Som, med deres mangfoldige Grot
ter og Gjennembrud af Söen, kunde synes, skjöndt det ikke
Billes Jordomseiling.
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stadfæstede sig for os, at indbyde disse Dyr lil at tage Bo
lig i dem. Al Skyden er paa det slrængeste forbudt.
Af Fugle er det især Pelecanoides, Sterna inca, Tosse
fuglen (sula), Cormoranten og en Andeart, der have valgt
*öen lil deres Opholdssted; især af de Par forste fandtes
Knokler i en forbausende Masse. Men paa disse Fugle og
en Fiirbeen nær fandtes her heller ikke en levende Skab
ning. 1 den lille Bugt paa NO.-Siden af Öen, hvor Land
gangen er bedst tilgængelig, og hvor der var en lav, reen
Sandbund, var der opskyllet endeel Sælhunde-Cranier og
Skeletter, der, i Modsætning til de brune, fedtede, dyriske
Levninger længere inde paa Öen, vare rensede af Havet og
sneehvidt blegede af den tropiske §ol.
Guanoen er ikke, som man længe troede, blot en An
samling af Fugle-Excrcmenter, men det er Resterne af
all Levende, som opholder sig paa Öerne; det er Hud, Haar,
Fjær, Kjöd, Knokler, kort Alt, eftersom det forvillrer, og
opfylder Biblens Lov og bliver til Jord igjen. Guanomas
sen viser en ikke utydelig Lagdannelse af ganske regel
mæssige, nogle Linier lykke Lag; dog tör man vistnok ikke
heraf lade sig forlede til at antage nogensomhelst Periodi
citet i dens Dannelse, men tor kun betragte disse Strata
som et Udtryk for den nogenledes regelmæssige Maade,
hvorpaa Skeletterne have opdynget sig over hinanden.
Nærmest Overfladen seer man ofte endnu de aldeles ufor*tærede, kun gule eller gulbrune Skeletter, Vinger o. a. desk;
noget dybere nede findes disse indtørrede og allerede mere
eller mindre forviltrede; endelig bliver det ikke engang
muligt mere at gjenkjende nogen af Dyrets enkelte Dele,
Massen falder i Slöv, og her har man da Guanoen, saa
ledes som den gaaer i Ilandlen, stundom noget fedtet, men
andre Gange, og det hyppigst, tor som Muldjord, saa al den
friske Vind förer den og dens skarpe, eiendommelige Lugt
ud selv paa de længst borteliggende Skibe paa Rheden.
Ved at gaae hen over Höiden af Öen, hörer man en uaf
ladelig Glukken tæt under sine Fodder. Man begriber först
ikke, hvad der kan være Aarsagen hertil, men snart syn-
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ker man igjennem med Foden det ene Sted efter det an
det, og man seer nu, at Guanoen rundt oin er undergrave!
af underjordiske Gqnge, og at alle disse tjene de utallige
Fugle lil Reder. Hvor der skeer Udgravninger i det Store,
opstige snart stærke ammoniakalske Dampe, og dybere nede
findes ikke sjelden store Stykker af Ammoniaksaltc.
Jo mere man tænker over den Maade, hvorpaa Guanoen
er bleven til, jo mere maa man i Sandhed forbauses over den
Masse, her forefindes. Hvor mange Millioner Fugle maae ikke
her opholde sig og Aar for Aar gaae tilgrunde, og hvor
mange tusinde Aar maae ikke være henrundne, forinden saa
danne Masser kunne være bievne till
Ifölge de Beregninger, som ere gjorte i Lima, skulle
disse Öer have en Overflade af 8 eng. □ Mile, hvilket giver
24,780,800 □ Yards, bedækkede med Guano i Gjennemsnit
af 20 Yards Tykkelse. Delte bliver 495,616,000 CubikYards. og beregnes nu hver Cubik-Yard til 4 eng. Centner,
giver dette 1,982,464,000 Centner, eller 99,123,300 Tons
Guano. Ifölge heraf skulde disse Öer kunne levere 50,000
Tons aarlig i 2000 Aar.
Det Compagnie, som forpagtede Udforselen af de forsle
120,000 Tons, gjorde derfor Regjeringen et Forskud af
4S7,000 Piastre. Senere har det lilkjobt sig Ret lil videre
Export af 200,000 Tons i lo Terminer. I det jeg iövrigt
maa henvise til Hr. Nopitsch’s mercantile Beretning om Galatheas Reise, hvorfra ovenstaaende Talstørrelser ere tagne,
skal jeg blot her fremhæve, hvilken Rigdomskilde den peru
anske Regjering har i disse Öer, og hvilken Lethed den
har ved Jat explorere denne Guldmine, imod de virkelige
Guldgruber, som findes i Perus Bjerge.
Captain Boysen sagde mig, at han havde afsluttet Ac
cord om at bringe en Ladning Guano lil New-York imod
18 Piastre pr. Ton.
Jeg gik i Land nogle Timer og spadserede Öen rundt.
Den Stank, man var nodt til at indaande, var aldeles uud
holdelig, og jeg skyndte mig derfor snarest mulig ombord,
efter at have beordret Indskibning af nogle Tons Guano,
22*
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som jeg ved vor Hjemkomst lod aflevere, deels lil den bota
niske Have, deels til anden offentlig og privat Jordbrug.

Kl. 7 Eftermiddag den 2den lettede jeg igjen fra Chincha-Öerne, hvis forpestede Atmosphære vi Alle vare glade
ved at forlade. Salte Cours for Callao. Vi havde meget
smukt Veir, men den sædvanlige Taage traadle ind efter
Midnat. Næste Dag, Kl. 3 Eftermiddag, fik vi Kjending af
Öen St. Lorenzo og Jos Polomines“. Kl. 8 Aften passerede
Nordpynlen af St. Lorenzo, dreiede saa lil Vinden og kryd
sede os ind paa Callao Rhed. Da jeg vidste, at den ameri
kanske Corvet Preble laae paa Rheden, heiste jeg Posilionslalerner og skjöd et Skud, hvilket ogsaa slrax blev
observeret fra Preble og besvaret. Kl. 10 Aften ankrede
jeg indenfor Preble paa 6 Fv. Vand.
Man kan ogsaa gaae ind til Callao ved at söge Syd og
Ost om St. Lorenzo, hvor der er el Löb med Dybde nok for
de allerstørste Skibe imellem denne Ö og den lave Pynt,
hvorpaa Callao Fort er beliggende. Dette Löb kaldes Bouqueron-Löbel, men jeg skal meget fraraade elhvertsomhelst
Skib, kommende fra Soen, at forsöge denne Indseiling, naar
ikke Nöden driver dertil: 1) fordi delte Löb er vanskeligt
og farligt formedelst delSteenrev, som gaaer ud fra CalluoPynlen, og paa Grund af uregelmæssig Strømsætning, Vind
kast og Stille; 2) fordi derved er lidet eller intet vundet,
hverken i Tid eller Afstand.
Skulde mnn imidlertid blive nödt til at gaae igjennem
Bouqueron-Lobet, styrer man Ost om Öen Fronton, som
man kan gaae paa | à i Qvml. nær, der er her ingen an
den Fare, end den man kan see. Naar man cr ret Ost for
Fronton, styrer man NVtV. op imod St. Lorenzo, indtil man
har 7 Fv. Vand, derpaa VtS. lige ind paa en Pynt paa St.
Lorenzo, der ligner en afkortet Conus. Paa j Qvml. fra
St. Lorenzo holder man Nord efter langs Landet paa denne
Afstand, indtil man har Laxas-Grundene, hvorpaa det altid
bryder, Syd for Callao-Pynten. Man er da inde paa Rheden
og kan nu holde Ost efter for Ankerpladsen. Men som
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sagt, man skal helst lade være at forsöge denne Seilads,
og derimod gaae Nord om St. Lorenzo, saaledes som jeg
gjorde det med Galathea. Ved denne Anduvning har man
kun at agte, naar man kommer Syd fra, at man ikke kom
mer ostligere i Farvandet, end at man holder NV.-Hukken
af St. Lorenzo Ost for Nord, da man ellers let kan komme
los Polomines nærmere, end man skjölter om. Man maa i
Almindelighed krydse sig ind og kan da lobe faste Kysten
nær paa 5 Fv. Vand, og St. Lorenzo paa 9 à 10 Fv. Naar
man har Nordpynten af St. Lorenzo i SV., kan man an
kre, hvor det skal være, paa 15 Fv. og derunder, altid god
Holdebund. Fra vor Ankerplads peilte vi St. Lorenzo-Nordpynt i S. 76° Vest, Sydpynlen i S. 16° V., Flagstangen
paa Fortet i S. 71° Ost. Var jeg kommen til Ankers ved
Dagen, var jeg formodentlig gkaet noget længere ind og
öslligere i Farvandet, hvorved man har lettere Samfærdsel
med Land, men da vi kun skulde gjöre et kort Ophold,
blev jeg liggende, hvor vi vare.
Efter den næste Morgen at have udvexlet Salut paa 21
Skud med Callao Fort, var Samqvemmet med Land aabnet,
og Enhver af vort Reiseselskab sögte at gjöre sig vort Op
hold saa behageligt og interessant som mulig. Mil Ærinde
var det samme, som i Valparaiso, nemlig at vise Flaget og
at erfare, om noget var at foretage til den danske Handels
Sikkerhed, Beskyttelse eller Fremme. I Valparaiso var delte
gaaet af, uden at nogetsomhelst var at bemærke; jeg havde
kun havt med Local-Autorilelerne at gjöre, eftersom disse
kunde give mig saa fyldestgjörende Besked, som jeg kunde
vente, og der var folgelig ingen Anledning for mig til at
foretage den lange Reise til St. Jago, Regjeringens Sæde,
eftersom jeg virkelig aldeles intet havde at andrage hos
den chilenske Regjering. Her i Peru stillede Sagen sig lidt
anderledes paa Grund af at Lima, Regjeringens Sæde, lig
ger saa nærved, kun 1J—2 danske Miil fra Callao, hvilket
sidste Punkt egentlig bör betragtes. som Limas Havn og
Toldbod. Local-Autoriteterne vare her samlede med Lan
dets Regjering, og det blev altsaa til den, jeg henvendte
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mig, forsaavidt jeg havde noget al andrage under mil Ophold
paa Callao Rhed. Forinden jeg imidlertid gaaer over til at
omtale mit Ophold i Lima, vil jeg söge al gjöre mine Læsere
bekjendt med Callao selv, oghvad derved kan være at bemærke.
Den nuværende Callao By ligger indenfor Fæstningen,
der er anlagt paa Landtungen, som danner Rhedens syd
lige Grændse. Udenfor, det er Vesten for denne Fæstning,
eller vel rettere Castel, ligge Ruinerne af det gamle Cal
lao, som i Midten af det forrige Aarhundrede blev ödelagt
af Jordskjælv, medens, hvad der blev tilovers, opslugtes af
Havet tilligemed den störste Deel af dets Beboere. Ifölge
de Beskrivelser, man har over denne rædsomme Begiven
hed, var Vandet under Jordskjælvet, der i Særdeleshed
hjemsøgte Lima By, sunket til en saa ualmindelig lav Stand,
at den hele inderste Deel af Rheden stod tör. Pludselig,
vendte Havet tilbage, og kom rullende ind fra Söen som
en eneste umaadelig Böige. Den reisle sig lodret og styr
tede sig med en uimodslaaelig Kraft, og med Lynets Fart,
ind mod Kysten. Forgjæyes sogte de ulykkelige Indvaanere, som havde været saa uforsigtige at vende tilbage til
deres af Jordskjælvet for en Deel ödelagte Huse, at redde
sig ved Flugten. Bolgen naaede dem, forinden de kunde
komme op paa Höiderne, som desuden ere langt borlfjernede, og den allerstørste Deel omkom ynkelig i dc fraadende Brændinger, der væltede sig milevidt ind over det
flade Land. Alt hvad der laae af Skibe paa Rheden, blev
kastet paa Land og knuust. Omtrent cn Fjerdingvei fra det
nuværende Callao., paa Veien til Lima, ligger den lille
Landsby Bellavista: der viser man endnu et Steenkors,
som staaer paa det Sled, hvor cn lille Skonnert blev fun
det opslrandet efter hiin rædsomme Dag. Den hele Slette
mellem Callao og Bellavista er bedækket med Rullesleen
og Strandsand, ligesom den, skjöndt forresten gold og bar,
cr overgroet med talrige Salicornier, og det vil kræve langt
større Anstrengelser, end der nogensinde tænkes paa i
dette Land, inden den igjen bliver renset og gjort frugtbar.
Bellavista fortjener nok sil Navn, Man seer fra dette noget
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ophöiede Punkt ned over Callao By, ud imod Rheden, som
begrændscs qf St. Lorenzo og Fronton; man har den grönne
Slette til höire, hvorigjennem Rimac-Floden skynder sig
ned lil Stranden, ind ad Landet til kan man see Lima ßy
og bag denne igjen de höie Bjerge, som taarne sig, alt som
Öiet s Öger længere bort, höiere og höiere, bedækkede med
Skyer, indtil de ende i den indre Cordilleras-Kjædes mang
foldige sneebcdækte, ildsvangre Spidser.
. Det gamle Callao talte 2 à 3000 Indvaanere. Det var
en befæstet By med cassematerede Bastioner. Den havde
flere Kirker og adskillige Klostre, samt et Palais for ViceKongen. Naar Vandel er lavt, seer man endnu Ruinerne
af denne By, og tykke Mure og store Hvælvinger vidne
om dens Bygningers Anseelighed. To indianske Landsbyer,
gamle og ny Patipôe, laae under dens Mure; den gamle,
som laae mod Syd, er aldeles forsvunden, den nye, som
laae mod Nord, er det nuværende Callao. Det synes, som
om hele Grunden her er sunken ved hiin Jordrystelse, thi
det tör vel antages for vist, at det gamle Callao har ligget
idetmindste 2 à 3 Alen ophöiet over den daværende Höivandssland. En lille indiansk By ligger endnu den Dag idag
mellem Fortet og Stranden; saasnart man var gaaet igjen
nem den, kom man ud paa det gamle Callaos Ruiner. Smaa
Trækors, behængte med Dødningehoveder, antydede her de
mest efterforskede Steder; deels over, deels under Jorden
saaes i disses Nærhed mægtige Stykker af fordums Mure og
Hvælvinger, som JordskjaJlvet mangen Gang havde fuld
kommen vendt op og ned paa, og paa den forunderligste
Maade kastet imellem hinanden. Hovedskaller og andre
Menneskeknokler vare her spredte rundt omkring, men
Steenmosset skjod frodigt op i deres Midte, som for at
skjule Ôdelœggelsens Vederstyggelighed. En stærkt frem
springende Landlunge, der löber i Retning over mod SO.Pynlen af St. Lorenzo, havde tæt indenfor sig en lille Höi,
i hvilken man endnu i den seneste Tid syntes at have eftergravet Sporene af et gammelt Kloster. Det er udenfor
denne Landtunge, at Havet skal gjemme de betydeligste
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Levninger ar den forsvundne By; men alle Kundskaber oin
den ere iövrigt hoist ufuldstændige, og i Lima’s Musæer op
bevares ikke saamcget som et Kaart over det gamle Callao.
Den nuværende Fæstning er temmelig stærk, for del
meste bygget af Steen, men den bar öiensynlig Præg af
Forfald. Især syntes Alt indenfor Murene at vidne om, at
Intet anvendtes paa dens Vedligeholdelse. Den har mere
end eengang været benyttet af ærgjerrige Beilere til Præsi
dentværdigheden og var derfor nu belagt med en meget
svag Garnison. Delte laae ikke blot i Regjeringens In
teresse, som naturligviis ikke onskede i den herværende
Commandant at opföde en Usurpator i sit Skjöd, — men
var ogsaa af Vigtighed for Callaos og Limas Kjobmænd, der
brugte Fortet som Varemagazin og, paa deres Eiendoms
Vegne, ligesaa meget som Præsidenten, frygtede en saadan
militair Revolution. Det var i Callaos Fæstning, at den
spanske General Rodil vedligeholdt i to Aar det kongelige
spanske Herredomme mod Insurgenternes Bestræbelser. Vod
hans Capitulation faldt den sidste Rest af de umaadelige
spanske Besiddelser i Sydamerika, som i tre Aarhundreder
havde gjort Spaniens Konger lil de mægtigste Potentater
i Europa.
Callao Fort blev af Lieutenant Rothe benyttet lil at
fortsætte sin Række af magnetiske Intensitets- og Inclina*
tionsforsög.
Det nuværende Callao er beliggende Vest og Nord for
Fæstningen, og langs Kysten, som her böier sig Nordefter.
Det er en yderst ubetydelig By med knap 1000 Indvaanere,
den har en eneste Kirke af et overordentlig simpelt Udvor
tes. Intet af den spanske Regelmæssighed i Anlægget af
Byen spores her, og Husene ere som oftest daarlige, kun
een Etage hôie. Dog har man begyndt i Nærheden af
Landingsstedet at opföre nogle större Bygninger, deriblandt
et Par Hoteller for Söfolk, som see ganske anseelige ud.
Jeg forefandt i Callao en gammel Bekjendt fra mit for
rige Ophold her med Bellona. Det var cn dansk Mand, en
Hr. West, Bornholmer af Födsel. 1 sine yngre Aar havde
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han fort Skib og været bosat i Valparaiso. Nu var han
Skibsbygger og havde et Værft. Han kaldte sig Chef for
den peruanske Marines Etablissement, men her var virkelig
ikke andet, end en aaben Plads, med noget Tommer belig
gende derpaa, lil at godtgjöre denne Titels Paalideligbed.
Det var forresten en meget brav og artig Mand, som ikke
vidste alt det Gode, han vilde gjöre os allesammen. Han
havde giftet sig med en Dame fra Chiloe-Öerne og havde
aldeles levet sig ind i Landets Sæder og Skikke.
Det Mærkeligste ved Callao er dens indre Havn, som
virkelig er et særdeles smukt Arbeide. Den bestaaer af to
steensatte Moler, murede op af Granit, taget fra San Lo
renzo. Den yderste og vestlige Molo, som har en gammel
Fregat og et. Transportskib lil Grundvold, er meget bred,
saa at store Fragtvogne kunne kjöre ud paa den og vende.
Kister og Kasser trækkes her ad Jernskinner frem og til
bage. I Nærheden af det lille Vagthuus, der ligger ude
paa Brohovedet, drive nogle orkeslöse Indianere og enkelte
Negere om i graae, vadmeltykke Munderinger, der, ligesom
deres slette umilitariske Holdning, mere give dem Udseende
af Slavesergeanter end af Soldater. Flere smukke Trapper
og Slæbesteder ere anlagte paa Indresiden, og en ypperlig
Vandfyldnings-Anstalt er indrettet, i det Vandel ledes i ind
murede Canaler lige til Quaien, hvor man ved at aabne en
Hane faaer Vandet umiddelbar gjennem en Seildugsslange
ned i Fadeværket, sonj ligger i Fartöiet. Slige Indretninger
cre en sand Velsignelse for de Sofarende, som man ikke
nok kan skjönne paa.
Vi saae paa denne Molo de förste Beviser paa den
urokkelige Tro, man har her tillands paa, at det aldrig
skal regne. Kornet, som var bragt ned til Udskibning laae
i store Dynger, udbredt paa Presenninger, aldeles under
aaben Himmel; der var aldrig Spörgsmaal om at bevare det
mod Regnen. Imidlertid maatle det ufeilbarlig blive paa
virket af den daglige eller rettere natlige Taage, som jeg
' all har omtalt, regelmæssig indtræder hver Nat efter Kl. 12
og gjerne forbliver liggende over Kysten til KL 9—11 om
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Formiddagen. Den efterlader en saadan Fugtighed, at den
ansees tilstrækkelig til at nære Vegetationen. Men vist er
del, at denne virkelig er yderst kummerlig i hele Egnen,
og det Stöv, man lider af, er i höieste Grad ubehageligt.
Imellem Callao og Lima ganer en Landevei, som i sin
Tid formodentlig ikke alene har været god, men har endog
været bygget med megen Luxus. Den har været anlagt med
dobbelt Kjörevei, og med ophöiet muret Inddigning paa
begge Sider og i Midten; murede Steenkister have været
satte over de enkelte smaa Vandlob, eller Fordybninger,
som findes i Terrainet. Men alt delte er nu i höieste
Grad forfaldet, og Veien er virkelig saa slet som mu
lig. Man kjörer snart i det ene Spor, snart i det
andol, og disse Farter over Ruinerne af det i Midten
værende Muurdige ere ofte temmelig halsbrækkende. Ad
denne Vei kjörer man, gjennem et fladt og eensformigt
Terrain, den hele Strækning op imod Lima. Man stiger
lidt efter lidt lil en Höide af 500' over Havet, men uden
at mærke det Ringeste dertil. Et Par Kirker eller Capei
ler, om muligt endnu mere forfaldne end Landeveien, og en
enkelt Piil, der huser en lille Skjænk i sin Skygge, cr al
den Afvexling, man maa vente sig under denne trættende
Kjörsel. Til Siderne breder sig et ret smukt Gronsvær,
som holdes friskt ved den stadige Natletaage, og RirnacFloden? som kommer oppe fra Bjergene og löber gjennem
Lima By, risler igjennem Sletten. Det er dens Vande som,
optagne i en Canal, levere Vandet til Skibenes Forsyning i
Havnen. En Fjerdingvei fra Lima kjörer man ind i en bred,
dobbelt Pile—Allee. Her er. Veien noget bedre vedligeholdt,
og de höie Træer udbrede en velgjörende Skygge. Indkjörselen til Lima skeer igjennem en Slags Æresport, som
virkelig er af storartet Bygningskunst, men, som alt övrigt
i delte Land, forfalden og uden Udsigt til at blive udbedret.
En Fæstningsmuur omgiver endnu Staden.
Lirna-Veiens maadelige Tilstand er saa meget mere
paafaldende, og geraader Bestyrelsen saa meget mere til
Skam, som der er en evig Færdsel, idet ikke alene alt,
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hvad som ind— og udskibes i Callao, transporteres pr. Axel
eller pr. Muuldyr paa denne Vei, men der farer daglig cn
stor Mængde Omnibusser, bespændte med fire Heste, frem
og tilbage. Disse Vogne, som ere ganske lige vore euro
pæiske Omnibusser, afgaae i Reglen hver anden Time fra
Callao og Lima, mèn Frequentsen er saa stor, at endog
delte ofte ikke er tilstrækkelig, hvorfor der da afgaaerExtratog, eller der afsendes to Vogne istedelfor een.
Just den Dag vi ankom, var Færdselen ganske ualminde
lig stor. Men dette havde da ogsaa en ualmindelig Aarsag. Den peruanske Regjerings Præsident General Castillo
havde hittet paa at more Folket med en Sörge-Höilid à la
Napoleons Transport fra St. Helena til Paris. I den Anled
ning var en Orlogsbrig bleven sendt til Guayaquil, for der
fra at afhente en forlængst afdöd Præsident Lamars Lig
og bringe det til Lima. Denne Præsident Lamar var 1
sin Tid, under en af de mangfoldige Revolutioner, som
Peru har været underkastet, og som regelmæssig have et.
Præsidenlskifte til Folge, bleven fordrevet af en anden Præ
sident Gamarre, og levede derefter i Landflygtighed i Re
publiken Ecuador, indtil han döde 1825*). Han nöd almin
delig Agtelse, og hans Navn nævnedes især blandt Menig
mand med stor Ærefrygt. Det var altsaa cn velberegnet
Populariletshandling af Præsident Castillo, naar han foretog
denne höitidelige Retfærdigheds-Act mod hans fordrevne
Forgængers jordiske Levninger. Men det var uden al Tvivl
hovedsagelig, for at give delte sandselige og for enhver
ydre Paavirkning let modtagelige Folk en forönsket Leilig
hed til Adspredelse, at denne Forestilling blev iværksat.

*) Gamarre var Præsident i 1841, da jeg var i Lima med Bellona.
Bien han blev kort efter fordrevet af en Oberst Vivanco, og paa
samme Tid befandt sig ude mellem Bjergene Nord for Lima cn tre
die Prætendent, som havde en Bande hos sig, hvormed han overfaldt
og plyndrede, hvem ban kunde faae fat paa. Det var en meget af-'
gjort Sag, at man selv ikke ved höi lya Dag turde vove sig en Fjer
dingvej ud fra Byen.
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Hvorom Alting nu var, saa var Lamars Lig blevet afhen
tet og blev just den Dag vi ankom höitidelig bisat i Limas
Catbedralkirke i Nærværelse af en saa stor Menneskemasse,
som Kirken kunde rumme. Allerede Dagen för var Liget
blevet transporteret fra Callao til Lima i en stor Procession
og hensat i et dertil indrettet Capel ved Byens Indgang.
Ledsaget af dens Garnison, Borgerskab og Gejstlighed brag
tes del nu under Sorgemusik gjennem Byens Hovedgader
til Kirken. Idet Liget naaede Kirketrappen, affyredes det
förste Minutskud, og Kisten modtoges her af Erkebispen,
Præsidenten, Ministrene, corps diplomatique og ovrige Ho
noratiores, hvorpaa den bragles ind og sattes paa Sarcophagen i Choret. Ilöialtret glimrede af utallige Lys og af
Guldet paa den talrige Gejstligheds pragtfulde Ornater; Mes
ser læstes, Orglet istemte sine Sorgetoner, og Klokkerne
ringede. Men hvad der gav Festen dens Ejendommelighed,
idetmindste for den Fremmede, var at hele den store Kirke
var tæl opfyldt af en bölgende Masse af sorte Skikkelser,
Alle lilhyllede i „saya“ og „manto“. Disse Fruentimmer,
der, som en af dem selv udtrykle sig, kom „ikke for de
Dödes, men for de Levendes Skyld“, der loe og spögte,
skjulte bag deres Maskedragt, paa den mest uforbeholdne
Maade, der tiltalte deres Allernærmeste, uden at blive kjendlc
af dem igjen, og pludselig vendte den, der troede at have
gjort cn Erobring, Ryggen og forsvandt blandt den omgi
vende Mængde, — disse Fruentimmer, siger jeg, gave det
Hele en forunderlig Blanding af en Maskerade og en Sörgehöilid, de gjorde Ceremonien profan og kastede dog i det
Samme et mystisk og romantisk Slör over den.
Lima er grundlagt paa de hellige tre Kongers Dag og
förer derfor en Stjerne og tre Kroner i sit Vaabcn. Den
er, efter det spanske Colonialbygningssystem, afskaaren med
snorlige, perpendiculair paa hinanden lobende Gader i en
stor Mængde Cuadras, alle fuldkommen lige iSlorrelse. Men
da Byen for störste Delen bestaacr af eet, höist to Slokværks höie Bygninger, er det en Selvfolgc, at den er meget
vidlloftig, eftersom den i ældre Tider har havt indtil
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150,000 Indvaanere. Delte Antal er nu betydelig formind
sket. Her er neppe mere end 50 lil 60,000 Indvaanere,
og disse have da trukket sig sammen ind mod Centrum af
Byen, saaledes at den yderste Omkreds saa godt som
er ubeboet.
Husenes Udvortes i Lima har intet Tiltrækkende. Der er
Intet i den ydre Archilectur, som tiltaler. Det er lutter graae
Mure, hvis Stue-Vinduet ere lukkede ved tykke Jernstænger, og
hvis forste Sahl er en, altid mörkegrön, Balcon eller Træ-Udbyg
ning, som omtrent indtil Brystets Höide er af massivt Træ, og
derfra opefter er forsynet med Trægiltre, der som Marquiser kunne trækkes op og ned. Her tilbringe Damerne gjemc
et Par kjölige Eftermiddagstimer, men iövrigt beboes Intet
af hvad man seer fra Gaden. Man maa gaae ind i Gaardene til disse ofte store, svære, men, paa Grund af
de hyppige Jordskjælv, mest een Etages Bygninger, som
danne Massen af Lima By, for at overbevise sig om, at
der ogsaa her har hersket Lyst til ved udvortes Pragt at
forskjönne det daglige Livs ypperste Gode : et godt og hyg
geligt Hjem. Ad en stor, bred Port, som altid er forsynet
ined Fresco-Malerier paa begge Sider, kommer man ind i
en rummelig Gaard belagt med Fliser; ofte med et Spring
vand i Midten, omgivet af en lille Haveplantning eller idetmindste af Blomster i store Kasser. Rundt om disse Gaarde
ere Husene byggede, og Værelserne lobe da nundt om dem
med Udsigt til en Altan eller Veranda, den som et Galleri
gaaer omkring den hele Gaardi Ikke sjelden har en saa
dan Vaaning flere Gaarde bag ved sig, stedse med det,
samme System af Beboelseslejligheder rundt om.
Den
bageste Side af Gaardsrummet er Husets egentlige Façade.
Det er aabenbart, at denne Bygningsart er af maurisk Her
komst, forplantet af de forste Spaniere paa sydamerikansk
Jordbund. En Lighed endnu, som disse Bygninger have med
de tyrkiske Boliger, ere de flade Tage. Disse ere imidler
tid ikke beregnede til at spadsere paa. De ere som oftest
ikke andet, end et Lag Brædder, hvorpaa der er sammen
trampet et Lag Leer, overstreget med Kalk; ja paa Fattig-
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boliger skulle de endog undertiden ikke bestaae af andet, end
lorretKomog. Dette Slags Tage, som i ethvert andet Land vilde
i en eneste Regnskylle være tilintetgjorde, ere alt hvad der be
hoves lil at holde Sol og Luft ude foroven, og om andet Brug
for et Tag er der i delte Land ikke Spörgsmaal, thi, som
sagt, det regner aldrig. Del kan imidlertid hænde, at den
lykke Taage fortæller sig saa stærkt, at den falder ned i
enkelte Draaber, som ligne Regn. Naar dette Phænomcn
indtræder, opstaaer der stor Ængstelighed i Byen, thi varer
det længe, saa modstaae Tagene del ikke, og det har væ
ret Tilfældet, at Vandet er trængt igjennem og har da öde
lagt Meubler etc., men man foretrækker delte lille Onde
for at belemre Bygningen med svære Bovenvægter af Sparre
værk og Tagsteen, som ufeilbarlig vilde blive rystede ned
ved de mange smaa Jordstöd, der ere saa hyppige, at de
som oflest blive uændsede af Beboerne.
Kommer man op i Værelserne, möder man ofte en Luxus,
som forbauser og minder om Perus fordums Rigdom, blandet
med engelsk og fransk, aldeles moderne Comfort. Her er
Vægge malede al fresco, pompejansk decorerede eller po
lerede i Sluk, Gulve indlagte i Mosaik, store brede Speile i
massive forgyldte Rammer, Gobelinsko Tapeter, Brusseler el
ler tyrkiske Gulvtæpper af de kostbareste Sorter, store
Sölv-Gueridoner, japanesiske Porcelains-Vaser, chinesiske
Damaskes-Betræk paa de gammeldags forgyldte Meubler,
o. a. m. Vil man undersöge de mange smukkeSager, som
findes opstillede paa Marmor-Consolerne under de höie
smukke Speile, da finder man som oftest derimellem nogle
meget smukt forarbejdede Ting i Sölvfilagran-Arbeide,
staaende under Glasklokker. Det er Producler af inden
landsk Industrie fra Arachucho, forarbeidet med de allersimpleste Instrumenter, og vilde, især hvis Fabrikanterne
beflittede sig paa at faae ædlere Former, blive meget
værdifulde Arbeider. Ligeledes finder man opstillet Sager
under det almindelige Navn „huaqueros“, det er Leerkar
og andre Ting, udgravne af de saakaldede „huacas“ eller
gamle Gravhöie, af hvilke der findes en stor Mængde i Om-
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egnen af Lima, og hvori man finder Legemerne som sammen
snorede Mumier, indsatte i et Slags Celle, og omgivne af en
Mængde Sager, deels Vaaben deels Huusgeraad, hvilket ofte
findes i fuldkommen velconserveret Tilstand. Musæet i Lima
indeholder mange Kostbarheder og Curiosa, som ere samlede
i disse Huacas og afgive ligesaa mange Vidnesbyrd for den
i visse Henseender temmelig hôitstaaende Cul lur, der fand
tes hos de gamle ^Peruanere. Kun nogle Mile borte fra
Lima ligge endqu to af Fortidens indianske Landsbyer: Cajamarquica i Rimacdalen, og Pachacamac i Lurindalen. Den
sidste By har et Tempel, som er bygget allerede fôr Incaernes Tid, og som under disse blev viet til Solens Dyr
kelse; det blev udplyndret af Fernandez Pizarro, men dets
Ruiner staae endnu. Desværre var det ikke os forundt,
under vort korte Ophold ved Callao, at naae ud og selv
see nogen af disse gamle Indianerbyer. En större Tumu
lus ligger gjerne i en saadan Bys Midte; rundtom den fin
des Levninger af Huse, Palladser, Indhegninger og Vand
ledninger, fremdeles de omtalte Huacas og i disse igjen de
ovennævnte Sjeldenheder, saasom Redskaber skaarne af
den haardesle Steen, Kobberværktôi, Guld- og ÆdelsteensSmykker, uldne Töier o. s. v.; paa Leerkarrene sees ma
let baade Frugter og forskjellige Afbildninger af Mennesker
og Dyr.
Efter hvad den nedenfor nævnte berömte Archæolog
Mariano de Rivera forsikkrede os, har Kobberstikkunsten
været kjendt allerede af de gamle Peruanere. Som skriftligt
Meddelelsesmiddel benyttede de sig af de saakaldte „quipus“, Snorer omtrent af en Alens Længde og sammenflet
lede af de- forskjeiligst farvede Traade, der forneden hang
ud i Form af en Fryndse. Farverne havde en symbolsk
Betydning, Knuderne, der sloges paa Snoren, angave be
stemte Tal, — og saaledes samledes ved Hjelp af disse „quipustt de nöiagtigste Lister over Rigets Indtægter og Udgif
ter, industrielle og criminelle, Dödeligheds- og FödselsForhold o. s. v., og disse Lister sendtes aarlig fra Provind-
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seme ind til Cuzco, Rigets Hovedstad, og samledes der i
formelige store Archiver.
Det Huus, jeg ovenfor har beskrevet, er naturligviis
den rige Mands Bolig, men jeg har derved dog tillige villet
antyde, for det Förste hvorledes Boligerne i Almindelighed
cre indrettede, for det Andet, at Limas Indvaanere i Reglen
have megen Sands for den indre Velvære i deres Hjem,
og synes at sætte stor Priis paa at gjöre delte hyggeligt
og smukt.
Hvad nu angaaer Beboerne af disse pragtfulde Boliger,
da har jeg hos dem modt en godmodig, venlig Modtagelse,
en aldeles spansk, ubegrændset Gjæstfrihcd, det vil sige,
Huset altid aabent, men aldrig nogen egentlig Indbydelse;
men jeg seer mig ikke istand til at udtale nogen Mening
om dem anderledes, end om deres Udvortes, eftersom jeg
manglede en væsentlig Betingelse herfor, den nemlig, at
kunne gjöre mig forslaaelig med dem. Det er kun undtagelsesviis, at man moder Folk, der tale Fransk eller En
gelsk, og det Smule Spansk, jeg forstaaer, var ikke til
strækkeligt til mere, end lil Udvexling af de allernödvendigste Höflighedsyltringer.
Damerne finde vi i Almindelighed iförte den spanske
Dragt: Basciniaen, det er den sorte eller morke Silkekjole,
og Mantillaen, et sort eller hvidt Slor, kastel over del bare
Hovéd, friseret med friske Blomster i Haaret. Viften spil
ler ufladeligj i Haanden. Dog moder man ofle, især blandt
dem, som aflægge Besög, den almindelige europæiske
Damc-Paaklædning med Hat og Shawl og meget smukke
Silkeklæder i brogede Farver. Herrernes Paaklædning er
aldeles lig den europæiske Mandfolkepaaklædning; kun vil
man, ifald man kommer directe fra Europa, mnaskee spore,
saavel i del ene som det andet Kjöns Paaklædning, at man
her er et Modecursus i Agterhaanden. Men man kan være
vis paa, at med næste Paket, naar Pariser-Modejournalerne
ankomme, vil delte blive rettet.
Paa Gaden er det cn anden Sag. Man vil her möde
Mandfolkene, skjöndt del cr Midtsommer, svøbte i de store,
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brune Almaviva-Kapper, som ikkun Spanierne forslaae at
bære, hvormed de svöbe sig ind til heelt op under Næsen,
medens Kappen hænger vid i Folder ned om Legemel lige
ned til Fôdderne. Med denne mystisk tilhyllede Skikkelse
forbinder man altid Begrebet om noget Forbudet eller no
get Hemmeligt, som bæres under Kappen, en Dolk bestemt
for cn Medbeiler, eller en Guitar til en Serenade, eller maaskee et i*Dölgsmaal födt Foster, som skal kastes i RimacFloden. Uvilkaarlig viger man tilside for en saadan Skik
kelse, men jeg trocr, man kan i Almindelighed spare sin
Phantasie Uleiligheden, — de gode Limenere ere i saa
Henseende ikke at befrygte, og saavidt jeg kjender til
dem, gjöre de sig ikke synderlig Umage for at skjule deres
Handlinger.
Indtil de allernyeste Tider have Limas Damer baarel en
Costupie paa Gaden, som var i höieste Grad eiendommelig.
Det var den saakaldle Saya. I min Dagbog for min Reise
med Fregatten Bellona, finder jeg den saaledes beskreven :
Sayaen fortjener, at man reiser til Lima, alene for at see
den. Det kan ikke hjelpe, at man beskriver den, — del er
snart gjort, — et Skjört af sort, brunt eller violet, allid
mörkt Silkelöi, lagt i uendelig mange fine Læg, slutter tæt,
meget tæt om Legemet foroven og ned over Lænderne, til
störste Diameter af Ryggens nedersle Deel, derfra böiger
det sig i uendelige Folder ned om de vel chausserede, nyde
lige Been og Födder, dog altid kort nok, for at disse, som
hos Limas Damer ere saa ualmindelig skjönne, lilborlig kunne
sees. Over Skuldrene bære de et broget Silkeshawl, i Al
mindelighed chinesisk broderet Krep, og over Hovedet et
Slör eller Torklæde, den saakaldtc Manlo, som de kaste op
med den ene Flig og holde tæt sammen for Ansigtet, saa
at, i Ordets egentlige Forstand, kun el enesle Öie sees.
Paa Fodderne bære dc de fineste Silkestrømper med Svikler og
Broderier, og næsten allid seer man dem med hvide eller
sorte Atlaskes Sko. See hermed er en Lima-Dames Paaklædning beskreven, naar hun gaaer paa Gaden. Men der
med kan man dog intet Begreb gjöre sig om dem. Det
Billes Jordomseiling. III.
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kan heller ikke hjclpe at afmale dem, thi selv den bedste
Maler kan ikke gjengi ve deres Bevægelser, og det er just
i Gangen, i Bevægelsen, at man inaa sec en Saya, for at
paaskjonne, hvor yndefuld denne Paaklædning er, vel at
mærke, naar den bæres af en LimeHerinde. Forresten er
Sayaen underkastet Modens Indflydelse. Da jeg var i Lima
i 1820, bare alle Damer deres Sayaer meget snevre, ogsaa
forneden, det vil sige, at deres Læg vare sammensyede heelt
ned til Underkanten, hvorved alle Legemets Former tegnedes
paa en Maade, som man i andre Lande vilde kalde uanstændig.
Da jeg var der i 1841, havde de stukket Reb ud i den ne
derste Deel af Sayaen, og del var unegtelig, al det var
mere klædsoml, end al see dem sluttede ind i de Futtera
ler, som de gamle Sayaer virkelig lignede. Man saae den
gang endnu nogle af disse oprindelige Sayaer spadsere om
kring, hvilket man kunde med temmelig Sikkerhed betragte
som et Signal for Fattigdom hos dem, der bare dem, — in
genlunde paa Alderdom. Thi en saadan Saya er et kost
bart Stykke, den er altid forfærdiget af svært Silkelöi
eller chinesisk Krep, og der gaaer en umaadelig Mængde
Töi dertil. Derimod kan den ogsaa holde meget længe ud,
og de gode Limcîierinder lade den virkelig holde endnu
længere, end den formaacr. Man seer den ikke sjelden
hænge i Laser omkring dem, hvilket slet ikke generer dem;
man har forsikkret mig, at mangen fornem Dame havde en
laset Saya, som hun log paa, naar hun önskede al være in
cognito. Da jeg nu denne Gang kom til Lima, var den
gamle, snevre Saya aldeles forsvunden, og det forekom
mig, at de mere moderne vare temmelig afjadskede, hvori
mod jeg ingen nye saae. Jeg tör deraf slutte, at denne
virkelig meget smukke Costume er i Værk med at bukke
under, som alt andet Ejendommeligt, for del almindelige
Nivélleringssyslcm, som den mere udviklede Samfærsel med
andre Lande förer med sig. Det er virkelig Skade, thi
Dragten var klædsom. Det bedste Beviis derfor var de
meget hyppige Tilfælde, som indtraf med unge Herrer, som
forfulgte en saadan i Saya og Manto formummet Skikkelse
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fra den ene Cundra lil den anden til langl ud i den mod
satte Ende af Byen, og da ikke sjelden endte deres „bonne
fortune“ iigeoverfor et gammelt, rynket Kjærlinge-Phy
siognomie.
Hvad der er ganske mærkeligt ved denne Dragt, er at
den er eiendommelig for Lima alene. Den bæres ikke en
gang af Fruentimmerne i Callao, endskjöndt denne By lig
ger saa nær og staaer i daglig Samfærdsel med den.
Dog fordi jeg har beskrevet Limeneren, indsvobt i sin
Kappe, og Limefterinden i Saya og Manto, har jeg der
med endnu langtfra givet et udtømmende Billede af de
brogede Figurer, der bevæge sig paa Limas Gader. Her
kommer Indianerinden ridende ind, for al bringe sine Varer
til Torvs, hun har sit Barn paa Skjödet, maaskee sidder
hun endog paaskrævs paa Hesten; den bredskyggede Straahat klæder smukt lil del brune Ansigt og det frit nedhæn
gende, lange, sorte Haar, og de nydeligsle smaa Sko og
lyseröde Silkestrømper lille frem under det korte Skjört.
Men forbi hende traver Negerdrengen paa sit Æsel: de
smaabitle Tönder, det bærer paa sin Ryg, indeholde Drikke
vandet, der bæres om lil Salg i Byen, men Klokken er ta
get bort under dels Hals, og Tonderne ere altsaa lomme;
Drengen sidder heelt ude paa Halen af Dyret, prikker og
stikker del med sin Pind, medens han afvexlende spræltcr
langl ud med Benene og slaaer dem sammen igjen, og stir
rer forresten tankelös ud i Luften, uden at see til höire
eller venstre, maaskee tabt i Selvbetragtninger over den
umaadelige Cigar, han har faaet i Munden, og som han
knap kan gabe over. Pludselig springer Æslet tilside for
cn „Cholo“*), som rask kommer dreiende om el Gade
hjørne: det er den ponchoklædte Gaucho, saaledes som vi

*) „Cholos“ kaldes oprindelig Krydsningsrucen af Indianere og Euro
pæere, „Sambos“ af Negro og Europæere. „Cholo9tt bruges iövrigt
ogsaa som et Fælledsudlryk for samtlige herværende Blandings
racer.
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allerede have lært ham at kjende under vort Ophold ved
Valparaiso. Et ungt Negerfruenlimmcr, som staaer og seer
herpaa, morer sig kostelig over sin lille Landsmand og
viser de skinnende, hvide Tænder, medens hun af og til
igjen slikker sig glad om Munden med sin blodröde Tunge;
derpaa slæntrer hun videre, smilende og selvtilfreds, men
del hun nu glæder sig over, cr ikke mere Drengen, det er
hende selv og hendes Skjönhed, hendes krusede, uldne Hnar,
hendes innaadelig sveiryggede Gang, og hendes Klæder, der
paa den mest komiske Maade hænge ned om hende. Men paa
eengang bliver hun cn Munk vaer, der i Forbigaaendc ræk
ker hende sit Crucifix; hun griber og kysser det med den
störste Andagt. Derpaa fortsætter Munken sin Vandring,
engang imellem standser han ved cn Boulik, for at beundre
dens Kostbarheder eller kaste et sljaalent Blik over til en
forbillende Saya; endelig styrer han over til nogle af sine
Brødre, der sidde og gjöre sig tilgode med et Glas „Fresco“,
medens han, i Tankerne rimeligviis alle andre Steder end
ved sin Bön, endnu underveis aflæser et Par Palernbstrc,
eller modtager cn Almisse, inden han sætter sig til sit
Manitid.
Naar man förste Gang kjorcr ind i Limas Forstad, mo
der man der en saa overveiende Masse af Negre, al man
kunde fristes til at antage den for cnNegerstad; og endnu
talrigere, end her, crNegerbcfolkningcn paaLandeiendommcnc
Cchaeras) rundt omkring. Massen af dem er Slaver, Andre ere
frie, Enkelte cre endog store Herrer og eie igjen, stundom
endog el temmeligt betydeligt Antal af deres egne Brödre.
Oprindelig hedder det i Republiken Perus Constitution, at
Alle, der födes og leve indenfor dens Enemærker, ere frie;
denne Paragraph er imidlertid bleven omslodt for længe
siden, og det Eneste, der er bibeholdt, cr al Slaver, som
fores hertil, gjenvinde deres Frihed ved al komme paa pe
ruansk Grund. Negrenes Lod cr her efter deres egne Be
greber misundclsesværdigl, og skjöndt Intet er dem lettere,
end ved Arbeide efterhaanden at kjöbe sig frie, — naar
nemlig f. Ex. cn Herre har givet 60 Piastre for sin Slave,
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og denne ved Arbeide har aftjenl 20 Piastre, saa tor han
ikke sælges til den næste Eiermand for höierc Friis, end
40 Piastre o. s. fr., — saa er der dog Mange iblandt dem,
der foretrække at være trælbundne, fordi Friheden herover
dem en sikker 'Forsörgelse i deres Alderdom.
Jeg har alt beskrevet Stadens Inddeling i Cuadras, dens
Huse og disses Indre. Vi ville ile hen til den store Plads,
hvor Calhedral-Kirken ligger^ og som med Rette kan betragtes
som Byens Centrum. Det er en Plads, just saa stor som en
Cuadra, ret fiirkantet, hvortil to Gader paa hvert Hjörne
före ind. Paa den ene Side ligger Cathedra! - Kirken og
Erkebispens Palais. paa den anden Gouvernementsboligen,
paa de lo sidste private Bygninger med Arcader foran,
hvori en uendelig Mængde Boutikcr; i Midten et meget
stort og smukt Springvand, der omsættes med Borde og
Bænke, saasnart det bliver Aften, og Folk samles, for at tage
deres Forfriskninger eller for ikke at mangle ved det lo
vede Stevnemode.
Der er maaskee ingen By i Verden, der har et saa
dant Antal Kirker, og det, navnlig fordum, rigt -udstyrede
Kirker som Lima. Calhedralen er en stor og virkelig gran
dios Bygning, bygget i maurisk Stiil, med to ligedannede
Taarne, men en desværre ikke fuldkommen symmetrisk Fa
çade. Den er indvendig meget pragtfuld. Himlen overHöialleret cr baaren af 24 Colonner, som i fordums Dage vare
af massivt Solv, men som have maatlet vandre i Smelte
diglen. Nu staaer der 24 Soiler af Træ, beklædte med
Solvplader, udarbeidede i Filagran. .Hele Choret er et Me
sterværk af Træskjærerie, men det spærrer Overblikket over
Kirken og skader saaledes Synet af den. Sidegangene ere
uanseelige, de ere kun halvt saa höie, som Kirkens Midte,
og Altrene ere næsten skjulte i dem
Sacrisliet opbevarer
Billederne af alle Lima’s Erkebisper, og nede i Kjælderhvælvingen gjemmes, paa nogle simple Træ-Brixcr, de indtorrede Skind og Been af Pizarro og andre, engang saa
berömte og mægtige Mænd. De faa Laser, der endnu hænge
om dem, ere mugnede eller faldne i Slöv, og alle Kost-
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barheder ere Tor længe siden stjaalne, eller idetmindste
tagne bort herfra.
lovrigt vilde det være et altfor vidtløftigt Arbeide, at
beskrive al den Herlighed, som her forevises, saasnart
man er saa uheldig at falde i Hænderne paa en af de
mange underordnede Geistlige, som altid befolke Cathedra
lens forskjellige Capeiler, og som, saasnart de opdage en
Fremmed, kaste sig over ham og tvinge ham til at
see alt, hvad de have at fremvise, og derpaa at betale dem
en Piaster.
Den Dag jeg gik over fra mit Hotel, som laae paa den
modsatte Side, for at fornye Bekjcndlskab med denne
smukke Kirke, som jeg nu skulde fane Leilighed al sec for
tredie Gang, var just Dagen efter at Lamars Lig var ble
vet bisat. Man viste mig den kostbare Kiste, som stod i
Sacristiet, men man viste mig ogsaa længere node i Kirken
ved en Pille en frisk blodig Plet paa Flisegulvet. Anled
ningen til denne Blodplet var Gjenstand for almindelig Om
tale i Lima. En Dame i Saya, tæt tilsioret, var blcven plud
selig truffen af et Dolkestik, lykkeligviis ikke farligt. Langt
fra at forraade sin Morder ved öieblikkeligt Anskrig, havde
hun dæmpet sin Smerte og var vaklet hen til en Pille,
havde der samlet sine Kræfter og var forsvunden i Mæng
den, uden at tillade, at Nogen fik hendes Ansigt at see,
eller koin hende til Hjælp. At Skinsyge var Aarsagen.til
denne Voldsgjerning, derom vare alle enige, og Sagen fore
kom saa naturlig, al der ikke var mindste Tale om, at
Undersögelser kunde eller vilde finde Sted fra Politiets Side.
Men i de Commentarer, soin denne Begivenhed gav Anled
ning til, hörte jeg de besynderligste Meninger fremsætte,
som forekom mig at være characteristiske nok. Man beun
drede Damens Höimodighed, som havde kjendt sin Morder,
sagde man, men som ikke havde villet forraade sin Elsker.
Man beundrede ogsaa Morderen, som kunde elske saa höit,
at han udsalte sig for Fölgerne af en saadan Handling, for
at tilfredsstille sin Skinsyge over on elsket Dame. Faa Dage
efter var hele Historien glemt.
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El af do smukkeste Punkter i Lima er den store Bro
over Rimac*)-Floden, som paa dette Sted, lige under Broen,
danner el lille Fald over den stenede Grund, omtrent 10 à
15 Alen dybt. Flodleiet er meget bredt, og man har midt
paa Broen en meget vid og smuk Udsigt lil begge Sider
over Byen selv og over Forstaden, som ligger paa den
höire B/eddc. Broen er meget massiv og vel bygget, Tor
hver Pille har den en Udbygning eller Balcon, paa hver Side
forsynet med Sleenbænke. Her sidde Limas Borgere om
Aftenen, i Almindelighed ledsagede af en eller anden Munk
eller Præst, rygende deres Cigar og i dyb Passiar, betrag
tende Rimac-Flodens evig rislende Vande, og den lige saa
evige Passage over Broen. Man nyder her en herlig frisk
Luft, som ikke altid bliver En tildeel inde i Gaderne. For
mig var del den kjæreste Spadseretour at vandre op og ned
ad denne Bro.
Lige inden man kommer til Broen, har man tilhöire
Jglesia de los desamparados“, denne Kirke, hvor der un
der Spaniernes Herredomme endnu aabnedes Kjælterne den
sidste Vei til Frelse og Omvendelse, medens de, haardnakkede i deres Vantro, ikke kunde forlade den igjen, uden at
föres til Baalet foran den paa den anden Side af Floden
liggende Lazaruskirke. Kirken var den Aften, jeg besogle
den, lom; kun et eneste Fruentimmer Iaae, næsegruus hen
kastet, midt paa dens store Gulv, aldeles skjult under et
stort, sort Torklæde, hun havde bredt hen over sig; og en
Dame reiste sig ved et af Helgenbillederne fra sin Bön, medens
hendes lille „chola* rullede det Teppe sammen, hun havde
knælet pad, tog det under Armen og fulgte ud i Hælene
paa hende.
Ved at fortsætte sin Vandring hiinsides Rimac-Floden
kommer man lilhöire snart lil en Promenade, anlagt langs
Flodens Bred, beplantet med fire Rader Træer og forsynet
med Sleenbænke. Den er anlagt med Luxus, men i höi
*) „Rimac“ o: „tnelkehvid“ er Navnot pan en nf de gamle Peruaneres
A fguder j ved en Forvanskning er „Rimac“ blevet til „Lima*.
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Grad forsömt. Dog det kan forsaavidt være det samme, —
lier kommer aldrig noget Menneske, det skulde da være til
Tyrefægtningerne, hvis Arena ligger herude, skjöndt den
nu stod lom og forladt paa Grund af Fastens Tid; eller lil
de grandios anlagte Bade ved Foden af San Cristoval, 30
steenmurede Bassiner i större og mindre Kamre, hvorigjennem man har ledet Riinac-FIodcns rindende Vande. Paa
Veien herud ligge til venstre Ruinerne af de sidste Vice
kongers aldrig fuldförte Sommerpalais. Umiddelbart bag
ved Badene hæver sig San Cristoval-Bjerget nogent og
censomt paa den store Slette; et Trækors staaer paa dels
överste Top, hvor en Eremit sagdes at have fæstet Bo,
noget længere nede saae man cn stor Klokke, ophængt un
der cn Stcenbuc.
Regjeringspaladset, som tillige cr Præsidentens Bolig,
og var de gamle Vicekongers Sæde, er en lav, vidtlöflig
Bygning, som indtager cn heel Cuadra, og har mange in
dre Gaarde, hvororakring de forskjellige Regjerings-Bu
reauer findes. Jeg besøgte denne flere Gange ved de for
skjellige Visiter, jeg aflagde lil de Herrer Ministre, men
fandt intet videre mærkeligt, end netop den store Udstræk
ning. Paa den lave, langstrakte Trappe, som förer fra den
store Vestibule op til Præsidentens Værelser, viser man den
Fremmede det Vindue, Pizarro kastede sig ud af, og det
Sled, hvor han blev myrdet. Jeg gjorde Præsidenten min
Opvartning, ledsagel af vor elskværdige danske General
consul Witte. General Castillo modtog mig i sit inderste
Værelse, cn smuk, stor Salon, mcubleret med en Blanding
af gammeldags Pragt og moderne Comfort. Det var aabenbart, at han havde stillet sig op for at imponere. Han stod
midt paa Gulvet i sin Salon; alle Dorene gjennem den hele
Række Sale lige ud til Trappen slodc aabne, saa at jeg
havde ham i Perspectiv, længe för jeg naaedc ind lil ham.
Han havde opstillet sig i Napoleonsk Attitude, Uniformen
tæl tilknappet, hvide snevre Bccnklædcr, höie Ridestøvler,
Armene overkors paa Brystet, det ene Been lidt frem, —
paa Bordet laae den lille trekantede Hat, — kort, der mang-
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lede kun den graae Frakke. Da jeg imidlertid var kom
men ind, ophorle denne Comödie, og Generalen gik nu
over lil al spille sig selv, hvorved han aabenbart vandt, thi
han var cn meget venlig og arlig Mand med meget gode
Former, og med et rask Soldaleransigt, hvori der laae et
mildt, godmodigt Udtryk. Eller en i Almindelighed udvexlet Forsikkring om den vedholdende gode Forstaaelsc imel
lem vore respective Lande, gik han over til at tale om inin
Reise og syntes i Særdeleshed at interessere sig for Dron
ning Pomares Skjæbne.
Præsident Castillo er en „cliolo* og ansees for cn kjæk
Mililair, men en temmelig enfoldig Mand; hans Udenrigs
minister derimod omtaltes som en Mand af megen Dygtig
hed og Klogskab, og han havde kort iforveien ved sin
maadeholdne og eftergivende Fremgangsmaade forebygget
en, som det syntes, alvorlig Conflict rued England. For
resten manglede Castillo ikke en vis Energie, og han syn
tes fast bestemt paa at kaste Geistlighedens trykkende Aag
af sine Skuldre« Efterat han saaledes forgjæves havde sögt
i Mindelighed at formaae et Kloster i Lima til at afstaae en
Udbygning, det ikke havde nogetsomhelst Drug for, medens
Regjeringen önskede at disponere over den, for at faae
Plads lil et Torv, ryddede han uden videre med Magt hele
Klostret og jog Nonnerne hver til Sit. Dette skete netop
medens vi vare i Lima, Bladene oplöflede naturligviis et
Ramaskrig, men Castillo bröd sig meget lidt derom, og
gjort var gjort.
Iövrigt lod det til, at saavel General Florez's Expedi
tion, som Ballivians krigerske Demonstration, gav den peru
anske Regjering alvorlige Sorger. Man samlede Tropper i
de sydlige Provindscr, stod i Handel om et fransk Bark
skib, soin man agtede at armere, og kjöble just i de Dage
el 150 Hestes Dampskib, Peru kaldet, som i længere Tid
havde faret som Paket mellem Panama og Valparaiso. Det
betaltes med 150,000 Piastre. Efterretning var ankommen,
at General Ballivian stod paa Grændsen med 5000 Maitd, at
han vel udgav det for kun at være en Rustning mod General
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Florez, men al det var hans Hensigt al tage Arica, og naar
han havde den, da at handle om Fred. Regjeringen syn
tes at tröste sig med, at Ballivian var saa forhadt af sit
egel Folk, at der vilde være Udsigt lil med Held at kunne
machinere imod ham, saasnart han först selv havde over
skredet Boliviens Grændse. Udenfor Regjeringen forekom
det mig, at man syntes temmelig ligegyldig ved denne Krig,
idelmindsle saa langt, som min Omgangskreds strakte sig.
Man ventede, at General Ballivian aldrig kunde forbyde Han
delen paa Callao, og endmindre kunde naae op til Lima, og
saa var det iövrigt Limenerne ligegyldigt, om Arica hörte til
Peru eller Bolivia. Om der ved en slig Begivenhed skulde
udspindc sig en ny Revolution, del vil sige el Præsident
skifte, saa var ogsaa dette ligegyldigt, eet mere eller min
dre gjorde intet lil Sagen; Præsidentskabet er i Peru langt
mere ustadigt, end Veirligel*). Om del i do senere Aar
har faaet mere Stabilitet, har jeg ikke havt Tid at beskbjæf
lige mig med, men vist er det, al da jeg var der i 1847,
havde der været flere Præsidentskifter i meget kort Tid, og
jeg har alt i det Forcgauende fortalt, al i 1841 havde den
daværende Præsident Gamarre lo Rivaler at kæmpe med.
Et af de værste Onder ved denne Usladighed i Præsident
værdigheden er den store Mængde Embedsmænd, navnlig
militaire, som slige Revolutioner fode af sig. En Oberst eller
Obersllieutenant, som har Lysi til al være Præsident, og
som er i Besiddelse af nogle Penge, samler cn Skare om
kring sig, drager ind i Lima, gaaer op i Regjeringspaladset, jager Præsidenten paa Dören og sæller sig paa hans
Plads. Hans Tropper besætte Vagterne, og saa er han
Præsident. De Embedsmænd, som ikke ville tjene under
ham, jager han bort og sætter andre i Stedet. Men enhver
*) Dc störste Lykkens Omvezlinger folge med disse evige Præsident
skifter; Muuldyrdriveren fra igaar bliver Oberst idag og omvendt, og
Armod og Rigdom fölge paa den rorunderligste Maadellaand i Haand.
Intet er der i dette Land en saadan Mangel paa, som rede Penge, og
en af de störste og fuldkommen hæderlige Kjöbmands-Forretninger i
Lima er det derfor — at laane Penge ud paa Pant.
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ny Præsident soger nu at skabe sig Tilhængere, og be
synderlig nok, uagtet Peruanerne notorisk ere bievne slagne
overalt, hvor de have fægiet, og ganske vist ikke ere noget
krigersk Folkefærd, saa er det dog især höie militaire
Charger, som uddeles. Den peruanske Armee bestaaer af
3000 Mand. Til al commanderc denne Styrke lönnes:
3 Feldtmarschaller, hver med . . . 7000 Piastre aarlig
10 Divisions-Generaler, hver med . 5000
—
—
30 Brigade-Generaler, hver med . 3000
—
—
foruden Oberster, Obersllieutenanler, Majorer etc. i Forhold
hertil, saa at man i fuld Alvor har forsikkret mig, at Peru
lönner ligesaamange Officerer som Soldater.
Man seer
disse Herrer i de kostbareste Uniformer, og i det Hele see
de meget drabelige ud. Man fortæller imidlertid de mor
somste Historier om Armeens og dens Forercres liden Krigsvanlhed. Saaledes blandt andel om en Præsident, som drog
.ud i Spidsen for sin Hær for at möde en Prætendent, som
havde samlet cn Styrke imod ham nogle Mile fra Byen.
Da det kom til Slag, flygtede baade Præsident og Præten
dent hver sin Vei og lode Armeerne slaaes, overbeviste om
hver for sig, at de vare slagne. Det blev imidlertid Præ
sidenten, som vandt, og man havde den slorste Uleilighed
med al indhente ham, for al han kunde före sin seirrige
Armee i Triumph ind til Lima.
Ogsaa med en fast, personel Marine har man belæsset
Perus Budget, endskjöndt deres hele Flaade dengang be
stod af en Brig paa 16 Canoner og lo Skonnerter, samt
det ny tilkjobte Dampskib.
Man kan iövrigt ikke undre sig over, at PræsidenlEmbedet har saa mange Concurrenler, naar man betænker,
at han erholder 40,000 Piastre aarlig Gage. Hver Minister
har 7000 Piastre, hver Præfect i de forskjellige Provindser
5000 Piastre. Disse Lønninger udbetales meget regelmæssig.
En Regjering, der er belastet med Udgivter, som ere
saa uforholdsmæssige til Landets Indtægter, kan ikke have
mange Midler lil sin Raadighcd, for at iværksætte virkelige,
endog paatrængende Forbedringer. Jeg har allerede om-
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tall Landeveiens Tilstand mellem Callao pg Lima. Naar cn
saa befærdet Vei er i en saadan Tilstand umiddelbar uden
for Hovedstaden, har man Ret lil at antage, at de andre
inde i Landet ere aldeles ufremkommelige. Men hvad der
er endnu værre, cr Veienes Usikkerhed for Rovere. Det
var factisk, at Veien fra Callao til Lima ikke turde befares,
efter at det var mörkt. En tydsk Herre blev, medens jeg var
i Lima, overfalden i Alleen en halv Miil fra Byen af tre
Rovere, som fratoge ham Uhr, Penge og Hest, saml sloge
ham i Hovedet, da han gjorde Mine lil al sætte sig lil Mod
værge. Ankommen til Lima meldte lian slrax del Passerede
til Politiet, som ogsaa udsendte en Trop Soldater paa Jagt eller
Roverne, men kom tilbage med uforrettet Sag. Det var den
almindelige Mening, al de værste Röverier bleve begaaede
af Soldater, som vare udsendte som Patrouiller paa Veiene,
eller af de Arbeidere, som stadig vare ansatte ved Veienes
Udbedring. Aaret för var dog een af disse dristige Rovere,
ved Navn Escobar, greben paa fersk Gjerning og bleven skudt
paa Torvet i Lima. Men naar man betænker, at en af
Byens fornemste Polili-Embedsmænd var cn Monlanero, det
vil sige en af de mange Eventyrere, som levede i Bjer
gene af at plyndre Reisende og iövrigt at lade sig leie af
dette eller hiint politiske Parti, for at bevirke cn eller an
den Revolution, saa kan man ikke undre sig over Politiets
Lunkenhed for den offen Hige Sikkerhed.
Man bör ikke forlade Lima, uden at besoge Musæet og
Bibliolliekel. Dircclcuren, Hr. Mariano de Rivera, Præfect
i Provindsen Junin og en af de mest oplyste Mænd i Lan
det, bragte mig derhen.
Saavel Musæum som Bibliothek cre beliggende i det
fordums Jesuiter-Collegiums Klostqr, som er cn uinaadelig
vidtløftig Bygning, indtagende cn heel Cuadra. I Musæet
vil man finde lidt af al Slags. Jeg skal her nævne de mær
keligste Gjenstancjc:
En Samling af alle Perus Vice-Konger og Præsiden
ter; — Christopher Columbus har faael den förste Plads i
denne Række, Pizarro den anden.
Den sidste spanske
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Vice-Konge de Serna, som jeg havde seet i 1821, hænger
her ogsaa. Blandt Præsidenterne udmærkede man Bolivar,
Santa Cruz, Lamar, som var en særdeles smuk Mand, og
Gamarre, foruden en stor Mængde Andre.
Endeel Huaqucros, udgravne i Omegnen af Lima, der
iblandt Kostbarheder i Guld og Sölv, Kobbervaaben, udskaarne Træbægerc og endelig liere indianske Mumier, tagne
deels i Gravene, deels i nogle Tufhuler ned mod Stranden i
den besynderlig sammensnörede Tilstand, hvori man finder
de gamle Peruaneres Liig indlörrede og endnu bedækkede
med baade Skind og Haar. Endeel anlideluvianske Been,
fundne af Hr. Rivera selv i en Hule i hans Provinds; disse
Been have tilhört uddöde Slægter af overordentlig store
Dovndyr.
Endelig en temmelig broget Samling af Fugle, Insecter,
Conchylier og Mineralier, chinesiske Vaaben og europæiske
Malerier, samt cn Mængde Snurrepiberier af ubetydelig Værdi.
I Bibliolheket, som nok er en Samling paa en 20,000
Bind, viste man mig en paa spansk skreven skandinavisk
Historie, som indeholdt Tidsrummet fra 1658 til 1720, for
fattet af en ved den spanske Ambassade i Kjöbenhavn an
sat Embcdsiband. Den indeholdt Kaarter over Danmark og
Sverrig, samt over de forskjellige Provindser. Et Kaart
over Hvoen betegnede denne Ö under Navn af Venus-Öen,
Uranienborg var aflagt derpaa, og bag efter fulgte endeel
Tegninger af Tycho Brahes Instrumenter.
Musæet staaer aabent til fri Adgang fire Dage af Ugen,
Bibliotheket hver Sognedag fra Kl. 9 Formiddag lil 3 Efter
middag. Enhver kan da gaae derhen og læse og extrahere
saa meget han vil, men ingen Böger udlaanes. Der findes
rummelige lyse Læsesale^ ved Siden af Bibliotheket med
smaa Borde og alle Beqvemmeligheder for de Læsende.
Jeg saae dog ikke saa faa Studerende heroppe.
Blandt Limas störste Mærkværdigheder bör man nævne
dets gamle mægtige Klostre, navnlig Franciscaner- og Dominicaner-Kloslret. Fra Domingokirkens Taarn har man
ikke blot den videste Udsigt over dm store Sind og dens
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Omegn, men selve Kirken cr cn imposant, herlig Bygning
og overtræfles maaskee kun af den endnu skjönnere St.
Pedro-Kirke. Som alle Jesuilerkirker er denne ikke
bygget i Kors, men har en Kuppel, som giver Lys fra oven
ned i Choret. Denne Kirke med endeel af Klostret tilho
rer nu „los padres de San Pedro“, som alle have Bolig i
Klostret selv. Ved Siden af Hovedaltret i Kirken stod et
mindre for Santa Rosa, som eier en Capital, der giver
hende en aarlig Indtægt af 30,000 Piastre. Hendes lykke
lige Skatmester er lönnet med 4000 Piastre; for hendes
Billede læses Aar ud og Aar ind fra Kl. 6 om Morgenen til
Kl. 2 Eftermiddag en Messe hvor halve Time af St. Pedros
Padres, som derfor blive betalte med
Pinsler pr. Messe.
De Herrer Padres have saaledes cn reen Indtægt af over
12,000 Piastre aarlig.
Mit Ophold i Lima faldt i den varmeste Tid. Skjöndt
Heden for et Sled, der ligger saa nær under Linien, var
paafaldende lidt trykkende*), var der derfor liden eller
ingen Selskabelighed. Den store Mængde var enten draget
til Callao eller til Chorillos, for at bruge Sobade. Jeg
gjorde en Dag cn Excursion lil delte sidste Sted til Hest;
cn Vei omtrent 2 danske Mile lang, stedse hen over cn
Klippeflade, med cn aldeles ulaalclig Masse Stöv og, med
meget faa Undtagelser, fuldkommen blottet for Vegetation.
Blandt Undtagelserne cr del lille Badested Miraflorcs, belig
gende paa Halvveien, og hvor liere Huse ligge omgivne af
ret venlige Haver, hvorfra man har cn smuk Udsigt ud
over Havet. Chorillos ligger paa Skrænten af Bjerget So
lar og er egentlig et elendigt Fiskcrlcic, hvis Hytter (ran
chos) ere byggede af de sædvanlige guulbrune, ubrændte
Stene. De ere saa simple som muligt, men da det er ble
vet Mode, at boe her i Badetiden (de 3 So mm er maaneder:
Januar, Februar, Marts), saa cr her opreist adskillige, ind
vendig ret hyggelige Boliger, som alle have en Balcon ud
*) Som et Beviis paa den moderate tropiske Varme kan det vel nævnes,
at Viindruen trives her i den störste Frodighed.
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til Soen. Ikke et Træ, ikke et Græsslraa er at öinc. Her
boer Limas Beaumonde, tilbringende Dagen med al bade,
tage Siesta, gjöre Musik og tage imod Visiter. Herrernes
Hovedforlyslelse er Hazardspil. Her bliver spill utrolige
Summer bort; jeg borte tale oin en ung Mand fra det In
dre af Landel, som havde vundet 47,000 Piastre i „Monte“,
cl Tærningspil, paa een Aften i Chorillos og var derpaa
klogelig reist bort med sin Gevinst.
Heell nede ved Stranden er der til de af Naturen dan
nede Udhulinger i Klipperne bygget ganske smaa Slraahyltcr, som hver indeholde et Badekammcr. Dette er vir
kelig i temmelig raat Format. En flad Steen med en Malle
paa tjener lil Bænk og Bord, nogle Pinde, stukne ind i
Slraavæggen, lil at hænge Töiet paa. Naar man har laget
en saadan Hytte i Besiddelse, faacr man indlanget cn blaa
Bluse og el Par blaae Buxer, et Par Seildugs Sko og en
Straahat. Ifört denne Dragt begiver man sig nu ud i Stran
den og befinder sig her i Selskab med en stor Mængde
Badegjæster af begge Kjön. Men da alle ere eens paa
klædte, er det meget ofte ikke let at kjende Mandfolk fra
Fruentimmer. Her er da en Larm og Skrig, Latter og
Rnabcn, som ingen Ende lager, og som kun kan overdoves
af Brændingens hule Drön mod Stranden. Gaaer man nogle
Skridt ud, mister man strax Fodfæste, thi her cr steildybt,
men man kan ganske rolig svomme et Stykke ud, man kan
være vis paa, al Brændingen altid bærer En tilbage.
Jeg gjorde her ved Chorillos Bekjendlskab med endeel
meget elskværdige Familier, blandt andre med cn sorgende
Brud efter den unge Mand, som jeg har omtalt, der var
bleven myrdet paa Reisen med Grev Castclncau under Ex
plorationen af de nordlige Andes-Bjerge.
Jeg gjorde i Lima et meget betydeligt Indkjob af elhnographiske Sager, mest bestaaende af antike Vaser fundne
i Huacos, dog ogsaa endeel Sölv-Filagranarbeider, end
videre Vaaben og andre Gjenstande, tilsammen lil en Pris
af 800 Piastre. Del blev alt indpakket og taget ombord,
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og cr i delte Öieblik at faae at see i det elhnographiske
Musæum her i Staden.
Hr. Mariano de Rivera gjorde en Foræring af meget kost
bare og sjeldne Fugle til Hans Majestæt'Kongcns private
Samling, som ligeledes blev indskibet. Endeel af disse
Fugle viste sig imidlertid at være angrebne af Insccler
og fordrede stadigt Tilsyn paa hele Hjemreisen.
Söndag den 14 Marts forlod jeg Lima, tog tilbage til
Callao og gik ombord. Alting var imidlertid gjort seilklar;
Vand var fyldt, friske Provisioner tagne ombord og Corvcllen laae klar lil Afreise, for nu for Alvor at söge
hjemefter.
Ifölge min gamle Sædvane havde jeg til Afsked GeneralConsul Wille til Déjeuner dinatoire, hvori ogsaa den franske
Chargé d’ affaires, Hr. Lemoine, deeltog. Vedkommende Her
rer fik deres dem tilkommende Salut. De gode Folk mo
rede sig meget godt, men maatte mod deres Villic gaae
tidlig fraborde, thi de skulde med Diligencen tilbage lil
Lima, for det blev mörkt, af Frygt — for Rovere!
Kl. 4 Eftermiddagen lettede jeg og stod Rheden ud.
Kl. 5 var jeg St. Lorenzo passeret og salte nu Cours bidevindt over Styrbord med godt fulde Seil SO. hen. Det
gjaldt Cap Horn.
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V.
Reise fra Callao til Montevideo.
Seilads omkring Cap Rorn.
15 Marts til 20 April 1847.

Allerede den 15 Marts om Middagen siode vi 30 Mile
af nærmeste Land; Kysltaagen havde om Morgenen skjult
Landet for os, og vi havde saaledes tabt Amerikas Vest
kyst af Sigte.
Saasnart vi vare komne omtrent 50 Mile af Landet,
vare vi udenfor Kystens Indvirkning paa Vindens Retning,
og den egentlige SO.-Passat tog fat, holdende sig stadig
mellem SO. og OSO., stundom heelt ostlig. Jeg holdt
Cours SSV. og S. t. V. hen. Den 15de om Eftermiddagen havde
vi stiv Kuling med svær Regn af SO. og forunderlig koldt,
men iövrigt havde vi godt Veir hele Passaten igjennem. Den
slap os paa 26° S. B., vi vare da komne ud paa 90° Vest
Gr. Lgd.; det var den 21de, altsaa just Ugedagen efter vor
Afreise fra Callao. SO.-Passaten döde nu af, men ingen
anden Vind indtog dens Plads.
I syv samfulde Etmaal laae vi saaledes og dreiede
rundt i Stille og med afvexlende Vinde, som snart halede
nordostlig, snart sydlig, snart igjen heelt vestlig. Vi avan
cerede i al denne Tid knap 70 Mile sydefter. Det var os
en meget kjedsommelig Standsning i vor Fart, og jeg beDillet Jordomseiling. III.
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gyndte allerede at frygte en langvarig Reise. Hver Dags
Ophold var en Dag længere frem mod den stormende Aarstid omkring Cap Horn. Jeg havde ombord det Kaart, hvori
Fregatten Bellonas Reise fra Callao omkring Cap Horn til
Rio Janeiro 1841 var afsat, og det havde interesseret mig
at sammenligne vor egen Reise med denne. Indtil den 21
Marts havde vi holdt hinanden, saa at sige paa Prikken,
der var yderst ubetydelig Forskjel til Fordeel for Galathea.
Men nu seilede Bellona fra os; med hver Dag, vi laae i
Stille, kom den længere bort.
Vi havde Lidet eller Intet at tage Vare i denne hele
Uge. De daglige meteorologiske og astronomiske Observa
tioner gik deres vante Gang; heri var ingen Afvexling.
Det havde flere Gange paa Reisen truffet sig saa besynder
ligt, at hver Gang vi havde gjort Forsög for at finde Van
dets Temperatur paa stor Dybde, havde vi allid, enten un
der selve Forsögct, eller kort etter, faaet Brise, saa at jeg
ofte i Spög sagde, naar det var stille: „Lad os nu faae fat
paa Metalhylstrene og Thermometrene“. Men selv dette
Middel stod ikke længere til vor Raadighed. Man erindrer
det uheldige Resultat af vort sidsteForsög i denne Retning,
som havde gjort al videre Experimentering umulig.
For dog at give mine Folk lidt Tidsfordriv, lod jeg
den 25de udlægge en Tönde, for at skyde til Skive med
Canoner, paa 500 Alens Afstand. Der blev gjort 100 Skud
med 10 Canoner i 18’. Sex Broge sprang og bleve skif
tede under Skydningen. Een Canon fik sit Fænghul for
naglet og maatte udbores. Een Canon gjorde 14 Skud i
10', uagtet den maalte skifte Brog. Af de 100 Skud vare
tre slette., den störste Deel gode, nogle meget gode; kun
eet vil jeg give Characteren udmærket, det traf Tönden.
Skjöndt vi havde Stille, og fölgelig ingen Krængning, havde
vi dog endeel Dynning, som idelmindste gjorde Sigtningen
usikker. Jeg troer, Sagkyndige ville indrömme mig, at Galatheas Mandskab var vel indövet i at bruge sine Canoner.
En anden Beskjæftigelse under dette Stille var at for
berede Skibel til hvad vi maalte vente vilde komme paa
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Reisen omkring Cap Horn. Jeg lod dcsaarsag opsætte Vin
terbramstænger og nedlage alle överflödige Seil og Rund
holter fra Toppen. Alle slige Vægter, som hver for sig
ere ubetydelige, udgjöre samlede en betydelig Vægt, som
paa Toppen naturligviis har en saameget större Indvirkning
paa Reisningen.
Den 28de om Aftenen fik endelig en ostlig Brise Magt
og fyldte vore klaprende Seil paa ny. Min Cours var nu
SSO. Vi vare underkastede alle det variable Vindbeltes
Luner, snart var Vinden nordostlig, snart nordvestlig; den
sidste gav os sædvanlig tyk Luft og svær Regn. Mit Mand
skabs Helbredstilstand var ualmindelig god. Med Undtagelse
af nogle slemme Erindringer fra Valparaiso, havde vi saagodtsorn Ingen paa Sygelisten.
Skjærtorsdag den 1 April, paa 39°47'S. B., 86°12'
Vest Gr. Lgd., halede Vinden sig sydlig og SV. med tyk
Luft, stiv Kuling og Regn, samt svære Byger. Jeg indsaae
nu, at det var höi Tid at tage vore saakaldte Repos eller
Falderebsaltaner ind, thi Soen begyndte at blive meget svær,
og Vandet löb flere Gange op under dem og gav os alvor
lige Paamindelser om, at de vare i Fare. Disse FalderebsAltaner ere ikke gamle i vor Marine, og tilhore os eien
dommelig. Jeg har idetmindste intet Sted seet dem ind
rettede i fremmede Orlogsmænd. Men jeg kan forsikkre, at
de ere nok værd at efterligne, thi det er en af de beha
geligste og nyttigste Indretninger, man kan have i et Skib,
og de kunne, naar ikke Söen er alt for urimelig höi, altid
blive staaende. Paa min hele Reise med Galalhea tog jeg
dem kun ind to Gange, nemlig omkring Cap og nu ved
Cap Horn.
Fra nu af, og til op forbi Cap Horn paa den anden
Side af Staternes Land, havde vi vedholdende stiv Kuling,
med afvexlende, men dog stedse gunstige Vinde.
Vi
tilbagdagde dette Stykke Vei, som var 450 danske Mile, i
9 Etmaal, altsaa i Gjennemsnit 50 Miil i Etmaalet, eller
stadig over 8 Miles Fart. Hertil maa endnu regnes, at vi
havde at overvinde en stadig nordostlig Stromsætning,
24*
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hvorom mere i det folgende Uddrag af Skibets physiske
Journal.
Den 3 April, paa omtrent 50° S. B., tiltog Kuling og
So i temmelig höi Grad, og Kl. 3 Eftermiddag blæste det en
Underseils-Kuling af Vest og VSV. Min Cours SSO. £ O.
gav os altsaa den meget svære So heelt tværs. Vi laae
lilsidst for trerebede Mersseil, rebet Fok og Storestagseil.
Skibet slingrede en heel Deel, men stedse med meget blöde
Bevægelser. Mod Aften löiede det noget af, og næste For
middag. Söndagen den 14de, vare vi istand til at holde'Parade og Gudstjeneste. Om Middagen viste Observationen
os, at Strömmen havde sat os 37' Nord og 15' Ost for Be
stikket; dette var altsaa en Forsætning af 1, 6 Qvml i Ti
men. Samme Söndag Eftermiddag mödte vi en modgaaende
Seiler, en stor fransk Coifardimand. Han kom med alt
hvad trække kunde, styrede Nord efter, glad over at være
kommen klar af Cap Horn. Dog kunde det nok hænde,
at han har maaltet staae en Bout Vester efter, thi han var
endnu for sydlig til at turde vove sig tættere ind under
Kysten, hvor Strömmen altid trækker ind under, og hvor
den staaende sydlige Vind paa disse Höider vel ikke endnu
altid er at stole paa.
Det blev nu koldt, ja meget koldt; vi havde knap 7 à
• 8° Réaumur om Middagen. Men vi trak Vinlerklæderne
paa og tröstede os iövrigt ved, at med den Fart vi löb,
skulde den forestaaende Dravat snart være forbi. Natten
mellem Söndag den 4 og Mandag den 5 April lob vi sta
dig 11 à 12 Miles Fart, Coursen var nu SO. t. O. Ström
mens Forsætning ind mod Mundingen af Magellan-Strædet,
som. vi nu passerede, gjorde det nödvendigt at holde sta
dig noget mere sydlig Cours, end ellers vilde været nød
vendigt (Misvisningen er paa disse Höider tiltagende til
24° N. Ostr.).
Den 5te om Eftermiddagen faldt Barometret til^under
29', uagtet Veiret vedblev at være godt og Luftens Ud
seende ikke slet. Men Vinden halede sig heelt SSV. og
gav os om Natten, og den 6te om Morgenen, endeel svære
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Snee- og Hagelbyger. Thermometret viste kun 5° Celsius.
Da Sneen var kommen ned, steg Barometret igjen, og vi
havde klart, smukt Veir af heelt sydlig Vind. Stod OSO.
over med Force af Seil. Passerede en amerikansk hjemgaaendé Hvalfanger, som vi meget snart lode ligge agten
for os og ude af Sigte. Det var endnu ved Solnedgang
meget smukt Veir, men Solen gik ned i svære Banker, og
Barometret begyndte at falde igjen. Endnu inden Midnat
var Vinden gaaet SV. og vestlig, skagende sig om til NV.
med svær Storm, Regn, Sneebyger og himmelhöi Sö. Dette
Veir holdt ved hele Onsdagen den 7de, det blæste forry
gende i Bygerne. Corvelten var bragt under en rebet Fok,
og for denne löb vi med stadig 9 à 11 til 12 Miles Fart
O. t. S. £ S. hen.
Torsdagen den 8 April KI. 1 Eftermiddag passerede vi
Cap Horns Meridian, paa 56°48' S. B. Dette var 12 Mile af
Land, men 10 Mile nærmere, end jeg havde bestemt, saa
ledes havde Strömmen forsat os NO hen. Det blæste ved
holdende overmaade haardt, ôg Barometret, som den 6te
om Eftermiddagen havde viist 29,33 og den 7de var faldet,
om Formiddagen til 29,0, om Eftermiddagen til 28,90, og
ved Midnat til 28,20, blev derpaa omtrent staaende, saa at
det nu viste 28,25. Himlen var i disse Dage eensformig
graa, det förste Glimt af Solen kom först frem igjen netop
betids nok til, skjöndt udenfor Meridianen, at tage en Middagshöide i det Samme vi passerede Cap Horn. Derpaa
satte jeg Coursen nordostlig, og just i det Öieblik skagede
Vinden sig ogsaa sydvestlig, saa at vi vedbleve at kunne
lænse for den rebede Fok plat for Veiret. Med denne
Vindforandring begyndte Barometret vel at stige, men Ku
lingen tiltog om mulig i Heftighed, og den ene voldsomme
Snee- og Hagelbyge löste den anden af. Jeg ventede
hvert Öieblik at see min Fok blæse .ud af Ligene, eller
Fokkeraaen at knække, trods alle de Forstötninger, jeg
havde givet baade Raa og Seil. Der var Intet ved at gjöre,
det maatte komme derpaa an, det maatte holde, saalænge
det kunde, og det holdt ogsaa, men svære vare Corvettens
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Anslrængelscr i delte forrygende Veir. Skibets Overhalin
ger vare overmaade voldsomme, Skandseporlene rullede i
og af Vandet uafladelig, og Soen slog med Voldsomhed
mod mine Lænsporte. Men Galalhea viste sig som et yp
perligt Söskib; uden at gire synderlig, gled den nedad den
ene og lettede sig igjen næsten umærkelig op paa den næste
Böige, og selv de sværeste Overhalinger skete altid med cn
vis Blodhed i Bevægelserne. Havet stod i Ordets egentligste
Forstand i et eneste Skum. Topperne blæstes af Bølgerne,
som Stövel henad Landeveien, og, pidskede langt bort, faldt
de igjen som en tæt Regn hen over Havets store Flade.
Stormen syntes endnu i Tiltagende, men gik paa samme
Tid mere og mere sydlig. Enkelte Lynglimt saaes om Af
tenen i Retning mod Nord. Imidlertid begyndte det dog at
klare lidt imellem Bygerne. Kl. 12 Midnat styrede jeg
NO. t. N., og Kl. 6 næste Morgen, den 9de, fik vi Kjending af Staternes Land i NV. t. N., 5 Mile borte. Det havde
været min Hensigt at gaae igjennem Strædet Lemaire, deels
fordi det vilde have interesseret mig meget, at have gjort
denne Seilads, men i Særdeleshed fordi jeg derved vilde
være kommen saameget mere vestlig i Farvandet og nær
mere op under Patagoniens Kyst, hvilket vilde komme mig
tilgode paa Reisen Nord efter langs Kysten, hvor Vinden
altid falder nordvestlig. Men da vi löb saa voldsomt ud,
turde jeg ikke sætte Cours, for at gaae Vest om Staternes
Land, eftersom jeg vilde have naaet op under det, för det
blev lyst. Jeg maatte altsaa lade mig nöie med at gaae
Ost om det. Vi saae imidlertid kun lidet deraf, det var
hcelt dækket med Taage og Skyer, og vi fore den östlige
Spids forbi med en saadan Fart, at der ikke var Tid til
videre Bemærkninger desangaaende. Veiret havde bedaget
sig noget, vi fik et klodsrebet Storemersscil paa, og styrede
nu NV. t. N. hen med Soen paa bagbords Laaring, lobende
stadig 10 à 11 Miles Fart. Vi fik adskillige Soer over
Skandsen, dog ingen, som forvoldte noget Havarie. Lugerne
vare endnu bestandig tilskalkede, og Pumperne siode klare.
Mod Aften bedagedes Veiret betydelig; Söen lagde sig der-
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for, og vi mærkede tydelig Indflydelsen af Landet, vi havde
til Luvart. KI. 1 om Natten löiede dét af til Stille; Baro
metret steg til 29,0. Paa Dagvagten optoge vi’Bramræer
og begyndte at rette os lidt med Reengjörelse o. a. m.,
som i disse stormende Dage havde maattet forsömmes.
Om Morgenen fik vi loi Brise af nordlig, som senere halede
nordvestlig; laae bidevindl over Bagbord, löb 7 å 8 Miles Fart.
Vi havde i Lobet af de sidste 12 Dage gjennemseilet
betydelige Temperaturforandringer, saavel i Luft som Vand,
lfölge vore Observationer var saaledes:
Vandet :
Luften paa Dækket:
Midnat — Middag.
Midnat — Middag.
15|« C. . . . 15|® C.
29 Marts : 20,4° C. . . . 21,5» C.
14» - . . . 14|« 30 —
19,5° - . . . 21,4» 13» - . . . 111» 31 —
19,8° - . . . 18,6» 11» - . . . 10£» 1 April: 17,2° - . . . 16,8" 8» - . . . 71« 2 —
12,2° - . . . 13,2« 5» 6i«
- . . .
3 —
11,3° - . . . 12,5« 4 —
9,5° - . . . 10,2» 4J» - . . . 3|« 2J« - . . .
5 —
9,0° - . . . 7,2» 1» 6 —
5,6“ - .. . . 6,6» u« - . . .
1» - . . . ii» 7 —
6,6° - . . . 7,6» 1» - . . .
1® 8 —
7,5» - . . . 6,5» 9 —
2,0» - . . . 6,2« ?
- . • •
!• Fra nu af var Temperaturen rask i Stigen igjen, dog
holdt Vandet i de forsle Dage ikke Skridt med Luften, og
som en Fölge deraf viste Thermometret for denne sidste en
större Varmegrad paa Toppen, end nede paa Dækket.
Kl. 2 Eftermiddag den 10de gik Vinden pludselig om
til SV. med.sliv Kuling, tyk Luft og Regn; vendte Nord
over, styrede Nord ud med 11 Miles Fart, tiltagende Ku
ling. Mod Aften blæste det haardt af SV., gik for trerebede
Mersseil; rebet Fok og Storestagseil, stadig med 11 à 12
Miles Fart. Vi lob i delle Etmaal den störste Distance ud,
som vi havde paa hele Reisen, nemlig 261 Qvml., hvilket
svarer til en Gjennemsnitsfart af 11 Miil. Allerede den Ilte
om Aftenen var denne Glæde forbi; Vinden gik alter nord-
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vestlig, gav os stiv Kuling, tyk og meget fugtig Luft. Vi
havde denne Aften den stærkeste Morild, jeg mindes at have
oplevet. Kjölvandet og de store Bolgetoppe lyste som
brændende Phosphor, og det grönblaae Skjær kastedes der
fra hen over Klyver og Fok. Selv den ikke egentlig ly
sende Deel af Havet havde en egen, melkeblaa Farve, og
Morilden forfulgtes, saalangt Öiet kunde naae, og dukkede
op rundt om i Horizonten som de klarest skinnende Fyr.
Den 6 April Formiddag havde vi været paa Höiden af
Magellan-Strædels vestlige Indlob, den 10 April om Midda
gen vare vi paa den östlige Mundings Parallel, saa meget
til Söes, som man i ethvert Tilfælde maatte söge ud fra
Land, for at sætte Cours Nord efter, ifald man var gaact
igjennem Strædet. Den Distance, jeg med Galalhea havde
tilbagelagt, gaaende Syd om Cap Horn, maaler 200 danske
Mile imellem min Plads den 6 og den 10 April. Var jeg
gaaet gjennem Magellan-Strædet, havde jeg i Distance
sparet circa 60 Mile imellem de to Dages Pladser. Men jeg
maa meget betvivle, at jeg havde vundet i Tid, da jeg jo
ufeilbarlig havde maatte ligge flere Nætler til Ankers. Jeg
antager, at Veien gjennem Magellan-Strædet er af liden
Vigtighed for Skibe, kommende Vester fra, da man kan
være saagodtsom sikker paa, altid at möde vestlige Storme
og stiv Kuling Syd om Cap Horn, hvorimod man inde i
Magellan-Strædet vil træffe paa Stille, variable Vinde, og
stundom meget stive Byger ned fra Bjergene. Men af
samme Grund mener jeg ogsaa, at Skibe kommende Ost fra,
som ville ind i Sydhavet, bör foretrække Magellan-Strædet,
for at undgaae Seiladsen Syd om Cap Horn, hvor man kan være
vis paa at have at kæmpe mod de haardeste vestlige Storme
de trefjerdedele af Aaret. Kun i Vintermaanederne Juli og Au
gust skal der herske östlige Vinde, stundom med svære
Sneebyger, stundom med klar Luft, stærk Kulde og smukt
Veir. Magellan-Strædet bliver i Særdeleshed af Vigtighed
for Dampskibe, som herved deels forkorte Veien, deels
undgaae den voldsomme Sö omkring Cap Horn.
Hvad mig angaaer, da var jeg længe i Beraad med mig
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selv, om jeg ikke skulde gaae igjennem delte i nautisk
Henseende saa höist interessante Farvand. Da jeg imidler
tid savnede de specielle Kaart over Havnene og Ankerplad
serne, og kun havde et generelt Kaart over hele Strædet
ombord, afstod jeg fra mit Forsæt.
Söndagen den Ilte lod jeg afholde Takkebön for vel
overstanden Fart omkring Cap Horn og for vor Ankomst i
Atlanterhavet, hvor ikke mere det vældige Amerika skilte
os fra vore egne Farvande. Saasnart vi vare komne lidt
op i Farvandet Ost for Patagoniens Kyster, satte Vinden
sig ogsaa fast i det vestlige Hjörne, afvexlende fra NV. til
SV. Vor Fart i de nordlige Courser blev modarbeidet
ved svær Næseso, som nödte os til at fore mindre Seil, for
ikke at trætte Skibet for meget. Luften var i det Hele me
get tyk og fugtig. Kl. 12 om Aftenen sprang Vinden plud
selig fra NV. til SV., og gav os saa stiv Kuling, at vi löb
12 Miles Fart med Mersseilene paa Rand. Men allerede
efter Midnat bedagede Veiret sig, Luften klarede af, og
gav os den 13de en meget smuk Dag. Den blev da ogsaa
lilborlig benyttet til at holde en almindelig Renselses- og
Törrings-Fest ombord. Alle mulige Gangklæder kom op at
luftes, alle de Telte af malede Presenninger, som jeg havde
ladet bygge over Lugerne, for at forhindre Fugtigheden i
at trænge ind i Skibet, bleve nu borltagne, Kulseil bleve
heiste og Seil törrede, Batterieportene bleve aabnede paany,
kort alt hvad der kunde foretages for at rense, lufte ög
törre blev iagttaget. En saadan Dag er en sand Velgjer^ning ombord i et Skib, thié intet er her et sikkrere Syg
domsstof, end vedholdende, indelukket Fugtighed. Ogsaa
mine Falderebsbroer fik jeg sat ud igjen til stor Glæde saa
vel for mig selv, som for alle -mine Medreisende. Alba
trosser flöi om Skibet i disse Dage i store Masser, forre
sten havde vi, ved at gaae om Cap Horn, næsten ganske
savnet det store Selskab af Stormfugle, der havde ledsaget
os paa vor Fart omkring det gode Haabs Forbjerg. Det
smukke Veir havde bragt heelt nordlig Vind, saa at vi
maatte ligge bidevindt Ost over; den 14de om Eftermiddagen
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fik ’vi en svær Tordenbyge med stærk Regn og hyppige
Lyn. Om Aftenen forandrede Vandets Temperatur sig plud
selig fra + 6° lil + 11£° C. Vi vare da paa 41° S. B. om
trent 70 Mile SSV. for Cap St. Antonio, paa la Plata-Flodens sydligste Bredde. Skjöndt dette sikkert var meget langt
til Söes, tvivlede jeg dog ingenlunde paa, at denne Foran
dring i Vandets Temperatur hidrørte fra Indvirkningen af
den mægtige Flods Udstrømninger.
Som bekjendt dele
disse sig ved Flodens Munding og lobe langs Landet, hvor
ved der forvoldes en sydvestlig Forsætning, naar man er
Syd for Flodens Munding, og en nordlig, naar man er Nord
for den.
Ogsaa den sydvestlige Forsælning gjorde sig
mærkelig paa vort Bestik; den Dag f. Ex. salte Beslikket
os 29* Nord og 10' Ost for Observationens Plads i Kaartet.
Den 16 April henimod Middag döde den nordlige Vind
af; det blev heelt stille. Kl. 2 om Eftermiddagen blev det
pludselig saa paafaldende mörkt, at del i höi Grad vakte
Alles Opmærksomhed og Forundring. Den physiske Journal
udtaler sig herom saaledes:
»Igaar den 16 April vare vi paa 41° S. B. 52® Gr. Vest
Lgd.; Vinden, som i de foregaaendeDage havde slaaet sta
dig NNV. og nordlig med stiv Kuling, klar Luft foroven,
men med disig Horizont, havde halet sig VNV. om Natten,
men döde af op ad Formiddagen til Stille. Luften var overmaade tyk. Solen var et Öieblik fremme om Morgenen og
gav os en Længde-Observation, men vi fik ingen Middagshöide. Kl. 2 tyknede det saaledes sammen, og Skyerne
hang saa lavt, at Mörket blev i höieste Grad paafaldende.
Jeg kunde ikke see at læse ved Vinduerne i min Kahyt.
Kl. 21 bröd Regnen lös, og faldt især i Begyndelsen meget
voldsomt og i overordentlig store Draaber, der faldt ved
holdende hele Aftenen og Natten. Vinden kom med det
Samme fra SSO. og blæste om Eftermiddagen temmelig frisk.
Kl. 10 om Aftenen blev den afbrudt af et pludseligt0Stille,
der dog atter afløstes af den sydlige Vind efter een Times
Forlob. Barometret stod i del Hele lavt: 29,20,29,25,29,30,
men varierede ikke synderligt. (Med Hensyn herpaa, som
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paa Luftens Temperatur og Fugtighed, see meteor. Journal).
Det ovenomtalte Mörke var saa paafaldende, at der et Öie
blik her ombord blev troet paa en Solformørkelse. En saa
dan har ifölge Naut. Almanack fundet Sted den 15de April,
men har ikke været synlig for os«.
Ved det Vindspring, som vi havde Kl. 10 Aften, fik vi
pludselig bak Seil og voldsom Sakning. Söen slog stærkt
op under Gildingen og lagde haardt an mod Roret. 1 det
samme sprang Stroppen til Ratlineblokkcne ])aa Rorpinden.
Lykkeligviis var Grundtallien altid klar til Skjæring, saa at
der öieblikkelig var Styring paa Skibet.
Vinden satte sig endelig fast i det sydlige Hjörne, som
tillod os at styre Cours NV. for la Plala-Floden, men den
gav os derved en vedholdende og voldsom Regn hele Da
gen den 17de og den paafölgende Nat, uden mindste Op
hold, dertil svær Sô og tyk Luft, saa at alle Observationer
vare umulige.
Forinden vi lobe ind i la Plata-Floden, ønsker jeg imid
lertid at meddele folgende Uddrag af Skibets physiske Jour
nal, betræffende Strømsætningen paa dens Reise fra Callao
hertil, samt Vandets Temperatur, medens jeg skal udelade,
hvad deri er anfört om Vindens Retning, hvilket her ikkun
vilde være Gjentagelser:
„Fra Callao til SO.-Passalen slap os, satte Strömmen
stadig Nord og Vest hen; i Alt 38' Nord og 64' Vest hen,
men ikke med nogen Regelmæssighed. I det stille Belte,
vi maatte passere fra 25° til 30“ S. B., satte Strömmen os
38' Syd hen, hvorimod Forsætningen Ost og Vest hen var
saa godt som ingen. Fra 32° B. og Syd efter rundt Cap
Horn bleve vi stadig, men ikke regelmæssig, forsatte Nord
og Ost hen: Nord hen i Alt 183 Qvml. fra 29de Marts til
9de April incl. Fra 29de Marts til 8de April incl. for
sattes Corvetten 69' i Længde Ost for sit Bestik; den 9de April
stode vi derimod 39' Vest for Bestikket, men jeg tilskriver
det Strömmen omkring Staternes Lands Ost-Pynt, som vi den
Morgen passerede, og af hvilken vi kjendelig bleve forsatte
NY. hen«.
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„Indtil paa 32° S. B. holdt Vandets Temperatur sig sta
dig mellem 15 og 18° Cels. Men da den vestlige Vind
satte ind, begyndte saavel Luftens som Vandels Tempera
tur at synke. Luftens laveste Stand var paa 56° S. B. Mid
nat mod SV. + 2° C.; Vandets var paa 52° Br. i Atlanter
havet Kl. 4 Eftermiddag + |° C.
Galalhea til Söes den 20 Mai 1847/

Fra den 17de om Aftenen Kl. 8 begyndte vi at lodde,
for at finde Lodskud af la Plata-FIodens Munding. Vi lod
dede hver anden Time, men fik ingen Bund med 50 Fv.,
indtil Kl. 6 den 18de om Morgenen, da vi fik 47 Fv. Sand
og Slik. Kl. 8 fik vi 37, og Kl. 10 28 Fv., Veiret klarede
af, det blev smukt Solskin, — det var Söndag, vi holdt Pa
rade og Gudstjeneste, og takkede Forsynet for atter at have
tilbagelagt et besværligt Stykke af vor Reise under dets beskjærmende Varetægt.
Söndag Middag den 18de satte vi vort Bestik ifölge
paalidelige Observationer paa 35° 48* Syd Br., 54° 58'
Vest Grw. Lgd. Paa delte Punkt gav Loddet os 14 Fv.
grov Sand ogSkjæl; vi stode 14' Syd og 16' Vest for vort
Bestik. Vi havde altsaa været Gjenstand for en sydvestlig
Strømsætning, hvilken vi alt i de fire sidste Etmaal havde
bemærket at gjöre sig gjældende, men da vi i de to sidste
ingen paalidelige Observationer havde havt, var det umu
ligt at sige, med hvor stærk Fart Strömmen havde sat. Det
er, som all ovenfor meldt, la Plata-FIodens Udstrømning,
som i den meget brede Munding deler sig og folger Lan
dets Flugt.
Faa Steder paa Söen er Loddet en saa god Veiledning,
som i Anduvningcn af la Plata-Floden. Faaer man grov
Sand, Grus og Skjæl, saa kan man være vis paa at være
paa Sydsiden af Flodens Munding, midt i Floden ligger den
saakaldede engelske Banke, som er meget farlig, og som
strækker en lang OSO. udgaaende Ryg ud i Söen, der ud
mærker sig ved en haard, fiin Sandbund; hvorpaa der, alt—
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som man kommer vestligere paa den, og nærmere op mod
den egentlige Grund, vil findes Steen. Paa Nordsiden der
imod vil man finde blöd Mudder, og dette er hele Flodleiels Bund langs den nordlige Flodbred, som her ude til
Soes, saa vestlig som Maldonado’s og Öen Lobos’s Meridia
ner, strækker sig i en Vide af 2 à 3 Miil, men som læn
gere op i Floden bliver smallere og danner Montevideo’s
Rhed. Den engelske Banke er en meget farlig Grund, be
liggende 3£ danske Miil ret Syd for Öen Florez. Den har
een Miils Udstrækning Nord og Syd og er tör med Lavvande;
det bryder stærkt paa den. Tæt lil dens Nordspidse er der
11 Fod Vand. Da Slromskjæret er stærkt og uregelmæs
sigt i Farvandet mellem dens Grund og Öen Florez, maa
man være meget forsigtig i sin Seilads gjennem dette snevre
Pas og helst prise Nordvallen, hvor Loddet giver god
Veiledning.
Saasnart jeg havde erholdt Sikkerhed for min Plads,
satte jeg Cours NNV. hen i den Hensigt at komme tværs
over Flodmundingen og duve Landet an af den nordlige
Bredde, Vesten for Lobos Öen. Vi loddede stadig hver
halve Time og satte derved en Line Lodskud i en Deel af
dette Farvand, som i de ellers saa meget nöiagtige franske
Kaarter ikke findes oploddet. Vi fik ganske rigtig Kast af
engelske Bankes Rygning og derefter Muddergrund. Da
vi Kl. 3^ Eftermiddag fik Sigte af Öen Lobos, havde vi dej)
i NNV. istedelfor i NNO. Strömmen havde altsaa sat os
NO. hen 11' siden Kl. 12 Middag.
Lobos er en lille, men temmelig höi Ö, beliggende
1£ Miil SO. for Maldonados Ostpynt og 12 Mile SV.t.V. for
Cap. St. Mûrie, der danner la Plata Mundingens nordostlig
sle Pynt. Lobos er saaledes det bedste Anduvningspunkt
for alle Skibe, som söge ind i la Plata-Floden.
Saasnart jeg havde faaet sikker Kjending af den, sty
rede jeg V. t. N. for Öen Florez, beliggende V. i N. 14
Miles Afstand fra Lobos og 3 Mile 0. | S. for Bravo-Pynlon
Ost for Montevideo. Havde Sigte afNegro-Pynten, som er et
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boit Forland paa Nordkysten imellem Maldonado og Mon
tevideo. Men da det tyknede til og kom med Regn og
Byger, og desuden blev mörkt, ankrede jeg op Tor Natten
paa 14 Fv. Vand, og havde saaledes Ankret i Bund paa la
Plata-Floden netop 5-Ugers-Dagen efter vor Afreise fra
Callao. Det blæste frisk hele Natten ined Regn og Byger,
men næste Morgen, Mandag den 19de, bedagedes Veiret, og
vi saae nu, hvor vi havde ligget, nemlig med PL Negro i
N. t. V. og Maldonados höie Land i NO. t. O. En Brig, som
tonede sardiniansk Flag, havde ankret 1 Miil Vest for os;
han lettede paa samme Tid, som vi, og satte Cours for
Montevideo. Medens vi laae .til Ankers, var Strömmens
Sætning observeret at være ONO. hen med li a 2 Miles
Fart i Vagten. Rettede vor Cours overeensslemmende her
med, som varV. t. S. hen; Vinden sydlig og sydostlig, vari
abel og afvexlende i Kraft*. Allerede Kl. 9 passerede vi Sardinianeren, og Kl. 10 fik vi Sigte af Florez iV. t. N. Kl. 12
havde vi Fyrtaarnet paa Florez, hvori el meget godt omdreiende Fyr er anbragt, i NV. L N. Da vi vare tværs al
Bravo-Pynten, fik vi pludselig Stille, og Strömmen trak os
ind i Bugten bag Pynten, saa at jeg allerede var betænkt
paa at ankre, men en halv Time efter friskede det igjen af
OSO., og med denne Vind kom vi KL 3 Eftermiddag til
Ankers paa Montevideo Rhed.
K Paa denne Ankerplads peilte vi
Cathedralen i................... ; . N. 35° O.
Bjerget................................. N. 46° V.
Yeguas-Pynlen.................... N. 85° V.
Vi havde saaledes gjort Reisen fra Callao til Montevideo
paa 36 Dage. Den danske Bark Neptunus, som vi havde
truffet sammen med i Valparaiso, og som nu laae her,
havde været 52 Dage om Veien fra dette sidste Sled her
til, den havde maatlet söge Östen om Falklandsöcrne og
havde under Stormene omkring Cap Horn mistet endeel af
sit opstaaende Gods.
Vi laae her imellem en stor Mængde Orlogsmænd af
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forskjellige Nationer, nemlig: to franske 40 Canons Fre
gatter Africaine og Erigone — den förste med Contréadmiral Laine’s*) Flag veiende —; tre engelske Fregatter
Raleigh, 50 Canoner, Eagle en Rasée, ligeledes paa 50
Canoner, og Melampus, 42 Canoner, — paa Raleigh havde
Commodore Sir Thomas Herbert sin Stander — ; en spansk
Fregat Perla, som forte Stander; to brasilianske Corvetter,
hvoraf den ene ligeledes förte Stander; en sardinsk Orlogsbrig; endvidere lo franske og to engelske Dampskibe, samt
endeel engelske og franske Brigger, Skonnerter og mindre
Farloier*). Fra hvert af alle disse Skibe blev strax ved
vor Ankomst sendt en Officier ombord, for at önske os
lykkelig til Ankers og velkommen, hvilket da igjen maalte
besvares med en Officier fra Galathea, som roede rundt i
alle disse Orlogsmænd og lakkede for den beviste Hoflig
hed. En anden Officier blev sendt i Land, for at handle om
Salut, og for at underrette Consulen om vor Ankomst, samt
afhente, hvad Breve der maatte være lil Skibet.
Republiken Uruguays Flag veiede paa Montevideos Bat
teri. For dette Flag saluterede jeg næste Morgen den 20de,
ved Flagheisning Kl. 8, med 21 Skud, som strax blev be
svaret med samme Antal. Derefter saluterede Galathea de
forskjellige Commanderende paa Rheden; den franske Contreadmiral med 13 Skud, og hver Slandcrmand med 11,
hvilken Salut fra hver især blev besvaret med samme An
tal, iagttagende fra bégge Sider, at den respective Nations
Flag veiede fra Fortoppen under Saluten. Endelig havde
jeg endnu at iagttage at aflægge Visit i alle de Herrer Commanderendes Skibe. Efter at alt dette var besorget, begav

') Endnu medens vi laae ved Montevideo, blev han aflåst af Admiral
Prédour, hvorpaa han selv, tilligemed den forhenværende franske
Gesandt Deffaudis, vendte tilbage til Europa paa Fregatten Erigone.
*) Foruden de herliggende Skibe af den franske og engelske Eskadre
vare endnu nogle andre stationerede ved Buenos Ayres, Colonia, Mal
donado, Uruguay o. s. v.
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jeg mig i Land, og da vi laac saa langt lil Soes, at Far
ten frem og tilbage tog en meget lang Tid, ja kunde med
stiv Kuling af östlig eller sydvestlig Vind blive umulig, indqvarterede jeg mig med det Samme i Land hos vor danske
Consul, Hr. Tode, for at være istand til at besorge mine
Forretninger uafbrudt og saameget desto hurtigere.
Man ligger paa Montevideo Rhed paa 4 å 3| Fv. Vand,
tyk Muddergrund, hvori Ankeret strax synker ned, saaledes
at der aldrig er Sporgsmaal om Fare ved at sveie over
Ankeret. En saa god Holdebund er ogsaa nødvendig, for
at Skibene skulle kunne holde fast paa denne aabne Anker
plads, hvor man aldeles ingen Beskyttelse har mod de
Vinde, som ere de eneste farlige, nemlig deels mod östlige
Störmc, men især mod de saakaldede Pamperos, det er
sydvestlige Storme, der komme over Sletterne, „las pam
pas“, som danne det hele Land Syd og Vest for la Plata—
Floden og bag Buenos Ayres.
Disse Pamperos kunne
stundom antage en orcanaglig Styrke, og vedvare ofte i
flere Etmaal i Træk. Vandet kan da siges at blæse ud af
Floden; Vandstanden bliver overordentlig lav oppe ved
Buenos Ayres, og hele Floden igjennem til ud paa Mon
tevideo Rhed, men inde i selve Havnen eller den indre
Rhed skylles det derimod ind tilligemed alt det Mudder og
Sand, som folger med det, og naar da Vandstanden igjen
synker til daglig Vande, efterlades cn Masse Slam og Mud
der, som opfylder det hele runde Bassin, som kaldes Mon
tevideo Havn.
I saadanne Pamperos have Skibene paa
Rhoden ikke andet at gjöre, end at bide sig fast med deres
Ankere, stryge Stænger og Ræer og lade staae lil. Lykke
ligvis ere disse Storme aldrig forbundne med Vindspring,
men blæse stadig overmande haardt fra SV., indtil de, idet
Veiret bedager sig, og Barometret stiger, hale sig til NV. og
nordlig, og give da gjerne meget smukt Veir. Har man
derfor gode Ankre og Kjædcr, kan man i Almindelighed
være rolig for sit Skib. Men frygter man for, at Ankre og
Kjæder ikke skulle være paalidelige, bor man vist fore-
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trække, naar en Pampero bebuder sig al være i Farvandet,
da at söge lil Söes, flygtende Floden ud og dreiende til
udenfor, til Stormen har udraset.
Naar det blæser noget frisk af nordlige Vinde, bliver
Vandstanden paa den indre Rhed derimod saa lav, at de
fleste Skibe staae paa Grund, men da Bunden overalt er
meget blöd Mudderbund, er der herved aldeles ingen Fare.
Der er Ebbe og Flod her paa Rheden, som i hele la PlalaFloden, men den er meget uregelmæssig, og bliver indvir
ket paa saavel af Flodens Udstrømninger, som af Vindens
Retning.

Bilfes Jordomseiling. UI.
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VI.
Ophold i la Plata-FIoden.
Montevideo. — Buenos Ayres.
20 April lil 14 Mai 1847.

Den sydosllige Pynt al* Montevideo Indre-Rhed kaldes
St. Joseph. Det er paa den, al Byen, som egentlig hedder
St. Felippe de Montevideo, er anlagt. Paa Vestkysten af
Bugten ligger „el Cerrott, dette enestaaende Bjerg, der seer
ud som en regelmæssig Pyramide paa en meget bred Basis.
Grunden er paa denne Side af Vandet en Sandsteens- og
Skiferdannelse, medens Montevideo By hæver sig paa et
Granitunderlag, omkring Cathedralen endog lil en ikke
ubetydelig Höide. Paa Cerro’ens Top staae et Fyrtaarn
og nogle Fæstningsværker endnu fra Spaniernes Tid. Fyret
brænder imidlertid, navnlig i de senere Aar, slet, og
da jeg var der i 1847, slet ikke, paa Grund af de ulykke
lige Krigsforhold, som ödelagde Landet. Bjerget, der har
givet Montevideo sit Navn, kan i klart Veir sees paa 8 à
9 Miles Afstand. Dels Top er omtrent 1600 Fod over
Havets Overflade.
Inde i Bugtens nordvestlige Hjörne ligger en lille Ö,
Isla de Ratones kaldet, som er af klippeagtig Formation.
Der Gndes nogle Fæstningsværker paa den. Vare de vel
vedligeholdte, vel bevæbnede og vel forsvarede, vilde denne
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Ö være nok lil at forsvare Rheden og Byen fra Sosiden,
thi som för er meldt, er her saa lidet Vand, at ingen större
Skibe vilde være istand lil at lægge sig for Öen.
Efter saaledes at have beskrevet Rhed og Havn, eller
rettere Indre-Rhed, ville vi gaae i Land og besee Byen.
Pynten St. Joseph, hvorpaa den, som alt anmeldt, er an
lagt , danner her cn temmelig fremragende Landlunge.
Imellem Brava-Pynten og denne Pynt er en lille dansk
Miil i sydostlig Retning.
Naar man cr den sidste passereb, roer man op langs
endeel Bolværker og Slæbesteder, som alle ligge et godt
Stykke höiere, end Vandets almindelige Stand. Den store
offentlige Landingsbro ved Toldboden er temmelig bred, og
bygget et Stykke ud i Vandet, og man har temmelig höie
Trapper at kravle op ad, inden man sætter Foden paa fast
Land. Byen er anlagt, som jeg oftere har beskrevet span
ske Colonialbyer, meget regelmæssig, med Cuadras og parallellobende Gader, dog gjör Montevideo flere Undtagelser
heri, end jeg har fundet andre Steder, hvor denne Bygningsmaade har været fulgt. lovrigt finder man i Almin
delighed meget smukke lluse, paa 2 à 3 Etager, byggede
i spansk Smag med Balconner og stærke Jerngittre for
Vinduerne, navnlig i underste Stokværk.
Montevideo har i sin Tid været stærkt befæstet. En
Vold med murede Bastioner indesluttede hele Byen. Den
har udholdt flere Beleiringer, navnlig i den Tid, den var i
portugisisk Vold. Disse Fæstningsværker ere deels for
svundne, deels ere de opgivne lil Fundament for andre
Bygninger, deels tjente dc endnu til Forsvarsmiddel i den
ulykkelige Krig, som herjede disse skjönne Lande, medens
jeg var der, som varede allerede paa tredie Aar, og som
endnu stedse er cn aaben Skade, der cr langtfra at læges,
deels paa Grund af den Haardnakkelhed hvormed de stri
dende Parter paastaae deres formeenllige eller virkelige
Rettigheder, deels som en Folge af de Forviklinger, som
ere opslaaede ved fremmede Magters Indblanding i Sagen.
Udenfor den gamle Fæstningsmuur, og ind imod Lan25*
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det, har der hævet sig en Forstad, som tegnede til at blive
langt skjönnere og regelmæssigere bygget, end selve Byen.
Det var i de for Montevideo saa rige Aar fra 1840—44,
at der udviklede sig en levende Handel paa delte Punkt, i
det Republiken Uruguay beskyttede Frihandels-Systemet i
stor Udstrækning, og derved lokkede en meget betydelig
Deel Udlændinge til at nedsætte sig i Montevideo. Da reiste
Forstaden sig som ved cl Trylleslag, — den ene skjönne
Bolig byggedes uden for den anden, medens paa samme
Tid del ene Fag Vinduer efter det andet i Stue-Etagerne i
Husene i den gamle By blev befriet for sit Jerngitter, blev
udvidet og forsynet med store franske Glasruder, bag hvilke
alle Paris’s og Londons Luxusvarer udstilledes til Skue med
en Pragt og Smag, der noksom vidnede om, at det var
franske og engelske Handlende, der her havde opslaaet
deres Boliger.
Iblandt disse mange Indvandrede, som den uruguayske
Republiks liberale Regjeringspolitik lokkede til Montevideo,
var ogsaa en temmelig talrig Skare af franske og spanske
Baskere. Disse for en slor Deel fattige Udvandrere ankom
hertil i det Haab, ved Arbeide, deels som Jordbrugere,
deels som Haandværkere, at grunde sig Formue og Vel
være i det af dem valgte nye Fædreland. Allerede da jeg
var her i 1841 med Fregatten Bellona, var en slor Mængde
af disse Folk ankommen, og mange Flere fulgte efter. De
havde opslaaet deres Boliger udenfor den gamle Port, og
dannede her et Slags Hylleleir, som jeg, da jeg dennegang
kom igjen, fandt omdannet til den smukke velbyggede For
stad, jeg ovenfor har omtalt. Ogsaa en betydelig Deel
Italienere, mest Sardere, og ikke faa Tydske, havde taget
Bolig i Montevideo. Det maa imidlertid. ikke lades ube
mærket, at en stor Deel af disse Fremmede fra först af
ånkom med den Hensigt, som <fè tildeels ogsaa havde bragt
til Udforelse, al nedsætte sig paa Landet paa del uruguayske
Territorium, men at de, ved den Forfölgelsesaand mod alt,
hvad der ikke var amerikansk, som var Hovedtanken i den
Politik, der ledede Republikens Fjender, vare bievne for-
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drevne fra del aabne Land, og havde maaltet söge Tilflugt
indenfor Montevideos Volde. Jeg kominer herved til at
omtale de ulykkelige politiske Forhold, hvorunder Monte
video sukkede, da jeg var der med Galalhea, og som endnu
langtfra ere bragte til et endeligt Resultat.
For al tydeliggjøre disse Forhold bliver det imidlertid
nødvendigt at gaae nogle Aar tilbage i Tiden, og med faa
Træk at skildre deels Begivenhederne, deels de Anskuelser, der
gjorde sig gjældende derovre, saavel i Landene omkring
la Plata-Plodeib som for de europæiske Magter, der vare
interesserede i disse forviklede Sagers Afgjörelse.
Republiken Uruguay, ogsaa kaldet Banda oriental, er
det lille Stykke Land, som er indesluttet mellem UruguayFloden mod Vest, Keiscrdömmet Brasilien mod Nord og Ost
og la Plata-Floden mçd Syd. Ved Uruguay-Floden, som
her lober ret Syd i, kommende oppe fra Brasiliens Urskove,
er denne Republik skilt fra Provindsen Entre-Rios y Corrienles, der er den østligste af den argentinske Fédérations
Stater. Mod Nord og NO. er Grændseskjællet mellem Bra
silien og Uruguay en lille Flod ved Navn Ibicuy, som kom
mer Sydost fra og falder i Uruguay-Floden omtrent paa
29° 30' S. Br. Grændseskjællet er derefter trukket tværs
over Landet i sydostlig Retning, indtil det moder en anden
lille Flod ved Navn Yaguaron og folger nu dens Löb lil
Kysten af Sydamerika, hvor den falder i den støre Lagun,
beliggende mellem 32 og 33° Syd Br., der er erklæret
neutral, saaledes at der er en Strækning Kyst udenfor La
gunen, af omtrent 20 Miles Længde, imellem del brasilian
ske Keiserriges Sydostspidse og Republiken Uruguays syd
ostligste Hjörne. Det hele lille Land, der knap holder 3600
□ Mile i Flade-Indhold, har altsaa cn særdeles heldig Be
liggenhed, mellem to store seilbare Floder og ved det store
Verdenshav; det er gjennemskaaret af en Mængde mindre
Floder, hvis Vande gjöre dets Jilgrændsende Lande i höi
Grad frugtbare; der findes betydelige Skove, ypperligt Ager
land, og vidtudstrakte Sletter, hvorpaa Qvægavl drives lil
stor Fuldkommenhed. Det har derhos tre meget velbelig-
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gcnde Havne, nemlig Maldonado i la Plata-Flodens Mun
ding, Montevideo, og Colonia ved Uruguay-Plodcns Udlob i
la Plata-Floden.
Det er klart, at et saa frugtbart lille Land, saaledes
indeklemt imellem to store og mægtige Stater, som den
argentinske Republik paa dets vestlige Grændse og Brasilien
paa dets nordlige og östlige, maatte blive Gjenstand for
begge Nabolandes Altraa. Republiken Uruguay skylder
ogsaa alene disse to Landes Rivalitet dens Tilværelse. Da
nemlig Opstanden mod Spanien var bleven almindelig, be
nyttede Portugal, som dengang endnu var Herre i Brasilien,
sin Nærhed lil at bemægtige sig la Banda oriental og der
ved Maldonado og Montevideo. El saadant Naboskab kunde
del uafhængige Buenos Ayres imidlertid ikke taale. En
Krig bröd ud, som varede i flere Aar og endte med cn
Frcdslulning af 27 August 1828, ifölge hvilken la Banda
oriental skulde erklæres uafhængigt af begge Parter og danne
cn Republik under Navn af Uruguay, med en Præsident i
Spidsen, to Kamre, kort alle de Institutioner, som cn repu
blikansk Forfatning förcr med sig. Men her blev virkelig
tillige indfort en liberal og oplyst Regjering, navnlig blev
Nedsættelse af Fremmede i Landet meget begunstiget, og
Handelen paa Montevideo blev givet betydelige Lettelser.
Fölgerne heraf lode ikke længe vente paa sig; der vandrede
Fremmede ind i tusindviis, og Montevideo hævede sig til en
Handelsplads af forsle Rang, hvor mange hundrede Skibe
aarlig lossede og ladede.
Denne frisindede Politik, og især de mange Fremmedes
Indvandring og deres tiltagende Indflydelse, vakte i lioi
Grad den mistænksomme Gouverneur Rosas’s Skinsyge. Det
cr förste Gang, jeg nævner denne mærkelige Mands Navn,
— det vil ikke blive sidste. Han er altfor nöie knyttet lil
la Plata-Landenes nyere Historie, til at man skulde kunne
forbigaac ham ined Taushed, naar Talen cr om disse frugt
bare og i enhver Henseende saa intcrcssanteLandslrækninger. Jeg skal imidlertid foretrække at omtale ham nær
mere, naar jeg kommer lil al beskrive mit Ophold i Buenos

391.
Ayres. Rosas, hvis Politiks höieste Potens er Amerikas
Opböielse over Europa, hvorfor han ogsaa, i Conseqvens heraf, arbeider paa at Sydamerika skal kunne und
være alle Fremmede, til hvem Had og Avindsyge er ham
medfodt, kunde naturligviis ikke see med Rolighed paa, at
der saa nær ved hans Land og ved hans Hovedstad fremblomstrede et af ham uafhængigt lille Land, der saa at sige
blev on Planteskole for Colonister, hvor de Fremmede tri
vedes saa ypperlig og syntes at slaae Rödder i nordame
rikansk Jordbund, og endelig hvor en Søhavn, beliggende
saa nær ved Buenos Ayres, udviklede saa stor en Kraft
og tiltog daglig i Velstand og commerciel Betydning. Det
lykkedes Rosas at bevæge den i 1835 valgte Præsident
Oribe til at gaae ind paa hans Anskuelser, og fölgelig til
at indskrænke de Fremmedes Friheder i flere Retninger. 1
1838 udbrôd en Revolution i Montevideo, sandsynligviis ved
de Fremmedes hemmelige Medvirkning, som endte med at
Oribe blev fordreven, og Don Frutuoso Ribera blev Præsi
dent for Republiken Uruguay.
Oribe sögle Tilflugt hos sin Ven Rosas og traadte i
hans Tjeneste. Rosas havde endnu dengang fuldt op at
bestille med sine egne indre Anliggender; han var dengang
endnu ikke fast i Sadlen, og havde navnlig en Medbeiler i
Lavalle. Men nogle Aar senere, i 1843, lod han Oribe bryde
ind i Uruguay med en Armee; Oribe slog Ribera og ero
brede hele Landet paa de tre ovennævnte Sostæder nær og
erklærcdes derpaa saavel af Rosas, som af det Partie, der
var imod Don Frutuoso Ribera, for Uruguays retmæssige
Præsident, uagtet hans Præsidentværdigheds Tid allerede var
udlöbet, saa at der i al Fald maatle være foretaget et nyt
Valg paa ham, for at det kunde have Gyldighed. Han sam
menkaldte Kamrene, satte alle fra Ribera udgaaede Acter
ud af Kraft, kort opstillede en ny Regjering, hvis Sæde var
paa Cerritoen, en Miil fra Montevideo. Paa samme Tid be
leirede han Montevideo og Maldonado med alle de Midler,
som stode til hans Raadighed. Ifölge Rosas og Oribes
Paastand var det disse Byer, der vare Oprörere, som skulde
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undertrykkes; de vare hemmeligt ophidsede af det unita
riske Partie i Buenos Ayres, og af dette Parties udvan
drede Tilhængere; de havde alene deres Styrke i dc frem
mede Leiesvendes Legioner. Republiken Uruguays retmæs
sige Regjering var repræsenteret ved Oribe og hans Mini
stre og de af ham sammenkaldte Kamre. I sil Budskab lil
Kamrene i Buenos Ayres udtalte Rosas sig i Januar 1847
med folgende Ord, som jeg her anförer, ikke alene for at
give en sammentrængt Fremstilling af den Maade, hvorpaa
Rosas vilde have Striden opfattet, men tillige for at give
en lille Prove af den argentinske Præsidents Veltalenhed.
Den lyder Saaledes:
pDen orientalske Republik har, som Conföderationens
trofaste Allierede, paa en glimrende Maade viist sit Helte
mod, sin Standhaflighed og sin Triumph.“
„Den retmæssige lovgivende Forsamling staaer i Spid
sen for Landets Forsvar og fortsætter rolig sine hæder
fulde Moder.“
„General Don Manuel Oribe, den orientalske Stats be
rømmelige Præsident, understøtter med standhaftigt Mod og
en viis Politik den orientalske Nations Værdighed og Uaf
hængighed. Han fyldestgjör hæderlig den hoie Tillid, som
det trofaste Folk har skjænkel ham. Han har viist Storbriltanniens og Frankriges Regjeringer sit fredelige, venskabe
lige og ophöiede Sindelag. De to Republiker og hele
Amerika hellige ham et Hæders-og Erkjendlligheds-Minde.“
„Den orientalske Republik, dens berømmelige Kamre og
dens lovlige Regjering give Verden et stort Exempel i den
Kamp, de heltemodigt udholde for at bevare deres Ære og
Uafhængighed.“
Partierne udskilte sig snart meget skarpt fra hinanden.
Ligesom endeel af Montevideos Indvaanere vare flygtede
lil Oribes Leir, saaledes flygtede en stor Mængde Landboere
ind til Montevideo. Alt hvad der var af Fremmede bosat i
Montevideo, tog naturligviis Partie for Ribera, eller rettere
imod Oribe, thi Ribera selv holdt sig ikke meget længe i
Spidsen for Republiken, og der dannede sig meget betyde-
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lige Militaircorps afFranskmænd og Italienere, som udgjorde
Kjernen af Montevideos Garnison.
Det var en Selvfölge, at de fremmede Magters Syrnpalhicr maatte være for den i Montevideo herskende Re
gjering, og altsaa imod Oribe, eller rettere imod Rosas.
Paa den ene Side de mange engelske, franske og italienske
Colonister, som her vare nedsatte, de betydelige Capitaler,
soin engelske og franske Undersaalter havde staaende saa
vel i Montevideo Byes og Lands faste Eiendomme, som i
Varer og Effectcr, endvidere den store Kilde lil Erhverv
og Velstand, som Uruguay havde været for den europæiske
Handel, paa den anden Side Rosas’s bekjendte Fjendtskab
mod alt Udenlandsk, hans Tendens til at ville have la
Plata- og navnlig Parana-Floden betragtet som en inden
landsk Flod, hvor fremmed Handel skulde kunne udelukkes
fra efter Godtbefindende, all delte maatte naturligviis bringe
de europæiske store So- og Handelsmagter lil at tage
Partie for Montevideos Regjering. Dette skete ogsaa vir
kelig saavel fra engelsk, som fra fransk Side, med afvexlende
Lykke, men aldrig med tilstrækkelig Kraft, ofte med stor
Lunkenhed. Rivalitet imellem disse to Magter bidrog ikke
lidet til at kjölne den Varme, hvormed man ellers vilde
have taget sig af Sagen, og saaledes gik det da til, al me
dens det paa den ene Side ikke var lykkedes Oribe, efter
tre Aars Beleiring al erobre Montevideo, skjöndt denne By
ikke i Begyndelsen var andet, end en aaben Plads, saa lyk
kedes det dog Rosas i al denne Tid, og til de sildigste
Dage, at byde baade England og Frankrig Trods, og al gjöre
begge disse Magter lede og kjede af det Hele, saa at do
sendte den ene Ambassade til Buenos Ayres efter den an
den, for at faae en Ende paa Sagen. De senest afsluttede
Traclaler see virkelig ud, som om det var Rosas, der havde
slaaet ved Paris’s eller Londons Porte, holdende Seierssværdel over Hovedet paa de respective Cabinclter.
Det har naturligviis ikke været min Tanke, at de ovenstaaende Linier skulde indeholde en endog blot ganske
sammentrængt, kortfaltet historisk Beretning om, hvad der
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er foregaaet i den uruguayske Strid, der jo iövrigt ikke
engang er tilendebragt. Jeg har blot villet paapege de
Aarsager, der havde fremkaldt den factiske Tilstand, hvori
jeg fandt Montevideo, for at mine Læsere kunne faae en
nogenlunde klar Anskuelse af, hvorfor disse Forhold, der i
Sandhed kunde kaldes overordentlige, vare saaledes. Det
var dengang — i April 1847 — paa det Punkt af de en
gelsk-franske Negocialioner og Operationer, at disse to
Magter, efter at have erklæret, ikke at ville respectere
Buenos Ayres Blokade for Montevideo, og at have bemæg
tiget sig den argentinske Blokade-Eskadre under Admiral
Brown, senere havde bemægtiget sig Öen Martin Garcia,
havde med de samme Skibe, de havde taget Ira Rosas,
leveret Slaget ved Obligado*) og derpaa forceret Seiladscn
paa Parana- og Uruguay-Floden, og havde endelig erklæret
Buenos Ayres i Blokadetilstand. De havde endvidere laget
Deel i Montevideos Forsvar, ved at sætte el vist Antal Trop
per i Land, som besatte de indre Fæstningsværker.
Jeg har ovenfor fortalt, at Montevideos gamle Fæst
ningsværker havde været slöifede, og at Byen var en
naben Plads, da Oribe i 1843 bröd ind i Uruguay.
Man
befæstede da Byen paa ny ved al drage to befæstede Linier
tværs over Landtungen St. Joseph, hvorpaa Byen ligger:
den inderste læt ved Enden af den nye Forstad, flankeret
paa Nord- og Syd-Enden af stærke, murede Batterier, be
satte med svært Skyts og i det Hele med sex Redouter; —
den anden en halv Fjerdingvei mere östlig, med sin venstre
Flanke slottet til Strandbredden inde i Bugten, som danner
Indre-Rheden, og sin höire ud lil Stranden i selve la PlataFloden. Ogsaa denne Linie var stærkt befæstet mod opmurede Raveliner. Udenom hver af disse befæstede Linier
var gravet en bred og dyb Grav, som var slærkl forsynet
med Pallisadcr og spanske Ryttere. Det hele Terrain imel
lem de to Forsvarslinier var opdyrket til Kjokkenhaver, og
*) Den Övcrstcommandercndc, daværende Capt. Tréhouart, heiste sin
franske Stander paa den argentinske Brig San Martin.
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forsynede Montevideos Marked med alle Grøntsager i tem
melig Overflödighed. Paa den anden Side af Bugten var
endvidere Cerroen, eller det egentlige Bjerg, med Fyrlaarnet, i Montevideanernes Magt. Af Fyrtaarnets Mure havde
man ligeledes dannet Fæstningsværker; heri laae en lille
Garnison af udvalgte Tropper, som foretog jevnlig Razzias,
for al inddrive Qvæg og andre Provisioner til Montevideos
Forsyning, hvilket ofte lykkedes meget godt. Föies nu her
til, at Söen var aaben, saa at intet var til Hinder for en
aldeles fri Tilforsel fra Søsiden, saa vil det indsees, at der
for Tiden ikke kunde være og heller ikke var nogen Mangel paa
Proviant i Byen selv. Tvertimod var Montevideo saa vel
forsynet, at herfra udgik Transporter til Maldonados og
Calonias Undsætning, just medens jeg var i Montevideo, da
der kom Underretning om, at der herskede stor Mangel
paa disse Steder, som ligeledes vare haardt beleirede af
Oribes Tropper.
De ovennævnte Forsvarslinier vare stærke nok til at
modstaae et Angreb af en Fjende, som ikke var forsynet
med svært Artillerie. Delte havde Oribe ikke, og fölgelig
blev han nödt til at blive udenfor. Beleiringen havde nu
varet paa fjerde Aar. Krigen fortsattes paa en ligesaa frug
tesløs som grusom Maade; Fjenden stod ikke noget Canonskud fra Fæstningsværkerne med sine Forposter, og der
vexledes daglig Skud imellem dem, som oftest uden mindste
Virkning. Det var den afskyeligste, men tillige ubetyde
ligste Krigsföringsmaade, som vakte Afsky og Medynk hos
enhver Udenforstaaende. Fra Volden morede man sig med
at skyde med Canoner til Maals efter enkelte fjendtlige
Skildvagler; fra Oribes Side gik man paa Klapjagt efter
enkelte Mennesker, ligegyldig om de vare bevæbnede eller
værgelose Mænd eller Qvinder, Gamle eller Unge, blot de
hörte til Byens Indvaanere. De bleve skudte fra et og an
det Baghold eller jagne op til Hest og indfangne ved Hjelp
af Lazoen, og den Enkelte, de saaledes fik fat paa, kunde
man være vis paa, snart at finde med overskaaren Strube
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liggende henkastet paa Marken eller i den nærmeste Groft.
Det var ingen Krig, det var en Menneskejagt.
Oribe stod i Spidsen for 6000 Mand argentinske Hjelpe
tropper. Det var med disse, at han spillede Mester i Uru
guay; man var temmelig enig om, at han ikke havde faact
noget Tilstod lil sin Armee af Indfödtc fra Uruguay. Don
Frutuoso Ribera var nu ikke længer Præsident; han var commanderende General over Montevideos Armee, hed det sig,
men han var for Öieblikket indesluttet i Maldonado, og saavidt jeg kunde spore, önskede man ingenlunde hans Nær
værelse i Montevideo. Det var omtrent et Aar siden, at
han — efter et fleeraarigt Ophold, först i Rio Grande, senere
i Rio Janeiro — var vendt tilbage til denne Stad, og, uden
at ville modtage det ham af den provisoriske Regjering til
budte aarlige Gehalt af 5000 Piastre, for del Tilfælde at han
vilde forlade Landet igjen, var rykket ud mod Oribe i
Spidsen for den franske og italienske Legion. I Begyndel
sen bavde ogsaa Lykken staaet ham bi, han havde erobret
den ene By efter den anden, og ved Salto havde 200 Ita
lienere , under Anförsel af den, senere saa bekjendte
Garibaldi, med et beundringsværdigt Heltemod slaaet sig
igjennem 1600 Mand af Oribes Tropper; men efterhaanden
havde Misfornøjelsen med Ribera, navnlig i den franske Le
gion, grebet mere og mere om sig, og efter Nederlaget
ved Pusandû maatte Ribera söge Flugten paa sin nögne
Hest og, kun med Nöd og neppe undgaaende dc ham forfolgende Bolas og Lazos, kaste sig med en ringe Rest af
sine Tropper ind i Fæstningen Maldonado.
I Montevideo, som var Sædet for den Regjering, der
paastod sig, i Modsætning til Oribes, al være den eneste lov
lige Regjering i Uruguay, commanderede under mil Op
hold der General Correa og havde under sig: 1) en Le
gion Indfødte paa omtrent 6 à 700 Mand, hvoriblandt en
betydelig Deel Negre; 2) cn Legion Italienere paa circa
800 Mand under Oberst Garibaldi; 3) en Legion Franskmænd og Baskere, som ikke var mindre end 1800 Mand
stærk, under Oberst Thibauld. Man seer heraf, at Rosas
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ikke havde saa ganske Uret, naar han paastod, at Monte
video var i fremmede Eventyreres Hænder.
Alle disse
Tropper besatte de yderste Linier samt Cerroen. Deres
Udholdenhed og Mod omtaltes af Alle, som jeg underholdt
mig med derom, som i hoiesle Grad beundringsværdigt; de
havde nu udholdt dette Liv i flere Aar, og vare daglig ud
salte for Död og Ôdelœggelse. Men man maa da tilföie, at
de fægtede den Fortvivledes Kamp: de vidste meget vel,
hvad Skjæbne der ventede dem, dersom Montevideo faldt i
Oribes Hænder; de kunde da med temmelig Sikkerhed regne
paa enten at blive nedsabledc med samt deres Familier,
eller at miste alt og blive bortslæbte, for at tjene som Sol
dater i Rosas’s Hære i det Indre af det vidtløftige, argen
tinske Territorium, tiltrods for det ellers saa mægtige Eng
lands eller Frankriges Protestationer, som i derine Retning
mere end eengang have viist sig afmægtige.
En betydelig Lettelse i sin Tjeneste havde denne Gar
nison i et Corps af 800 Mand franske og engelske Matro
ser, som var landsat fra de herliggende Orlogsmænd.
Disse besaite den indre Linie, og bidroge saaledes virkelig
til Byens Forsvar, skjöndt de ikke havde faaet Leilighed lil
at tage acliv Deel i den afskyelige Kamp, som rasede med mere
eller mindre Voldsomhed udenfor Montevideos Volde, og
förtes alene mellem Forposterne. De forskjellig# Partier
vare meget ivrige i at udtrykke deres dybe Misbilligelse af
delte Uvæsen, hvorfor de da altid skjöde Skylden paa hin
anden; men Sandheden var, at dø havde Lidet eller Intet
at lade hinanden höre. Det var Borgerkrigen med alle
dens Afskyeligheder, fört af et, af de vildeste, utæmmelig
ste Lidenskaber behersket Folkefærd, og nu udarlet til det
yderligste Had ved den Haardnakkethed, hvormed der kæm
pedes fra begge Sider.
Med Hensyn paa den egentlige Regjering i Montevideo,
da forholdt det sig saaledes: Ifölge Republiken Uruguays
Constitution skal, i Tilfælde af Præsident-Værdighedens Va
cance af hvilkensomhelst Grund, Præsidenten for Senatet
(det förste Kammer) midlertidig indlage Præsidentens Sæde«

398
Paa Grund heraf var den alderstegne Suarez beklædt med
Præsidentværdigheden, indtil et nyt Valg kunde foretages.
Don Frutuoso Ribera, der var bleven Præsident i 1838, var
nemlig ikke længere i denne Post, der kun besættes paa 5
Aar. Men det havde megen Vanskelighed at faae et Valg
istand; thi paa Grund af at hele Landet var i Oribes Magt,
paa Grund af Dödsfald blandt de Deputerede, saavelsom
Meningsforskjellighed og deraf folgende Emigration iblandt
dem, var hverken det forste eller det andet Kaminer af de
i Montevideo sammenkaldte Stænder saa fuldtalligt, at det
kunde betragtes som beslutningsgyldigt. Under disse van
skelige Forhold skulde endnu den Ulykke ramme det be
trængte Montevideo, at Ministeren Vasquez, efter Sigende
Sjælen i det hele Modslandssystem mod Rosas’s Anmasselser,
og en særdeles begavet, charactecrfast Mand, döde temme
lig pludselig, faa Dage för min Ankomst. Det var ham, der
tilskyndet af de to Ministre fra Frankrig og England, de
Herrer Deflaudis og Ouseley, havde bragt Regjeringen lil
at gribe til den overordentlige Forholdsregel, at sammen
drage begge Kamrene til eet, al tilkalde endeel af Byens
militaire og civile Autoriteter, og kalde denne Forsamling
Notablernes Kammer, med Fuldmagt til at udöve de to Kam
res Myndighed. Det var en Selvfölge, at Oribe erklærede
alle fra denne Forsamling emanerende Love og Anordnin
ger for ugyldige.
Endnu maa jeg ved denne Skildring af Forholdene, som
jeg forefandt dem i Montevideo, omtale denne Byes datidige
overordentlige, jeg kunde kalde det unaturlige Handelstil
sland. Det var nemlig Tilfældet, at denne beleirede By,
som var afskaaren fra alle Oplandets Tilforsler*), havde
den mest blomstrende Handel, der overgik alt, hvad man
hidtil havde kjendt. Dette var foraarsaget ved den Blokade,
som den engelske og franske Eskadre havde paafört Bue*) Uruguay's Qvteg dreves næsten altsammen op til Rio Grande, hvor
fra der derfor allerede siden flere Aar vor en uhyre Udfôrsel af
* Huder.
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nos Ayrcs og ethvert andet Punkt i la Plata-Floden, hvor
Rosas eller Oribe förte Overherredømmet. Denne Blokade
var af en aldeles særegen Natur: den forbod nemlig al
fremmed directe Handel paa Buenos Ayres og de andre
Pladser, men tillod derimod, eller lukkede idetmindste
Öinene for Handelen imellem Buenos Ayres og Montevideo.
Smaa Skibe, ladede aabenlyst med Landets Produkter, navn
lig med Huder, i Buenos Ayres eller Ensenada eller Chuelo,
seilede uhindrede gjennem Blokaden til Montevideo, hvor
de under Uruguays Flag lossede deres Ladning og indtoge
en anden, og bragte den ligesaa uhindret tilbage. Deres
Papirer löde gjerne paa Gauleguay, en Havn i det neutrale
Entrerios, og med denne tomme Formalitet lod man sig da
nöie, omendskjöndl de altid gjorde deres Reiser paa een
à to Dage, medens den fingerede Route mellem Montevideo eller
Buenos Ayres og Gauleguay notorisk ikke kunde gjöres paa
mindre, end omtrent tre Dage op og fem Dage ned ad Floden.
Nopitsch angiver i sit Værk over Galatheas Reise, Pag. 304,
Detaillen af Buenos Ayres Export i de to sidste Maaheder
af 1845, og tilföier, at det meget betydelige Qvantum
Varer alene er udfort i 1200 smaa indenlandske Fartöier,
som alle have losset i Montevideo.
Denne Maade at blokere paa var aabenbart til Fordeel
for Montevideo, som saaledes factisk var bleven Stapelstad
for Buenos Ayres Havn og Handel, og der kom da ogsaa
et meget betydeligt Antal fremmede, navnlig sardinianske
Skibe, som lossede og ladede, og der herskede en magelos
Travlhed paa Toldboden. Men den hele fremmede Handels
stand i Buenos Ayres, navnlig de franske og engelske Kjöbmænd, skreg höit mod disse Forholdsregler, som i höi Grad
belastede Exporten af la Plata-FIodens Produkter, der jo
maatte betale dobbelt Told, nemlig först Export i Buenos
Ayres, saa Import eller Transit i Montevideo. De beklagede
sig — mig synes med Grund — over at deres Regjeringer, for at begunstige Montevideo, lagde Skat paa deres
egne Undersåtters Handel og Skibsfart.
Denne Blokade havde frembragt en saadan Forandring
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i Montevideos Toldinlradcr, at disse, som för Buenos Ayres
blev blokeret, men medens endnu Beleiringen fandt Sted, vare
nedsunkne til knap 1000 Piastre maanedlig Indtægt, nu vare
stegne til 200 à 220,000 Piastre maanedlig. Ifölge Nopilsch’s
Beretning var Udfôrselen fra Montevideo i de 3 förste Maa
neder 1847 af 2,134,020 Piastres Værdie. Det var ogsaa
kun ved disse overordentlige Hjelpemidler, at del var ble
vet den i Montevideo beslaaende Regjering muligt al be
stride de overordentlige Udgifter, den havde at kæmpe
med, for at udfore Krigens Byrder. Forinden den fik denne
Kilde at ose af, havde den grebet til de mest fortvivlede
Midler, saasoin at pantsætte alle Byens offentlige Bygnin
ger, Calhedral-Kirkcn deri iberegnet. Del var en bekjendt
Sag, at Huset Lafoncs eiede alene en Trediedeel af Monte
video By. Al Regjeringens Fornodenhcder maatte være
overordentlig store, vil let indsees, naar man betænker, at
de 2500 Mand Fremmede, som i Begyndelsen frivillig og
uden Lön grebe til Vaaben, for at forsvare Byen mod
Oribe, nu derimod vare indtraadte i Republikens Tjeneste
som lönnede Soldater, der skulde klædes og bespises; at en
stor Mængde Fattige vare indkomne fra Landet som Flygninge, eller vel og vare Efterladte efter faldne Soldater, og
at disse Fattige skulde iödes ined daglige Rationer*); ende
lig at Proviant, som rigtignok ankom jevnlig og temmelig
rigelig fra Rio Grande, dog maatle betales dyrt og derefter
sendes soværts igjen til Colonia og Maldonado.
For nu at faae Capilaler lil sin Raadighed, havde den
haardt betrængte Regjering forpaglet endeel af Tolden bort
lil et Compagnie, beslaaende af femten fremmede Kjobmænd.
Den sidste Contract var afsluttet for Halvdelen af Told-

*) Regjeringen uddcclte daglig 26,000 Rationer, deels til Tropperne,
deels til Fattige; de.bleve uddeclte paa tre forskjellige Tider af Da
gen, og vare nok alt i alt temmelig kummerlige, saavel i Qvantilet,
som Qvalitet. Ligeledes havde Regjeringen lagt Beslag paa alle le
dige Bygninger i Byen og deri indqvarterct deels Soldater, deels
fattige fra Landet emigrerede Familier.
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Intraderne i 1847 og 48, imod Erlæggelse af 1,000,000
Piastre, hvilken Capital var kommen tilveie ved Aclier,
hvis Værdie da steg og faldt i Cours, altsom Told-lntraderne gave större eller mindre Udbytte. De daglige ToldIndkomster bleve derfor ogsaa bekjendlgjorte i Aviserne,
og det var ganske morsomt at see den Spænding, hvormed
disse Blade i den Anledning læstes hver Aften eller Morgen
af de Herrer Kjobmænd paa deres respective Contoirer.
Saaledes var altsaa Tilstanden i Montevideo, da jeg op
holdt mig der i April og Mai Maaned 1847. I det Indre
af Byen skulde man forresten ikke mærke, at man levede i
en beleiret Stad; den ovcrmaade stærke Handel, den store
Vrimmel af Fremmede i Gaderne gjorde Byens Udseende
meget levende, og Forretninger gik tilsyneladende deres
vanlige Gang, som i den dybeste Fred. Men kom man i
nærmere Forbindelse med Folk, var det tydeligt at spore,
at man levede paa en Vulcan, og at Alle vare forberedte
paa hvert Öieblik at sec et nyt Udbrud. Alle havde endnu
i frisk Minde, hvad der var foregaaet for faa Maaneder siden, da Ribera pludselig var ankommen paa Mon
tevideos Rhed. Vasquéz, Udenrigsministeren, og Pacheco,
Krigsministeren, modsatte sig hans Landgang, men Ribera
havde Tilhængere mellem Negermilitscn, og disse tiltvang
sig den. Blod flöd i Gaderne, Huse bleve plyndrede,
kort alle et Pöbel-Regimentes Rædsler fandt Sted. Kun
ved de franske og engelske Autoriteters Optræden formaaedes Ribera til atter at forlade Byen. Næst et fornyet
og mulig heldigt Angreb af Oribe, frygtede man nu mest
de Uordener og Voldsomheder, som de naturaliserede
Fremmede kunde forvolde, dersom de to store Somagter
ved et eller andet Omslag i deres Politik skulde finde sig
foranledigede til at overlade Montevideo til sin egen Skjæbne.
Hvad nu mig selv angik, da tilbragte jeg min Tid,
deels med de Forretninger, jeg havde med Regjeringen i
Montevideo, og hvorom mere i det Folgende, deels ved at
leve med de engelske og franske Skibschefer og Admiraler,
som laae paa Rheden. Tiltrods for den forenede Blokade
Dilles Jordomseiling. 111.
26
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og Intervention af de to Eskadrer var der ikke slor Har
monie imellem dem. Delle hidrørte hovedsagelig fra Sir
Thomas Herbert, den engelske Commodore, der havde aflöst Admiral Ingelfield. Da nemlig den engelske Regjering
var bleven hjertelig kjed af den hele Sag, udsendte den Ge
neral-Consul Hood til Buenos Ayres med speciel Mission
til at negociere en Fredslutning; og paa samme Tid blev
Admiral Ingelfield, under hvis Commando Forceringen af St.
Lorenzo havde fundet Sled, og paa hvem Rosas i Særdeles
hed var opbragt, tilbagekaldt, og Sir Thomas Herbert fik
Commandoen. Denne gamle Herre, der havde udmærket
sig meget i den chinesiske Krig, havde i sin Tid ligget for
Buenos Ayres med en Corvel og havde havi de mest ven
skabelige Forbindelser med Rosas. Med Relle regnede man
derfor paa, at hans Udnævnelse vilde være Regjeringen i
Buenos Ayres behagelig. Men imidlertid vare Hr. Hoods
Underhandlinger slrandede paa de Herrer Ouscleys og Deflaudis Modstand, og Blokaden og Interventionen maatte fort
sættes som forhen, medens Hr. Hood reisle hjem med ufor
rettet Sag. Delte var meget imod Sir Thomas Herberts
gode Villie, og det var kun ifolgc Oliseleys bestemte Ordre,
at han beqvemmede sig lil at fortsætte Blokaden og sende
sine Matroser i Land til Forlemes Besættelse i Montevideo.
Ilan selv levede for del meste ombord, hvor han, som cn
ægle gammel Commodore, fornöiede sig over sin skjonne
Fregat „the Raleigh“, som i Sandhed var ct at de deiligste
Skibe, jeg nogensinde har seet. Han var cn meget rig
Mand og förte et stort Huus ombord, navnlig var hans Bord
særdeles luxurieust.
Den franske Admiral Lainé, der havde commanderai
hele Tiden under Blokaden i Forbindelse med Admiral Ingclfield, boede i Land. Han var meget ivrig for Montevi
deos Sag, men yderlig kjed af sil Ophold her, og ventede
med Ulaalmodighed at skulle blive afløst. Ogsaa med ham
levede jeg paa den behageligste Fod.
Den eneste, men for mig meget interessante Spadseretour, var ud til Udenværkerne, hvor jeg da flere Gange var
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Öienvidne til de jevnlige, som oftest ubetydelige, altid frugteslöse Skjærmydsler, som fandt Sled mellem Forposterne.
Del var herude, al Byens Milits gjorde Vagt afvexlende med
den italienske og franske Legion. Den vedslaaende Tegning
af en Milits—Soldat paa Post ved en af Udenværkets Cano
ner, giver et bedre Begreb om dem, end al Beskrivelse.
I folge de mig tillagte Inslruclioners Bydende maatle jeg
sætte mig i directe Forbindelse med Regjeringen. I min
Hoved-Instruclions § 3 var det mig nemlig paalagl, saa*fremt jeg ved min Ankomst tit Montevideo endnu maatle
finde Republiken Uruguay at beslaae som selvstændig Slat,
da at erklære for denne Slats Regjering, at man herhjemme
ansaae det at være i begge Staters Interesse, at den under
28 Febr. 1842 mellem Danmark og Uruguay afsluttede Han
dels- og Venskabs-Traclat, der af Kongen var ratificeret,
ogsaa erholdt Ratification fra Republiken Uruguays Side, en
Act, som man nu i snart fem Aar forgjæves havde ventet paa.
Det forste Spörgsmaal, der her opstod for mig, var:
hvilken af de to Regjeringer jeg skulde ansee for den
lovlige, enlen Oribe’s paa Cerrito, eller den Montevideanske?
Paa den ene Side var det vist, at den störste Deel af Lan
det var i Oribes Magt, endvidere, at denne Mand vilde,
hvis han kom til Magten, sandsynligviis annullere alle den
anden Regjerings Handlinger, endvidere at han var beskyt
tet af Rosas, som var almægtig i Buenos Ayres, og da jeg
ogsaa havde Ærinde lil dette Lands Regjering, kunde det
være uklogt at sætte mig i Forbindelse med hans Fjender.
Men paa den anden Side, foruden at den kongelige danske
Consul var forbleven i Montevideo, hvor han vedblev at
residere, saa vare ikke alene saavel den franske som engel
ske Minister forblevne i Montevideo, ved hvis Regjering
de betragtede sig som accrcditerede, men de spanske,
portugisiske, brasilianske og sardinske Ministre eller Chargés
d’Affaires havde alle fulgt detle Exempel og erklærede alle,
at de maalte betragte den herværende Regjering som Lan
dets lovlige Bestyrelse, hvorimod Oribes Herredomme stedse
var Gjenstand for deres Regjeringers Protest, ja endog for
26*
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den franske og engçlske directe og active Intervention.
Dette var omtrent Indholdet af de Svar, jeg erholdt paa
mine confidentielle Forespørgsler i denne Anledning, som
jeg henvendte i Særdeleshed til do Herrer Ouseley og Deffaudis. De tilfoiede endydermere, at om endog Oribe kom
til Præsidçntværdighcden, og om han endog annullerede alle
den nuværende Regjerings Handlinger, saa vilde det dog
aldrig kunne angaae Landets Forpligtelser til Udlandet, ef
tersom det vilde lede ham ind i et Chaos af Ubehagelighe
der og Stridigheder med alle fremmede Handclsmagler; al
det maatte være alle andre Staters fælleds Interesse at
modsætte sig saadanne Handlinger, og at Oribe var for klog
til at udsætte sig for Sligt. Som Exempel henviste man
mig paa Spanien, soin for nylig havde afsluttet en Tractat
med den i Montevideo beslaaende Regjering.
Slrax ved min Ankomst havde jeg paalagt vor Consul
Hr. Thode, som stod paa en venskabelig Fod ined Præsi
denten, Hr. Suarez, og Udenrigsministeren, Hr. Chucarro,
underhaanden at sige dem, at jeg mulig agtede at frem
komme med Spörgsmaal i Anledning af den ommeldlc
Tractat. Dette havde idetmindste det Gode ved sig, at de
Herrer vare forberedte paa at svare mig, da jeg nogle
Dage etter, ved al gjöre dem Visit, confidenlielt spurgte om,
hvorvidt denne Sag var, og hvad der hindrede Ratificatio
nen fra Uruguays Side. Jeg erfarede da, at Tractaten alt i
1843 havde været tilstillet de Depuleredes Kammer lil Be
kræftelse, men var der bleven henlagt, og jeg kunde gjerne
sige« forlagt, saa at man knap kunde finde den igjen. Imid
lertid havde Begivenhedernes Mangfoldighed forhindret For
retningernes regelmæssige Pleie o. s. v. Man forsikkredc
mig imidlertid, at man nu slrax vilde tage fat paa denne
Sag, og virkelig erfarede jeg ogsaa, al Notablernes Kammer
var blevet sammenkaldt til et overordentligt Möde i den
Anledning.
Saasnart jeg havde modtaget de Herrer Deffaudis og
Ouscleys Svar paa mine Foresporgsler, indgav jeg under
26 April en'officiel Note lil Udenrigsministeren, hvori jeg
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underrettede ham om mine Instructioners Bydende, og fore
spurgte om, hvorvidt }eg turde gjöre mig Haab om, at see
denne Sag bragt lil Ende under mit Ophold paa la PlataFloden. Hr. Chucarros Svar indlob allerede den 27de og
gik i det Væsentlige ud paa at melde mig officielt, hvad jeg
alt ovenfor har berettet, at man confidenticlt havde under
rettet mig om. Af denne Note saae jeg iövrigt, ät det var
under 7 Septbr. 1843, at Tractaten havde været tilstillet det
lovgivende Kammer.
Saaledes forsikkret om Regjeringens gode Villie i denne
Sag, ansaae jeg ikke min personlige Nærværelse for videre
nödvendig, og besluttede mig derfor til at seile op til Bue
nos Ayres, hvor jeg ogsaa havde Regjeringens Ærinde at
udrette, og derpaa at anlöbe Montevideo for Udgaaende, for
da al erfare Sagernes Tilstand, og om muligt selv at tage
Ratificationen med mig. Under 28 April indsendte jeg der
for en anden Note til Hr. Chucarro, hvori jeg, næst at anerkjende Modtagelsen af hans Skrivelse, og at melde ham
min Hensigt at gaae op til Buenos Ayres o. s. v., fremhæ
vede det Önskelige i, at Sagen snarest mulig tilendebragtes,
som en Garantie mere for den gode Forslaaelse mellem de
to Lande, hvilket jeg ansaae af gjensidig Interesse, hvor
for jeg var overbeviist om, at der fra den ene Side vilde
blive vist ligesaa megen Iver og Redebonhed, som der var
udvist fra den anden.
Til Consul Thode skrev jeg endvidere og paalagde ham
at gjöre sit Bedste, for at drive paa Sagen, i Særdeleshed
ad den confidentielle Vei, ved hans Kjendskab til de mest
indflydelselrige Medlemmer af Kamret, og da tillige at ud
virke, at man havde Ratificationsacten saaledes færdig, at
jeg ved min næste Afreise fra Montevideo kunde, hvis man
önskede det, tage den med mig, noget hvortil jeg var fuld
kommen villig, ligesom at jeg ogsaa skulde gjöre mig en
Fornöielse af at tjene Regjeringen ved at medtage dens
Depecher til Rio Janeiro og Europa, ifald man önskede det.
Dette sidste, vidste jeg, var under de forhaandenværende
Forhold en ikke ubetydelig Tjeneste.
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Under vort hele Ophold her havde vi meget uroligt
Veir med Regn, Torden og Lynild, samt meget stiv Kuling.
Den 24de gik om Aftenen et orkanagtigt Vindstöd af SV.over
Rheden, som tog Galathea tværs og krængede den for Takkel
og Toug 12° over. Bagbords Jollen, som var heist men
ikke surret, kastedes med sasidan Voldsomhed mod Vanterne,
at den knuste sin ene Side. Vindstödet varede 5 Minuter.
Fiele Natten blæste det haardt af SO., som satte en vold
som Sö paa Rheden.
Den 28 April gik jeg ombord, efter at have taget Af
sked med flere elskværdige Familier, som trods den spændte
Tilstand, hvori de levede, havde kappedes om at vise mig
Venskab og Hoflighed. Den 29de om Morgenen Kl. 3 pur
rede ud og gik i Værk med at lette. Det er ingen let Sag,
at faae sit Anker hjem, naar det har staaet nogen Tid i
Bund paa la Plata-Floden. Ikke alene er det Ankeret, som
holder haardt i Grunden, hvor det er sunket heelt under i
Mudderet, men selve Kjæden er saa slibrig og slikket, at
man ikke kan faae Seisingerne ti! at staae, og dertil kom
mer, at Dækket bliver saa tilsölet af det fedtede Leer, som
hives ind med Kjæden, at man slet ikke kan staae eller
gaae derpaa. Ved saadan Leilighed maa man gribe til det
Middel at anvende den store Spröite udenfor Klydset og ved
at hive ganske langsomt, give sig Tid til at spröite Leer
og Snavs bort af Kjæden, förend den gaaer ind ad Klydset.
Vi vare den Morgen to Timer om at faae vort Anker hjem.
Afstanden fra Montevideo til Buenos Ayres er 30 danske
Mile. For Skibe, som stikke mere end 10 Fod, er Farvan
det temmelig indskrænket, idet forskjellige Mudder- og
Sandbanker, hvilke der ikke med Sikkerhed tör seiles
over med större end ovennævnte Dybgaaende, nöde til at
holde sig i en temmelig indskrænket Canal. Denne löber
Syd om begge Ortiz-Bankerne, men Nord om et Par andre,
— i det franske Kaart, som udentvivl er det bedste, kal
dede: Bane de tuf, og Banco chi.co, — og man vil paa hele
denne Vei ikke faae under 3$ a 4 Fv. Vand, men aldrig
fulde fem Favne. Iövrigt er denne Seilads saa indviklet
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for store Skibe, og Strömmen saa uregelmæssig, at man
paa ingen Maade bör tillade sig at gjöre denne Reise uden
Lods, om man end har nok saa gode Kaart og nok saa
nöiagtige Beskrivelser ombord. Fra Montevideo sætter man
Cours SV. ogVSV. hen efter Indios-Pynten beliggende paa
Sydsiden. Den er imidlertid saa lav, at man sjelden faaer
den at see, da man maa holde sig paa en Afstand af 3 à
4 danske Mile fra denne Pynt, saavelsom fra hele Sydky
sten af Floden, for at undgaae Leer-Banken. Afstanden fra
Montevideo lil Indios-Pynten er 13 Miil. Der er senere
blevet nedlagt et Fyrskib i NO. for Indios-Pynten, 9 Qvml.
af Land, og 4 Qvml. vestlig af Ny-Banke, paa hvilken der
kun cr 17 Fod Vand. Delte Fyrskib, som endnu ikke var
udlagt i 1847, maa være en betydelig Veiledning for Sei
ladsen paa denne Flod, som har sin Hovedvanskelighed i
den meget lave Sydkyst, der gjör Anduvningen af den
snevrere Deel af Floden fra Indios-Pynten og ind efter
saa usikker.
Hvad os angik, da havde vi Lods ombord, og under
hans Veiledning, med en frisk Brise af SO., lobende 7 à 9
Miles Fart og brugènde stadig vort Lod, som er den troeste Veiviser i dette Farvand, naaede vi samme Dags Aften
ved Solnedgang indtil paa 5 Mile Ost for Buenos Ayres, hvor
vi ankrede bp for Natten paa 4J Fv. Vand.
Man tænker sig i Almindelighed Seiladsen paa en Flod
som noget meget smukt. Man vil saa gjerne hermed for
binde Mindet om de Floder, hvis smukke Bredder man paa
sine Landreiser maaskee har havt Leilighed at beundre, man
mindes Rhinens og Donauens, Loirens ogGaronnens yndige
Kyster, og uvilkaarlig udbryder man: del maa dog være
deiligt at seile med saa stort et Skib paa cn saa mægtig
Flod! Erfaringen vil imidlertid bekræfte det Modsatte. De
fleste store, seilbarc Floder faae i Almindelighed ved deres
Udmunding Landstrækninger at gjennemlobc, der ere flade
og hæslige af Udseende; de danne desuden som oftesi store
Sandbanker, der gjöre deres Udlöb og Indlob lige saa
stygge som farlige, og sjelden eller aldrig giver den forste
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Indsciling i cn Flod endog kun det fjerneste Begreb om
de Skjönlieder, som Landene paa begge Flodens Bredder
senere ville frembyde. Disse Erfaringer gjentage sig i Eu
ropa, som i Asien og Amerika. Alle Mennesker vide vist,
at baade Rhinens og Donauens, Elbens og Weserens Mun
dinger ere noget af det Stygges le, man kan tænke sig. Nu
vel! La Plata-Floden var den fjerde store Flod, jeg beseilede
paa denne Reise., og jeg fandt denne Gang, som de foregaaende, da jeg havde været i disse Farvande, at den rivali
serede med Ganges- og Canton- og Shang-hae-Floderne i
Eensformighed og lidet tillokkende Udseende. La PlataFlodens Vand er af skidenguul Farve, tilsyneladende ganske
tykt af Leer, som Strömmen fra Parana og Uruguay förer
ined sig, og ’saa lidet gjennemsigligt, at man seer hele
Skyggen af Skibet afspeilet paa Vandets Overflade, ligesom
paa en Landevei. Trods delle meget gule og ugjennemsiglige Udseende, cr la Plata-Flodens Vand ypperligt at
drikke. Man kan rolig fylde sine Vandkjcdler fra Vandet
udenbords, saasnart man er naaet op forbi Ortiz-Banken, thi
indtil da vil det, især med östlig Vind, findes al være brakt.
Naar det har staaet nogle Dage, har det sat Bundfald og
bliver nu ganske klart af Udseende og altid særdeles blodt
og velsmagende.
Den 30 April lettede jeg og styrede Cours for Buenos
Ayres ydre Rhed. Man skal, for at komme saalangt op,
passere over en Barre, hvorpaa der ikke er mere end 15
a 16 Fod. Jeg lempede derfor Corvetlen paa ret Kjôl og stod
saa ind over Barren, havde stadig 3 Fv., kun eet Kast af
2} Fv., — stadig engelsk Maal, hvilket, som bekjendt, er noget
mindre end det danske. Der var saaledes ikke meget at
give bort under Kjölen; dog maa jeg Irlfôie, at Corvetten
i del Hele laae temmelig let over hele Livet, eftersom der
var saa lidet Vand fyldt. Aarsagen, hvorfor jeg vovede
denne Seilads paa saa lægt Vand, var fordi jeg af Erfaring
med Fregatten Bellona vidste, hvad det var for en afskye
lig og vanskelig Sag at ligge for Anker saa langt ude, som
det vilde være nodvondigt, ifald vi ikke .havde kunnet
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komme over Barren. I 1841 laae vi 3J danske Mile fra
Land, og maalte desuden vedligeholde stadigt Samqvein med
Byen, ikke at tale om, at liere Proviantsorter jevnlig bleve
sendte ombord, alt i aabne Farlöier. Der kan stundom
staae en urimelig höi So her paa denne Rhed, ja den kan
være saa höi, at al Forbindelse med Land bliver umulig.
Da jeg nu havde Forretninger i Land, som nodle mig til
at tage Ophold der, og jeg under ingen Omstændigheder
vilcfe være skilt fra mit Skib, saa bestemte jeg mig til, da
Lodsen erklærede, at det nok kunde lade sig gjöre, at paa
tage mig Ansvaret ved at seile over Barren. Jeg maa da
lilfoie, at om vi end havde rört Grunden, kunde det vistnok
været ubehageligt og givel os nogen Uleilighed, men efter
al Sandsynlighed havde der ingen Fare været for Skibet.
KL 84 Formiddag ankrede vi paa 19 Fod Vand paa Buenos
Ayres ydre Rhed. Paa denne Ankerplads laae vi endnu 5
Qvml. fra Land. Kun ganske smaa Skibe, stikkende 4 à 5
Fod, kunne komme ind til paa } Miil fra Kysten. Paa
Buenos Ayres Rhed laae flere engelske og franske Blocadeskibe. Ogsaa en sardiniansk Orlogsbrig laae her til An
kers. Fra disse Skibe blev strax sendt mig Officierer om
bord for at complimentere.
Efter at have aflagt de sædvanlige Visiter i Orlogsmændene, gik jeg i Land om Eftermiddagen KL 2. Land
gangen skeer paa cn höisl original Maade. Her er aldeles
ingen Landingsbro. En saadan, der virkelig vilde være et
meget stort og tillige vanskeligt Arbeide, har vel været
forsögt, men aldrig fuldfort, og de jevnlig indtræffende,
overordentlig svære Stormfloder, hvorved Vandet stiger lil cn
meget betydelig Höide, have hidtil odelagl i een Dag, hvad
der i mange Dage og Maanedcr har været arbeidet paa.
Man roer derfor ind, saa langt man kan. indtil man staaer
paa Grund, og nu seer man en for- og bagtil aaben, me
get höi, tohjulet Kærre komme ud, for at tage En selv og
Ens Bagage de sidste 2—300 Alen ind lil Land. To Heste
ere, uden Skagler eller Svingler, spændte den ene til den
forreste, den anden til den bageste Deel af Vognstangen
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og trække saaledes afsted med Kærren eller svumme videre,
nnar de tabe Bunden under deres Fodder. Kudskcn, den
saaknldte „carretero“, en barfodet, trôicklædt Person med
et bredt, rödt Baand om sin runde Hat, et lille rodi Tor
klæde om Halsen og et större dito bundet om Hofterne,
ligger paa begge Knæ, som en Berider, paa en af disse
Heste og styrer herfra sit Kjörelöi. Den store Vane, disse
Folk have i at manoeuvrere deres Vogne, gjör Sagen i sig
selv let, men den förste Gang forundres man jo lidt over
denne Befordringsmaade. Jeg har dog aldrig hört, at nogen
Ulykke er hændet derved.
Man kjörer med denne Kærre heelt op paa den anbne
Strand og læsses af nedenfor en Slags Promenade, beplan
tet med Træer, som löber langs Stranden paa et noget ophöiet Terrain. Det er ikke alene Mennesker med deres
Gods, som paa denne Maade ind- og udskibes, men den
samme Fremgangsmaede bruges ved Losningen eller Lad
ningen af alle de Skibe, som komme hertil, forsaavidt de
ikke söge ind i Ensenada-Bugten og Chuelo-Revieret, hvor
dog Dybden kun er ringe., saa at det ikke er uden meget
fladgaaende Fartöier, som kunne benytte denne Leilighed.
Buenos Ayres er en meget stor By. Den er belig
gende paa et næsten fladt Terrain umiddelbart ved la PlataFlodens höire Bredde. Den er inddeelt i Cuadras^ hver
Cuadra 100 „varas“ o: omtrent ISO danske Alen lang og
ligesaa bred; 30 Gader lobe perpendiculair paa Stranden,
og 18 lobe parallel med den. Byen har altsaa 540 Cuadras, men endeel af dem ere enten ikke heelt bebyggede,
eller danne Haver og Landsteder i de ydersle Qvarterer af
Byen. Alle Gaderne ere lige brede, og af passende Vide,
næsten alle ere forsynede med et Fortoug, der, skjöndt
smalt, dog er til stor Beqvemmelighed for Fodgængerne,
eftersom Brolægningen er afskyelig. I de ydre Qvarterer
findes der derimod aldeles ingen Brolægning, og her ere da
Gaderne saa udhulede og saa fulde af Snavs, at de mere
ligne en eneste bred, dyb Rendesteen, end en farbar Gade.
Husene ere i Almindelighed paa lo Etager, stundom paa
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tre; de ere byggede i en regelmæssig, rot smuk Stiil, indesluttendc en Gaard, som gjerne er fliselagt, og hvorom da
Beboelseslejlighederne ere beliggende ud til en Veranda,
omtrent som i Lima og St. Jago. Udvendig ere de mörko
og forfaldne, ligesom de vilde skjule den Pragt og Overdaadighed, som boer indenfor deres Mure.
Naar man gaaer tilvenstre fra den ovennævnte Promenade,
kommer man ind i Byens fornemste Gader „Callede 25 de Mayo“,
og „Calle de Peru“, hvor der findes flere smukke Vaaninger og ret elegante Boutiker, saavelsom nogle mindre gode
Hoteller. Forfölger man denne Vei, vil man snart befinde sig
paa den store, fiirkantede Victoria-Plads, som uden Undta
gelse borer til i alle disse Byer af spansk Oprindelse.
Den optager netop en Cuadra, og Calhedrålkirkcn findes
her, som altid, at udgjöre den ene Side af Pladsen. Det er
en meget svær Bygning, men den er endnu langt fra fær
dig; der er imidlertid ikke Udsigt til, at den vil blive det for
det Förste. Der har i mange Aar ikke været tænkt paa at
bygge paa den, man har i Bnenos Ayres alt for travlt med
at före Krig og slaae Folk ihjel, til at man kan tænke paa
Sligt. Saaledes som den er, er den allerede en impone
rende Bygning, og den er indvendig fuldkommen svarende
til sit Ydre, det vil sige, at man nok seer, at den ikke er
færdig, men at den dog har noget meget storartet ved sine
höie Hvælvinger og sine mægtige Piller. Midt paa Pladsen
staaer den saakaldede Frihedsstøtte, en stor, styg Obelisk,
med en röd Lygte paa hvert sit Hjörne. Man forsikkrede
mig, at Piggene paa del Jern-Rækværk, der rundt omgiver
den, i Republikens forskjellige Rædselsperioder ofte har
været prydet med de ulykkelige forfulgte Unitariers Hove
der. Det berygtede Politikammer ligger ikke langt fra den,
paa den indre Side af Torvet; en röd Frihedshue er an
bragt over dets Port. Den Side af den store Plads, som
vender mod Söen, er oplaget af en langagtig Bygning lrted
en Buegang og endeel Boutiker; i Midten af den er en
stor Port, som en Art Triumphbue, udsmykket og overlæs
set med mange Trophæer og Emblemer, som jeg ikke kan
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sige, vidnede om saamegen Smag, som om archilcctonisk
Luxus. Den er forresten en Levning af de spanske ViceKongers Storhed; den nuværende Regjering befaller sig
ikke med Sligt. Gaaer man igjennem denne Port, da kom
mer man ud paa en anden aaben Plads med Udsigt lil
Stranden, men ligefor sig seer man Buenos Ayres Fort
beliggende, hvorpaa den argentinske Republiks Flag, — blaat
med en hvid horizontal Stribe i Midten, og i denne en guul
eller röd Sol, — sees at veie. Dette Fort er opmuret af
brændte Steen, og danner en med fire Bastioner forsynet
Skandse. Det indeslutter de gamle Vicc-Kongers Palads,
som dog nu kun benyttes til deri at indlogere fornemme
Fremmede; endvidere nogle Caserncr, eller rettere Soldalerbarakker, og nogle Arrester. Jegbesögte det aldrig ind
vendig, thi de mistænkelige Skildvagler syntes med Æng
stelighed at bevogte enhver Fremmod, som nærmede sig
dels Mure. Buenos Ayres Indvaanere holde sig borte der
fra i ærbodig Afstand.
Fra Fortet af, og Nord efter lober en temmelig svær,
höi Mur, opfört af rôde Mursleen. Denne stoller sig med sin
sydlige Flöi lil Fortet, men er paa sin Nordende ikke fær
dig. Den siges at skulle lobe langs Stranden, saa langt
Byen rækker, og dens Hensigt er al beskytte Byen mod
Flodens Oversvommelser, naar stormende Veir af SO. har
bragt den til at træde over sine Bredder. Den forevises af
Rosas's Beundrere som el Monument over hans Storhed,
hans Alsidighed, hans Omsorg for Landets Vel o. a. m.
Naar jeg nu lilföier, at Byen foruden Calhedralen tæl
ler 7 à 8 andre Kirker, alle af et smukt, dog ikke videre
mærkeligt Ydre eller Indre, saa har jeg omtrent fortalt alt,
hvad jeg veed at anföre om denne Byes Beskrivelse i ma
teriel Henseende. Man vil indsee, at en By, anlagt med
den ovenbeskrevne Regelmæssighcd, maa være meget eensformig i sit Udseende; der er saa liden Afvexling i Gader
nes Beliggenhed og Husenes Udseende, at den ene fuld
kommen ligner den anden. Man har for Enden af enhver
Gade det samme Perspectiv, og Husene ligne alje hverandre
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paa et Haar. Folgen heraf er, at, skjöndt det paa den ene
Side er overordentlig let at finde Vei i denne By, saa er det
paa samme Tid overmaade let at fare vild deri. Man be
höver blot at sige mig, at den Mand, jeg söger, boer i
Gaden Nr. 7, Cuadra Nr. 6, Huus Nr. 5 fra det Sted, jeg
er paa, saa kan jeg gaae min Cours og tælle mig frem.
Men er jeg saa uheldig at tælle feil forste Gang, og altsaa
at'komme ind i Gade Nr. 8, saa bliver al min Tællen om
somst, og hvad der er det værste, jeg vil sandsynligviis
ikke opdage min Feiltagelse, för jeg er kommen ind i del
udfundne Huus Nr. 5 i Cuadra Nr. 6, som ganske rigtig
vil findes i den feile Gade, jeg er i, ligesaafuldt som i den
rigtige, jeg segle.
I alle disse snorlige Gader, i Særdeleshed i dem, som
ligge i Nærheden af og udgaae fra den store Plads, findes
Boutiker næsten i hvert Huus, hvor Varer af alle mulige
Slags, lil at tilfredsstille alle Livets Fornødenheder, findes
udstillede i meget stor Overflödighed. Del meste heraf er
dog imidlertid europæiske Producter; af indenlandske Varer
findes med Undtagelse af Slagter- og Bager-Producler lidet
eller intet, det skulde da være saadanne Udsalgssteder, hvor
der handles med Rideloier, Ponchoer o. a. desl. I Almin
delighed ere alle disse Sager godt Kjöb paa Grund af det
meget slette Pengevæsen, som blandt andre Landplager ode
lægger disse Lande. En god Cigar kostede rigtignok 1J
Piastre o: Papiirspiaslre, et Æg 1$ Piastre, et Par Halv
støvler 160 Piastre o. s. fr., men naar vi siden komme til
at omtale Seddelpengenes Værdi, vil man see, at dette i
Grunden ikke var meget.
For aandelig Næring er her ligeledes sorget ret godt.
Den Fremmede finder med Lethed Adgang lil Læseselskaber,
hvor der findes Aviser, Tidskrifter og udenlandsk Literatur
i temmelig Overflödighed; men Ingen, uden Udlændinger,
kunne blive Medlemmer af disse Klubber. Selskabet i Buenos
Ayres er i det Hele taget meget dannet og behageligt, saa
vel i de Indfodtes, som i de nedsalte Fremmedes Kredse.
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Ogsaa er her to Theatre, hvor der imidlertid kun spil
les paa spansk, og efter Sigende under det Middelmaadige.
Af denne sammentrængte Beskrivelse skulde man slutte,
at Buenos Ayres alliait er en By, som man med Tilfredshed
kunde boe i. Og dog maa jeg for mit Vedkommende idet
mindste tilföie, at det Indtryk, jeg har bevaret fra mine to Op
hold her, saavel i 1840, som paa denne Reise 1847, er saaledes,
at Buenos Ayres vilde være det sidste Sted af alle de mange,
jeg udenfor Europa har besögt, som jeg vilde vælge at
nedsætte mig paa, dersom den Ulykke skulde ramme mig, at
jeg skulde blive nödsaget til at forlade mil Fædreland. Med
Billighed kan man forlange Aarsagen til denne Fordömmelsesdom; jeg skal forsöge al give den, saa godt jeg for
maner, uagtet jeg indseer, at jeg herved let kan blive fört
ind paa et Æmne, der deels, for at forstaaes rigtig, for
drer en Vidllöfligere Forklaring, end det er overeenstemmende med denne Reiseberetnings Plan at give, deels
maaskee overstiger mine Evner, idet dertil udfordres en
alsidigere Kundskab til Forholdene, end jeg er i Besiddelse
af. Jeg maa endydermere bemærke, al jeg kun omtaler
Forholdene saaledes, som jeg fandt dem i 1847, og ingen
lunde tör paatage mig Ansvaret for, al de skulde være de
samme nu, da fire Aar ere forlöbne, hvori saare meget
kan have forandret sig i disse ved idelige politiske Oinvexlinger saa haardt anfægtede Lande.
„Buenos Ayres“ har man kaldet denne By — paa dansk:
„Sund, god Luft“. Aa ja! jeg betvivler ikke, at Beliggen
heden ved den store Flod, med et aabent, stort Opland,
frit beslröget af alle Vinde, i et tempereret behageligt Cli
mat, kan være meget sund for Helbreden, og at Luften kan
være ypperlig for Lungerne at indaande, ihvorvel den — i
Forbigaaende sagt — kan stundom være forpestet nok ved
Uddunstningerne fra de store Slagterier i Byens umiddel
bare Nærhed og fra Aadslerne, der blive liggende rundt
om paa alfar Vei. Men der er et andet, ganske anderledes
luflfordærvende Stof, der tynger over denne By, og som
man föler tungt at besvære Aandedræltel og nedtrykke Sin-
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det Det er den Jernhaand, hvormed Rosas’s Tyrannie hol
der hver en Nakke böiel i det hele Land. Man seer det
paa hvert Ansigt, som man mödcr; der er et mörkt, tung
sindigt Blik, et glædelosl Udtryk i hvert et Aasyn, — mis
tænksom skotte de til alle Sider, dersom de hændelsesviis
möde cn Ven paa Gaden, som standser deres Fjed, thi in
tetsteds veed en Buenos-Ayrianer sig sikker for Tyrannens
og hans Haandlangeres Spioner. Dog, man behöver ingen
lunde at adspörge Physiognomierne^ for at erfare, af hvad
Natur Forholdene ere hertillands. Det hele saakaldede frie
Folk, disse hundredelusinder af Republikanere, ere, Alle som
Een og Een som Alle, smeddede i Rosas’s haardttrykkende
Lænker, Alle som Een bære de offentlig til Skue Vidnes
byrdet om deres egen Fornedrelse, i det de Alle uden Und
tagelse bære Rosas’s Livrée — det er: hans Farver — i
deres Klædningsstykker, paa deres Hat, Bryst eller hvor
somhelst, og paa hvadsomhelst Maade de kunne hitte derpaa.
Ikke en Mand moder man paa Gaden, han være af hvad
Stand det være vil, som ikke har en blodrod Vest paa,
eller et blodrödt Baand paa Hatten, eller el blodrödt Baand
i Knaphullet; — ethvert Fruentimmer, gammel eller ung,
riig eller fattig, fornem eller ringe, bærer en blodröd Slöife
paa Hat eller i Haar, et blodrödt Shawl eller et blodrödt
Livbaand; — paa det diende Barn har man fæstet en blodröd
Cocarde paa den lille Kappe. Hestene have blodröde Slöi—
fer paa Hovedlöiet, Hundene blodröde Halsbaand ; paa Husene
og i Værelserne ere Döre og Vinduesposler, Piller og al
Slags Forziringer malede rode, og de fleste Karether eller
Wienervogne, jeg saae, vare rödt lakerede.
Jeg undrer mig ikke, om man troer, jeg overdriver,
men jeg kalder dristig alle mine Reisefæller til Vidner paa,
at det kun er den nögne Sandhed, jeg her nedskriver. Og
var det kun en Farve, man bar lil Skue, for at vise sin
Hengivenhed for en vis Sag, for et bestemt Partie, saa
vilde jeg endda lade det staae ved sit Værd, jeg vilde gjerne
skrive det paa den patriotiske Begejstrings Regning, jeg
har selv sect, i det forsle Udbrud af hellig Begeistring for
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vort Fædrelands retfærdige Sag, Dannebroges for os Danske
saa betydningsfulde Farver, at pryde vore danske Qvinders
Bryst, paa samme Tid, som de ledede os Mænd i Kamp
mod fjendtlig Overmagt. Men seer inan nöiere ti), saa finder
man, at her er mere, end en Farve og dens Betydning,
Nei! her er Udtrykket af det raaeste Barbarie, af den lave
ste Smiger, af den dybeste Fornedrelse under Slaveriets
Aag. Paa ethvert saadant blodrodt Baand, som bæres om
kring Mændenes Hatte, eller hængende i Knaphullet, eller
som Slöifer i Damernes Haar og paa deres Bryst, findes
nemlig en Indskrift med sorte, stundom forgyldte Bogstaver,
som udtrykker deres exalterede Hengivenhed for Rosas og
hans politiske System: la Plata-Statens föderative Forfat
ning, ligesom deres glödende, phanlastiske Had mod hans Fjen
der, Unitarierne. Man seer paa disse Baand som oftest Ro
sas’s og hans Frues Portrailer og desuden afvexlende Texter,
men altid omtrent af folgende Indhold: „Foederation eller
Död! Leve de Foederale! Död over do vilde Unitarier!“ —
eller paa et Hattebaand el stort „Rosas“ i Panden og rundt
omkring; „Foederation, Uafhængighed eller Död“; — eller
paa et Knaphulsbaand, Rosas’s Portrait, omgivet af „Federa
tion o Muerte“, og underneden: „I Vivan los federales I
iMueran los salvajes, traidores, asquerosos, immundos Unitarios !“*)
Jeg kan begribe, at selv et civiliseret Folk kan, i et
Udbrud af vild Lidenskabelighed, og opflammet af Fædre
landskærlighed og af Had til dem, som formeentlig ville for
nærme dets Födeland, eller træde dets Rettigheder for nær,
at det da kan lade sig forlede til at give sin Harme Luft i
slige rasende Yttririger og ved slige vanvittige Demonstra
tioner, men naar jeg seer det samme Folk, efter sex Aars
Forlob, bære de samme ydre Mærker paa deres formcentlige rasende Had mod endeel af deres Landsmænd, som Alt
i Alt ikke have begaaet anden Synd, end at de have en
Paa Dansk: Foederation eller Döden! Leve de Foederale! Död over
de vilde, forræderske, væmmelige, urene Unitarier!
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anden Mening om Maadcn at begrunde deres Frihed og
deres Lands Regjering, og naar jeg paa samme Tid seer
det samme Folk iövrigt gaae fredelig omkring i det dag
lige Livs vante Sysler, naar jeg endelig seer disse Mærker
paa Brystet af graahærdede Mænd og Qvinder, eller paa
det spæde Barns uskyldige Hoved, naar jeg seer, at man
smykker selv de umælende Dyr, ja livlöse Ting, ined de
samme Farver, saa udtaler jeg det som min faste Ovcrbeviisning, al alt delle er ikke grundet i Sandhed; her er
ingen Enthousiasme længer lil at undskylde slige Udskeielser, her er Frygt den mildeste Bevæggrund, Nederdrægtig
hed eller Slaviskhed den værste, — til Ære for Buenos
Ayres’s Indvaanere vil jeg helst antage, at den förste er den
almindeligste.
Delte fanatiske Had lil Unilarierne bliver af Rosas’s
Regjering næret og födel og puslet til paa alle mulige
Maader. Der udstedes ikke en eneste Regjerings-Act, der
skrives ikke et officielt Brev, som ikke begynder med:
„Vivan los federales, mueran los salvajes Unilarios“; der tryk
kes ikke et Avertissement over en Auction i Byens Avis,
som ikke har denne blodtörstige Overskrift. Thealerplacalen
pranger hver Morgen med denne uchristelige Udgydelse i
rôde Bogstaver, og naar Skuespillet skal begynde, fremtræ
der forsi det hele spillende Personale og raaber: „Vivan
los federales“, hvorpaa der fra Tilskuerpladsene gjenlyder
et eenstemmigl „Vivan“, — „Mueran los salvajes Unitarios“,
hvortil hele Publicum pligtskyldigst svarer et skingrende
„Mueran“; og denne Demonstration findes endog anmeldt
paa Thealerplacalen at skulle finde Sted. Teppet falder
igjen, og först naar det anden Gang gaaer op, begynder
selve Stykket, i hvilket enhver af de Spillende, uanseet,
hvad Rolle han udförer, er behængt med rode Baand og
rôde Slöifer. Paa Ballerne afbrydes ofte Dands og Lystig
hed ved hine samme Skrig og Skraalen; og selv paa Folks
Gravstene paa „Recoleta“’en lilraabes dem endnu det sidste:
„Buen amigo, hijo, hermano y federal“. Kan man lænke
Billet Jordomseiling.
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sig noget mere latterlig afskyeligt! Og kan det lindre
Nogen, at man foler Væmmelse ved at leve mellem slige Folk!
Dot har heller ikke feilet, at der fra de fremmede Di
plomaters Side er skeet Protest mod dette Uvæsen, for deres
Vedkommende i det mindste. Den udenrigske Minister Arana’s Depecher bære blot Overskriften: »Viva la confedcracion argen tina!“ men ingen Dödsdom over nogensomhelst.
Men iovrigl vil man finde disse barbariske Udbrud systema
tisk at gaae igjennem enhversomhclst Act, som udgaaer fra
Regjeringen, cnhversomhelst officiel Skrivelse, som indsen
des til den. Man vil selv i de militaire Rapporter over
Armeens Revægclser mod Fjenden aldrig finde denne eller
hiin Person nævnet ved Navn, uden at han er betitlet med
ct „salvaje Unilario“, og Ribera har nydt den særdeles
Ære at blive tillagt del specielle Øgenavn »el pardejon“
som betyder „den lille Tiger“ hvormed han regelmæssig og
ufravigelig betegnes i alle Rapporter, saasnart der er Lej
lighed lil al omtale ham.
Det forekommer mig al her er Beviset for en cynisk
.Grusomhed, som er ct Grundtræk i den hele argentinske
Politik, og som da ogsaa er Ledelraaden for den hele
Maade, hvorpaa Krigen med Uruguay er bleven fort. Jeg
skal her, af mange Exempter, som staae til min Raadighed, kun fremhæve cet. I en Rapport, dateret Concordia
den 10 Januar 1847, fra en Oberst Urdinaran lil Urquisa, Gou
verneur for Provindsen Corrienles, i Anledning af Salto’s
Erobring, melder denne Chef saaledes:
„Kjære General og Ven I Efter at have tilskrevet Dem
igaar, begav jeg mig lil Strandbredden, hvor jeg talte
med Chefen for de vilde Unitariers Söstyrke, Fonnes, og
opfordrede ham til at overgive sig, hvilket han gjorde, i
det han Kl. 4 Eftermiddag overgav sig med Skonnerten
Resistencia. Efter at Paketbaaden Sosa ligeledes havde
overgivet sig, blev den skudt i Sænk ved etCanonskud fra General Gomez Corps, og da den var fuld af
Mennesker, hvoriblandt flere Familier, druknede en stor
Deel af dem ombord, uagtet alle Anslrængelser for at redde
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dem etc. etc.“ . . . „Jeg er nödsaget til at melde Dem,
at for al overtale disse Folk til at overgive sig, har jeg
maattet love dem at skaane deres Liv, og jeg haabcr, at De nok vil have den Godhed at holde dette Lofte,
paa Grund af mit givne Ord.“
— Ellers ikke !
Kom jeg i Selskab i private Familiekredse, saa fandt
jeg, al den store Mængde ogsaa der bar Vidnesbyrdet om
disse vilde, hevngjerrige Fôlelser offentlig til Skue. Man
havde endog vidst at give dem en vis Elegance, at omforme
dem efter Modens Bydende. De blodröde Klædesveslc vare
her af Flöiel, broderede med Guld, Hallebaandet var af
Silke, de röde Slöifer paa Damernes Bryst vare ikke sjel
den dannede soin Camelier eller andre Blomster, — men de
Död og Fordømmelse spyende Indskrifter vare der altid, og
aldrig vovede nogen „Porteno“ CBuenos Ayres Indvaaner)
al vise sig i Selskab med nogen blaa eller grön Vest, eller
med Damepynt i disse banlyste Farver, der tjente de som
Parias forhadte og foragtede Unitarier til Kjendemærkc.
Spörges der: „Hvem var da disse Unitarier, som saa
gruelig have fornærmet det hele argentinske Folk?“ saa
bliver Svaret enten meget langt?, og vilde da kræve et heelt
Cursus i Buenos Ayres’s Historie, eller det bliver meget kort.
Jeg vil vælge det Sidste. Unitarierne vare den Deel af Folket,
som ineente, at Landet vilde være lykkeligere og mægtigere,
naar alle de Provindser, som fordum udgjorde det gamle
Vice-Kongerige Buenos Ayres, bleve samlede under een
Regjering. Den forrige Præsident Lavalle stod i Spidsen
for dem. Det var i Almindelighed den mest cultivercde
Deel af Kationen, hvad man andreSteder vilde kalde Arislocratiet, der hörte til Unilariernes Partie. Rosas i Spidsen
for Democraternes Partie var af den modsatte Mening. Da
han var den stærkeste, fordrev han Lavalle, salte sig paa
Præsidentstolen for Provindsen Buenos Ayres, proclamerede
Confederations - Systemet som den eneste saliggjörende
Tro, og Alle, som ikke vare af samme Mening, for Udskud,
der skulde forfølges med Ild og Sværd. Lavalle blev un27*
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dcrslüllet i sine Fordringer af den franske Admiral Le
blanc, som erklærede Buenos Ayres i Blokadelilsland, men
Lavalle omkom i el Slag, og den franske Regjering ud
sendte Mackau som Fredsmægler. Under og kort efter hiin
Blokade var det, at Buenos Ayres oplevede sine to bekjendte Halsafskjærings-Perioder. Terrorismens Haandlangere, de saakaldle „mazorqueros“, blandt hvilke der fand
tes Folk af dc fornemste Familier, trængte om Nallen,
stundom ikke engang maskerede, ind i et eller andet pri
vat Huus, opsögte deres ulykkelige Offer, skjare Hovedet
af ham, og lode, naar dc kom ud paa Gaden igjen, cn
Raket slige op i Luften som Signal for Politiet, nt del
kunde afhente den Myrdedes Liig; — andre Gange adva
redes den forfulgte Unitarier endnu betids nok, for al kunne
flygte, skjöndt med Tab af Gods og Eiendom, og mange
af disse Emigranter træffes endnu den Dag idag i Monte
video, Mendoza, St. Jago og andre Sieder i Sydamerika.
Damerne blcve, navnlig idet dc forlodc Messen, passede op
af hine „mazorqueros“, revne Tørklædet af Hovedet, og
naar dc ikke bare den rôde Farve, paaklistrede med Beg
en stor blaa Cocarde, der ikke kunde tages af igjen, uden
at Haaret fulgte med; dc indjoges derved snart en saadan
Skræk, at de ikke engang mere turde sove oin Natten, uden
med rode Baand og Slöifer flettede i Haaret. Ingen turde
sætte sig til Modværge, end sige al han skulde have sögt
Ret og Hævn; alligevel hævede den offentlige Stemme sig
omsider for höil og lydeligt mod disse Voldsgjerninger, og
Arana, Rosas’s Minister — tbi Rosas selv var under Alt
delte fraværende — erklærede dem nu for en Fölge af
Folkets Forbitlrelse mod de „vilde“ Unitarier, et Udbrud af
Harme, som var bedrøveligt, men som Regjeringen deels
havde været uvidende om, deels ikke havde seet sig istand
til at tæmme og styre. Fr nu af hörte Rædslerne op, men
endnu i 1847 var den almindelige Skræk saa stor, at Ingen
aabnede sin Port om Aftenen, — man maatte hamre paa
den, saa længe man vilde, — inden man havde givet fyldestgj orende Forklaring om, hvem man var, eller Vedkom-
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mende gjennem et lille Kighul havde forvisset sig derom;
Ingen turde nævne Rosas paa offentlig Gade, det være da
hoicst under Navn af „Su Excellencia“ eller „El Gobernador“, og Mangen malede, vistnok mere af Frygt end af Be
undring, et »Viva el gran Rosas“ over sin Port, ligesom
man havde opstillet hans Billed i flere af Stadens Kirker.
Krig og Blodsudgydelse herjede saaledes disse skjönne
Provindser, som af Naturen ere bestemte lil at blive et af de
frugtbaresle og rigeste Lande paa Jordkloden. Krigen fortes
med afvexlende Lykke, men — ihvorvel den ikke kunde siges
at være endt endnu, eftersom Fjendtlighederne i Uruguay kun
vare at betragte som en Fortsættelse af den samme Krig, —
saa var den dog forsaavidt endt til Rosas’s Fordeel, at hans
Herredomme i Buenos Ayres var stærkere befæstet, end
nogensinde, og han herskede med factisk uindskrænket Myn
dighed over alle la Plala-Flodens Lande med Undtagelse af
Byerne Montevideo, Colonia og Maldonado.
Er det nu end ikke muligt, at lade være at fordomme
de Midler, Rosas har anvendt, for at sætte sin Villie igjen
nem og for at naae den Magt og Anseelse, han selv per
sonlig, og ved ham hans Land, har opnaaet, saa maa det
paa den anden Side indrömmes ham, at han maa' være og
er en höil begavet Mand, med ualmindelige Egenskaber og
Dygtighed. Delte har han i Særdeleshed lagt for Dagen i
sine Forhold lil de fremmede Magter, navnlig Frankrige og
England, som have villet intervenere i de uruguayske An
liggender. Denne Intervention staaer i nöie Forbindelse
med disse Magters Paastand paa fri Beseiling af de store
Floder, som strömme igjennem de argentinske Stater, en
Plan, som, conseqvent gjennemfort, vilde lede til den
europæiske Handels directe Forbindelse med det hele indre
Sydamerika.
Betragter man nemlig Kaartet over disse Lande, vil man
see, at la Plata-Floden, som dannes af de to store Floder
Uruguay’s og Parana’s Udströirming, sætter Atlanterhavet i
Forbindelse med Bermejo- eller Rio-Grande-, ogmedPilcomayo-FIoden. Men begge disse Floder, som munde ud i Para-
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guay-Strömmen, — kort för denne forener sig med ParanaFlo den og oplager dens Navn, — have deres Löb fra Vest
mod Ost, heelt oppe fra del Indre af Sydamerika; ja Pilcomayo-Floden, som löber i Parana ligeoverfor Byen Asumpcion i Paraguay, har sit Udspring fra Cordillererne ikke
langt fra Sydamerikas Vestkyst og löber ganske nær forbi
Boliviens Hovedslad Sucre. Saavel Uruguay- som ParaguayFloden have deres Udspring i de sydlige brasilianske Pro
vindser. Det er altsaa indlysende, at saavel Bolivien, som
Brasilien og det nu efter Doctor Francia’s Död emanciperede
Paraguay, have den störste Interesse af, at Sciladsen paa
disse Floder blev fri. Man vil erindre, at jeg ved at om
tale mit Ophold i Cobija har nævnt cn derboende boliviansk
General Guilarte, der havde været brugt i diplomatiske Sendelser lil Buenos Ayres. Denne Mand opholdt sig i Mon
tevideo, da den fransk-cngelske Eskadre forcerede ParanaFloden ved Obligado og derpaa bragte cn Convoy paa 120
Skibe ind og ud af Floden. Guilarte gjorde ved denne
Leilighed store Opofirelser og udsalte betydelige Præmier
for Skibe, som naaede op lil Asumpcion ved PilcomayoFlodens Udlob. Guilarle, som var bestemt til boliviansk
Minister i Buenos Ayres, blev desaarsag nægtet Adgang lil
diplomatisk Forbindelse med Buenos Ayres og senere til
bagekaldt. Rosas udtalte sig med megen Voldsomhed mod
Guilarle's Fremgangsmaade, og i del Hele med stor Uvillie
mod den bolivianske Regjering, i sit Budskab lil den lov
givende Forsamling i Januar 1847.
England og Frankrige vilde paa deres Side drage stor
Fordeel for deres Handel af en saadan Udvidelse.
Men
Rosas modsatte sig denne Frihed paa det Allerbestemtesle.
Han erklærede Parana-Floden for en aldeles indenlandsk
Flod, paa hvilken han ikke mere vilde laale udenlandske
Skibes Seilads, end Frankrige og England vilde laale, at
Buenos Ayres’s Skibe besejlede deres respective Landes in
dre Floder, og hvad Uruguay-Floden angik, saa tilhörle
jo rigtignok dens ene Bredde el andet Land, nemlig
Banda oriental, men her var hans Ven, Præsident Oribe,
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fuldkommen enig med ham, og vilde paa ingen Maade
tilstede en saadan Indtrængen af fremmed Handel i Landets
Indre. At Regjeringen i Montevideo var af en modsat
Anskuelse, var en Selvfölge.
Efter Doctor Francia’s Död var Paraguay alter indtraadt blandt de levende Staters Tal. Efter nogle mindre
indre Omvæltninger og Præsidentski fler var denne Stat kom
men under en Præsident Lopez’s Bestyrelse, og denne Mand
hyldede el aldeles modsat System af Francia’s, idet han önskcde at skaffe sit Land det störst mulige Samqvem ined
andre Lande, og navnlig ad Paraguay- og Parana-Floden
med Atlanterhavet. Men ogsaa han stodle paa Rosas’s uböielige Jernvillie. Lopez sluttede en Handelstractat med Bra
silien, men denne erklærede Rosas for ugyldig; thi, Para
guay, sagde han, var en Provinds af den argentinske
Confoederation og kunde kun med Confoederationens Re
gjerings Samtykke afslutte Tractater, eller rettere kunde
slet ikke træde i directe selvstændig Forbindelse med andre
Stater. Men at lede disse Forbindelser for den hele Confoederalion, var netop ifölge Constitutionen overdraget Gou
verneuren for Provindsen Buenos Ayres, allsaa nu Rosas.
Paraguay protesterede naturligviis mod denne Forklaring, og
paastod sin retslige, som factiske Uafhængighed af den ar
gentinske Republik. Her var altsaa fuld Anledning lil Stri
digheder, som, naar det skulde være, kunde udarte til Krig.
Brasilien var alt for interesseret i Uruguays og Para
guays Uafhængighed af den mægtige argentinske Republik,
til at det ikke skulde understolle deres Bestræbelser i denne
Retning af al Magt. Jeg antager, at kun Frygt for at ind
vikle sig i en langvarig og ligesaa odelæggende, som kost
bar Krig, i saa langt bortfjernede Provindser, har hidtil
hindret Krigens Udbrud. Men den brasilianske Regjering
understöltede aabenbart Montevideanernes Anslrængelser, og
jeg troer ikke al feile, naar jeg antager, at den förste An
ledning lil den engelsk-franske Intervention i Uruguay-Sagen
er udgaaet fra Brasilien og fremvirket ved Marquis d’Abrantes’s
Sendelse lil Europa. Ogsaa Rosas var af denne Mening, og
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talle i sit sædvanlige djerve og lidenskabelige Sprog om
den brasilianske Regjerings Freingangsmaade. Om end Ro
ses i sine Udtalelser om Forholdene til England og Frankrige udtalte sig med lidt mere Maadehold, viste han dog ikke
mindre Slandhaftighed. Han veg ikke en Fodsbred fra de
af ham engang nedlagte Grundsætninger for hans Politik,
og alle de forskjellige Udsendinge strandede i deres Be
stræbelser paa Rosas’s Fasthed, Seighed, Snedighed og Lang
somhed. At han tillige maa have el særdeles Talent til at
vinde Folk for sine Anskuelser, tör man slutte deraf, at
virkelig flere af de udsendte Diplomater, som ere komne
til Buenos Ayres med bestemte Instructioner lil at optræde
imod ham, have ladet sig besnære af, jeg veed ikke hvad
— hos hain selv, maaskee i hans Omgivelser — og have
derved intet udrettet imod ham, fölgelig meget for ham, da
et af hans Hovedmidler lil at sætte sin Villic igjennem er
et velberegnet Cunclator-System, ligesom han og hans
Udenrigsminister Arana ansee det som horende til Repu
blikens Værdighed, at lade enhver Sag, selv den ubetyde
ligste, have en vis Tid til at modnes og bedönimes, for de
indlade sig paa dens Besvarelse.
Folgerne heraf havde hidtil — jeg taler stedse om
1847 — været, at alle Underhandlinger bleve frugteslöse.
Enten havde de udsendte Diplomater ladet sig overliste af
Rosas, og de vare da bievne kaldte tilbage af deres Re~
gjeringer, eller de havde brudt aabenbart med ham og der
ved atter skadet Sagen. Vi have allerede seet, at Hr. Hoods
Underhandlinger vare strandede paa Hr. Ouseleys og Deffaudis Modstand og Negtelse af at give deres Samtykke lil
den allerede af -Hood afsluttede Tractat, hvis Bestemmel
ser i det Væsentlige vare folgende:
1) Alle fremmede Tropper i Montevideo desarmeres.
2) Rosas’s Tropper trække sig tilbage fra det uruguay
ske Territorium'samtidig med at Blokaden hæves.
3) Naar Uruguays Territorium er römmet, underkaster
Oribe sig et nyt Præsidentvalg og anerkjender den saale
des Valgte for retmæssig Præsident.
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De Hrr. Deffaudis og Ouseley erklærede iblandt andet,
at Blokaden ikke maatte ophæves, for efter at der beviislig ikke var en eneste Soldat af Rosas’s Armee i Uruguay.
Men medens jeg var i Montevideo, ankom allerede Ef
terretningen om, at to nye Gesandter vare udsendte fra
England og Frankrigc med nye og udvidede Fuldmagter, for
absolut at ende disse ulykkelige Stridigheder. Det var Lord
Howden og Grev Walevsky, som, hver paa sit Dampskib,
ankom til Montevideo, og derfra til Buenos Ayres, endnu
medens jeg var der. Ouseley og Deffaudis bleve tilbage
kaldte, og selv Admiral Lainé blev aflöst af Mr. la Prédour,
Capt. de vaiss. Rosas jublede böit, og Modet hos Montevideanerne sank betydelig. Man antog, og vel ikke uden Grund,
at de to nye Ministre havde Fuldmagter, der lillode dem at
gjöre Rosas fordeelagtigere Tilbud; det blev formodet, at
Mr. Hoods Forslag skulde lægges til Basis, men det blev
ogsaa formodet, og jeg tilstaner jeg trocr med Grund, at
de to Ministre, skjöndt tilsyneladende fuldkommen enige, dog
havde særskilte hemmelige Instruclioner, der kunde tillade
Lord Howden at gaae videre i sine Indrømmelser, end
Grev Walevsky. At Rosas vilde vide at udfinde Sligt, og
derpaa at benytte det, derom vare alle enige, som kjendte
det mindste til Forholdene; og at de to Herrer ikke bragte
Sagen videre, end deres Forgængere, har Erfaringen godt
gjort. Vi ville imidlertid her slippe disse Bemærkninger
over Rosas’s Politik og hvad dermed staaer i Forbindelse, da
de Alt i Alt ikke höre hjemme her, og de desuden lide af
den væsentlige Mangel at omhandle Begivenheder, som,
skjöndt do have fundet Sted for fire Aar siden, ikke ere
sluttede endnu, men siden den Tid have været afiöste af
saa mange andre, at Beretninger derom, selv om de gives
af etÖicnvidne, dog ikke kunne have nogen bestemt histo
risk Værdie. Det gaaer hermed, som med Betragtningen af
et meget stort Malerne, som tilmed ikke er færdigt. Det taa1er ikke at sees for nær ved, og kan i al Fald ikke bedöm
mes, för det har modtaget det sidste Penselströg og er op
stillet i sit rette Lys og paa den rigtige Afstand.

426
Derimod skal jeg tillade mig at dvæle nogle Öieblikke
endnu ved Rosas, for at udtale min Mening om de saa hoist
forskjellige Domme, der ere bievne fældede over denne
mærkelige Mand.
Det er virkelig ingen let Sag at blive klog paa, hvad
der er sandt, og hvad der er falsk af alt det meget, der
fortælles om Rosas. Faa Mænd i Verden ere vel bievne
bedomte saa forskjelligt. Om faa Mennesker, allermindst i
den nyere Tid, er der bleven fortalt værre Afskyeligheder
og Grusomheder, end de, som tillægges Rosas af hans Fjen
der, og paa den anden Side moder man ikke sjelden Folk,
som benægte Alt, hvad der fortælles i den Retning, som de
absurdeste Fabler, opfundne af de „urene, vilde, væmmelige
Unitarier“, for at sværte den store Mand, der opoITrer sig
og sin Tid, sine Kræfter og sin Formue, kort Alt, for sit
Fædrelands Vel.
Naar man horer Rosas’s Fjender tale, eller man læser
de Aviser, som udkomme daglig i Montevideo, saa bliver
man overfyldt med Beretninger af den allcrutroligste Art.
Nero og Tiberius vare Börn imod Rosas. Blodet havde flydt
i Stromme; Fængslerne i Buenos Ayres vare ligesaamange
Mordergruber; de mest agtede Mænds Hoveder smykkede
Frihedsstøtten paa den store Plads; i Rosas’s Paladsgaard
laae Hjerneskallerne af hans dræbte Fjender, deres Ören
vare lagte til Skue i hans Datters, Manuelita Rosas’s Salon,
og hans Adjutanter spillede Bolt med cn Oberstes afhug
gede Hoved i deres Fritimer. Rosas’s Organer i Buenos
Ayres, saasom „Gazeta mercantil“ og „Archivo americano“,
ere altfor klogt redigerede, til at de skulde indlade sig
paa at gjendrive disse Fortællinger, som de behandle med
den dybeste Foragt, men de hæve Rosas lil Skyerne, de
prise hans Udholdenhed, Klogskab, Uegennyttighed, hans
Mod og Tapperhed, hans Redelighed og Retskaffenhed, og
ere utrættelige og uudtømmelige i at fremhæve hans Fjen
ders Nederdrægtighed. Hvad Mening skal nu den upartiske
Fremmede hylde, som pludselig befinder sig imellem saadanne Folk, der ere ophidsede af de vildeste Lidenskaber,
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og slaae i en saa skjærende Modsætning til hinanden? Er
jeg tilböielig til, af Agtelse for det Aarhundrede, hvori jeg
lever, og til Menneskeslægtens Ære, at antage, at de Ræds
ler, som ovenfor ere omtalte, ere Fostre af en raa og
uvidende Hobs fanatiserede Stemning, hvad skal jeg da
svare, naar det af mange höist dannede og agtværdige
Mænd bliver mig forsikkret, at de have været öienvidner
dertil? og naar jeg endnu vantro rysler paa Hovedet ved
disse Fortællinger, og man da minder mig om, hvilke grue
lige Gjern in ger, der bleve begaaede i den franske Revolu
tion, maa jeg da ikke tilslaae, at Sligt kan være muligt?
og er jeg da berettiget til, trods deres Ord at sige: det
er usandtl?
Den forsle Slutning, jeg gjör af alt, hvad jeg har været
Öienvidne lil, og hvad jeg ovenfor har forsögt at give
en Skildring af, cr, at disse Lande ere beboede af el i höi
Grad udannet, lidenskabeligt og grusomt Folkefærd, for hvem
Menneskeliv ikke ere mere værd, end de Hundredetusinder af
Hornqvæg, som de ugeviis före til Slagterbænken. Jeg
troer virkelig, at denne deres fornemste Næringsvei har
gjort dem saa fortrolige med Synet af Blod, at de langt
fra have den Afsky derfor, som andre civiliserede Folk.
Del var derfor ganske naturligt, at alle Stridigheder strax
maatte lede til Blodsudgydelse, og at forskjellige Meninger
strax förte til en Kamp paa Liv og Död. At derfor Rosas,
som, för han kom til Magten, var en rig Gaucho, der dag
lig lod slagte Hundreder af Hoveder, og selv skal have forstaaet dette Haandværk til Fuldkommenhed, forfægtede sin
Mening og sil Parties Hensigter paa saadan Maade, var en
uafviselig Folge af Nationens Characteer, og er mere at
beklage, end at bebreide ham. Hvorvidt han, ledet af en
medfödt blodtörstig Characteer, har opmuntret og frem
skyndet de Grusomheder, som have fundet Sted i de Lande,
der lyde hans Herredomme, eller han maaskee, for at be
holde Magten, har maaltet give efter for og seet igjennem
Fingre med hans Omgivelser, hans Haandlangeres og deres
Hjelpershjelperes Hevnlyst og Töileslöshed, er et Spörgs-
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maa!, jeg ikke kroer mig berettiget lil at besvare, aldenstund jeg mangler de fornødne Data til at stötte cn saa al
vorlig Domfældelse paa; men i al Fald kan Rosas aldrig fri
kjend es for.ikke at have benyttet sin Magt til at forhindre
sligt et grueligt Uvæsen, — thi at det har fundet Sted, derom
har jeg hört altfor mange troværdige Mænds Vidnesbyrd,
lil at jeg tör et Öieblik betvivle det.
Uagtet der paa den Tid, jeg var sidste Gang i Buenos Ay
res, herskede Ro og almen Sikkerhed, saa at Gemytterne
vare i det Hele meget beroligede, fandt dog stundom Be
givenheder Sted, som vakte megen Opsigt. Saaledes blev
f. Ex. den nylig tilbagekaldte bolivianske Minister, som Ge
neral Guilarte skulde have aflöst, funden död paa Strand
bredden udenfor sit Landsted, skudt igjennem Hovedet. I
de offentlige Binde blev denne Begivenhed anmeldt som
Selvmord, og man angav som Aarsag den Afdödes bekjendte slette finantsielle Tilstand; men Omstændighederne
vare saaledes, at der var slor Sandsynlighed for et Mord,
som da slrax blev af Rosas’s Fjender udlagt til at være hans
Gjerning. Da denne bolivianske Minister nogen Tid iforveien i et privat Brev, som man havde havt den Indiscre
tion at offentliggjöre i Montevideos Aviser, havde omtalt
flere ham bekjendte Hemmeligheder af Rosas’s Planer, saa
fandt man heri Anledning nok til at spaae den ulykkelige
Mands Död fjorten Dage för den indtraf. Rosas gjorde
sig megen Umage for at vaske sig reen for denne Beskyld
ning og lod oplage Synsforretninger ogOverskjön; dog alle
disse faldt höist tvivlsomme ud, og skyldig eller ikke maatte
det i al Fald være meget haardt for Rosas at være nödt
til at forsvare sig mod slige Beskyldninger.
Naar der iövrigt i fremmede Aviser har været debite
ret Røverhistorier om Sadler af Menneskehud, Bidsler af
Mennesketarme, Halsbaand af Tænder og Prætensioner af
afskaarne Oren, saa mener jeg jo rigtignok, at det, forsaavidt Sligt har været fortalt i Alvor, maa skrives paa den
menneskelige Lettroenheds Regning, som hver Mand veed,
kan gaae utroligt langt, altsaa ogsaa i denne Retning. Hen
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jeg har hört en anden Mening fremsætte desangaaende af
vel underrettede Folk, som jeg ikke finder saa ganske
usandsynlig. Rosas var altfor klog til ikke at indsee, at
saafremt han vilde vente med Held at vedligeholde sig i
sin Stilling, og give sin Politik Vægt Iigeoverfor Europas
mægtigste Stater, saa maatte han erhverve sig disse Natio
ners Agtelse og vaske sig reen for de Beskyldninger, der
i den europæiske Presse gjordes imod ham, og der stemp
lede ham som den blodigste, den grusomste Tyran, den
nedrigste, den underfundigste Usurpator. Han indsaae snart,
at her maatte Tryk imod Tryk, og det varede ikke længe,
för han, foruden cn New-Yorksk og en Rio-Janeirosk
Avis, havde vundet flere ansete engelske og franske Tid
skrifter og Blade til at tale hans Sag. Man læste saaledes
i Edinburgh Review, i Morning Chronicle, i Journal du
Havre, i Presse og stundom i Journal des Débats, Artikler til
Rosas’s Forsvar og Fordeel. Han mcente da, og vel ikke
uden Grund, at den bedste Maade at tilintetgjöre Troen paa
Fortællingerne om hans Grusomhed, var ved at gjöre dem
latterlige, i det man kom frem med de ovenanförte Fortæl
linger, som jo intet fornuftigt Menneske kunde tfoc paa
Muligheden af, og man opnaaede ganske rigtig sin Hen
sigt, nemlig at gjöre den offentlige Mening tvivlsom om,
hvad den skulde troe.
Man maa imidlertid ingenlunde troe, at Rosas er en
Ven af Offentligheden. I den frie argentinske Republiks
mange confoedcrerede Stater, vover ikke en Stemme at hæve
sig imod ham, eller blot imod en eneste af hans Regjeringshandlinger. Ikke et Bogstav bliver trykt i nogensomhelst
Avis indenfor den argentinske Republiks Grændser, der lig
ner den fjerneste Tanke «f Opposition. Og dette, mener jeg,
er en af de Bebreidelser, som man med störste Berettigelse
kan gjöre Rosas. Jeg vil tilgive ham, at han er Despot, ja
selv Tyran, — det bliver Folkets Sag, der vil lade sig despotisere og tyrannisere, — men jeg tilgiver ham ikke den hyk
lerske Tone, hvori han holder alle sine Regjeringsacter;
den evindelige Pralen med del frie, uafhængige Folk, han
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regjerer over; lians aarligc Beretning til det lovgivende
Kammer, hvori han regelmæssig anmoder dem om frit og
uhildet al dröfte de forelagte Love, og paa del Indstæn
digste beder om, at man vil befric ham for hans byrdefulde
Forretninger, overbevist som han er om, at hans Tilhæn
gere ville ydmygst bede ham, endnu at opoffre sig nogen
Tid, og om at ingen af hans hemmelige Modstandere — de
offentlige har han sorget for al rydde afVcien — vover al
træde op imod en saadan Manifestation. Og saaledes ved
bliver han fremdeles al regjere uindskrænket. Rosas er
Despot, og med denne Egenskab föler han en uimodstaaelig Trang til Ingen at taale paa samme Iloide, som lian
selv staaer, og til at nivellere alt, hvad der staaer under ham.
Denne Trang hos Rosasraininer selvfølgelig de liöicre Classer af
Selskabet, Aristocratiel, forsaavidl sligt beslaaer i disse Lande;
og Republikens democratiske Institutioner yde ham i disse
Bestræbelser den kraftigste Bisland. Man antage imidlertid
ikke som Folge heraf, al her ikke skulde bestaae privile
gerede Classer i Samfundet, jo tilvisse findes de her, som
i alle andre Lande i Verden, i Monarchier som Republiker;
men medens de i de förste begrundes paa Födsel, i de
sidste som oftest paa Formue, have i Buenos Ayres hoved
sagelig de privilegerede Classer deres Stötte i Rosas’s per
sonlige Gunst ogNaade, og ere følgelig ogsaa underkastede
alle hans Luners Vilkaarlighed. Det er med en kjendelig cy
nisk Velbehag, at han stundom lader dem fole hele Vægten
af sin Magt, og lader dem, ofte med cn skadefro Ligegyl
dighed, blive udsalte for Pöbelcns Udskejelser ved saadanne
Demonstrationer, som ikxe sjelden, — især for flere Aar
tilbage, — fandt Sted, naar Efterretningen om en eller an
den vjglig Begivenhed blev bekjendlgjort. Jeg skal her
blot anföre et Exempel. Ved Efterretningen om Oribes
Seir over Ribera blev der anordnet en almindelig Glædes
fest i Buenos Ayres, og ved denne Lejlighed fandt Pôbelen
paa, — om med eller uden hemmelig Opmuntring, skal jeg
lade være usagt, — at sætte Rosas’s Portrait paa en
Vogn og at trække det i Triumph gjennem Byen. Men her
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bleve da de fornemste Damer, f. Ex. Udenrigsministeren
Aranas Frue, og Generalinde AlViar (Fruen af Gene
ral Alviar, den argentinske Republiks Gesandt i Washington),
tvungne til at lade sig spænde for Vognen med og trække
den op for Rosas’s Bolig. Rosas kom til Vinduet og takkede
med megen Værdighed og Huldsalighed dçn forsamlede
Mængde, og navnlig de ædle Damer, som aflagde delte Beviis paa Agtelse og Hengivenhed. Dagen efter blev der
anonymt tilstillet de lo Damer hver et Sölvbidsel og el Bundt
Hö, med Lykønskninger lil den ophöiedc Post, de havde
indtaget. Denne Historie vakte almindelig Opsigt, den pas
serede desuden paa offentlig Gade og kunde folgelig ingen
Hemmelighed være, men det cr kun eet af de mange, som
jeg har hört af de troværdigste Mænd, dog stedse under
Tausheds Lofte. Jeg agter ikke al bryde det, saavel fordi
jeg vil have min Samvittighed fri, som fordi jeg antager, at
hâve givet Malerialier nok, lil al en Mening om Rosas no
genlunde kan begrundes, og jeg ikke har Lyst til at anfore
Andet, end hvad jeg, om fornødent gjöres, kan give til
strækkelig Hjemmel for.
Rosas var i sit daglige Liv meget bizar: hansForkjærlighed for Hofnarrer, af hvilke han ikke havde mindre, end
tre Stykker, maa vel navnlig skrives paa denne Særheds
Regning, skjöndt de ogsaa sagdes at gjöre ham Tje
neste som politiske Spioner. Han er langtfra eensformjg,
der er Tider, hvor han indeslulter sig, og lægger an paa,
at Ingen skal vide, hvor han er, og hvor han lager hen.
Da jeg var i Buenos Ayres i 1840 med Fregatten Bellona,
saae jeg for min Person ham aldrig — dog, jeg kom den
gang sjelden i Land, men ogsaa Comnfandeur Wulff, der förte
Fregatten, og havde Forretninger med ham, saae ham först
efter mange Ornsvob, og da om Natten Kl. 12- 1. Da Cap
tain Polder i 1843 laae for Buenos Ayres med Briggen Ör
nen, fandt han Rosas i en Paroxysmus af Publicitet; Capt. Pol
der saae ham ofte og blev af ham beværtet med megen
Sumptuositet. Da jeg kom dennegang med Galathea, var
Rosas atter usynlig. Jeg antager imidlertid, at jeg, ved
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beslemt at begjære en Audiens, nok havde faael den, men
Forholdene stillede sig saaledes, at jeg ihke fandt mig for
anlediget dertil, hvorom mere i det Folgende.
Derimod saae jeg meget ofte lians Datter Manuelila
Rosas, som ogsaa har faaet et historisk Navn i Buenos Ay
res’s Annaler. Manuelila er en Pige paa nogle og tredive
Aar. Hun har en særdeles smuk Figur, et ualmindelig
elegant Væsen og en sjelden naturlig Ynde i alle sine Be
vægelser. Jeg har sect hende dandse en Menuet ombord i
Fregatten Bellona, og ellers oftere i Selskab, da jeg var i
1840 i Buenos Ayres, paa en Maade, og med en Anstand,
som vilde have vakt Beundring, om hun saa var traadt op
midt i Paris’s eller Londons förste Salons.
Manuelila er snarere styg, end smuk af Ansigt; hun har
et meget fyrigt Oic, men en uheldig Hud; smukke Tænder,
men et höist ubehageligt, hæst Organ. Hun rider de vil
deste Heste, ryger en Cigarito, om det behoves, spiller paa
Claveer og synger dertil, slet ikke daarligt, og forer cn
meget flydende Conversation paa godt spansk og slet fransk
om hinanden, uden al det generer hende i mindste Maade,
da hun hylder det formeenllig meget rigtige Princip, at
Sproget, i Samtale idelmindstc, er et Middel og ikke
en Hensigt.
Manuelila er sin Faders Ceremoniemcster. Hun tager
imod i hans Huus, og gjör Honneurs paa den arligste og
gjæstfrieste Maade. Man har sagt mig, at hun er hans Geheime-Secrclair, og at hun i det Hele har megen Indfly
delse. Delle skal jeg hverken bekræfte eller benægte.
Skal man slutte fra den store Opmærksomhed, som vises
hende af Alle, navnlig de i Buenos Ayres ansatte Diploma
ter, hvis Smiger rigtignok ofte forekom mig at være, hvad
man i daglig Tale kalder smurt tykt paa, saa maa man
troe det. Jeg var saa heldig ikke al have noget at söge,
og havde derved den Fordeel, at jeg kunde bevæge mig
med fuldkommen Frihed i Rosas’s Salons og kunde nyde
det behagelige Selskab, jeg ofte traf der.
Jeg benyttede en Dag Fröken Manuelitas ofte gjentagne
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gjæstfrie Tilbud, at ride ud til Rosas's Landsted, Palerno
kaldet, beliggende en halv dansk Miil i sydlig Retning, for
at spise hos hende til Middag uindbuden. Jeg blev mod
taget paa den elskværdigste Maade, og snart efter förte
jeg Manuelita til Bords. Det var et langt Taffel, til jeg
troer 20 Couverts, medens vi kun vare sex eller otte Per
soner i Selskabet. Bordet var dækket med en MasseKjödspiser, — det ene Stykke Oxekjöd, kogt eller stegt, löste det
andet af; dertil en stor Mængde Grøntsager, alt ret godt
tillavet, og dertil et godt Glas Bordeauxviin. Den hele An
retning var uordentlig og slet serveret. Adskillige Personer
kom ind, satle sig hist eller her ved Bordet, spiste lidt og
gik igjen. Det var uderilvivl Adjutanter og Secretairer, som
havde Arbeide, thi Rosas var herude, og jeg nærede det
hemmelige Haab, at han skulde overraske os ved sin Nær
værelse, men det skete ikke. Efter Bordet kom flere Be
søg, og vi spadserede omkring i de smukke, brede Veran
daer, som omgive Villaen, saavelsom i dens velanlagle Ha
ver. Pludselig standsede Manuelita min Arm foran et Vin
due, hvorfra der faldt et stærkt Lys ud i den halvmörke
Veranda, og bod mig al see derind. Midt paa Gulvet stod
et stort Skrivebord, belæsset med Papirer, og paa Bordet
en dobbelt argantisk Lampe, som kastede et stærkt Skin
paa en Mands Hoved og Ansigt, der sad fordybet i Læs
ning, med et Blyant i Haanden, og böiet over nogle tykke Acter,
der laae foran ham. Han bar. en bruun Flonels Tröie, besat
med Snorer, en röd Vest, et löst Torklæde om den tykke,
store Hals, og havde en stor Straahat paa Hovedet, der
desværre for det meste skjulte hans Træk. Det var Rosas, —
og jeg opnaaede saaledes at see ham. Rosas er blond,
med smukke Træk, og saavidt jeg kunde skjönne med et
blidt Udtryk, hvilket ogsaa stemmer med de Portrailer,
jeg har seet af ham. Han er en stor, kraftig Skikkelse.
Skulde jeg ligne ham ved nogen, maatte det blive med den
her afdöde Prinds Wilhelm af Hessen Philipsthal Barchfeldt, som vel Alle, idetmindste her i Kjöbenhavn, have kjendt.
Rosas har kostet utrolige Penge paa at skabe sit
Billea Jordomseiling. 111.
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Landsted, eller, som det hertillands almindelig benævnes, sin
Quinta. Det var et Morads, dannet af de Oversvømmelser,
som hyppig finde Sted, og som sætte det lave Land paa
Flodbredden under Vand. Han lod kjöre Millioner Læs
Jord herhen, lod nedramme Pæle, bygge Huse og anlægge
Haver. Bygningerne, der alle ere paa een Etage, ere meget
vidtloflige, indeslutte flere Gaarde, og have stedse et udenom
fortlöbende Galleri. Endeel Værelser vare endnu ikke fær
dige, men der anvendtes stor Flid paa deres Decoration,
og der fandtes fiere store Sale, der viste, at Rosas her
vilde udfolde en overordentlig Luxus og see mange Menne
sker hos sig. Hvad der var færdigt og beboet, var i höi
Grad elegant og mcubleret med al mulig europæisk Overdaadighed og Comfort. Det Hele tydede paa, at Ingen be
dre, end Rosas selv, foler, at hans Diclatorværdighed er
livsvarig. Paa denne Quinta vil han engang i Tiden ogsaa
synlig herske med den Magt, ved Hjelp af hvilken han alt har
sikkret Landets indre Ro, skaffet det Fred med Pampasin
dianerne og hævdet dets Politik i Kampen med de euro
pæiske Stormagter. Han vil give sit Folk Syn for Sagen,
at han sidder fast i Sadlen, og at den argentinske Republik,
siden han kaldtes ti) Roret, ikke mere er det Land, som er
sonderslidt afParlislidigheder, og hvor Regjcringsforandringcr ere hyppigere end Maaneskifler.
Haverne vare ny anlagte, og altsaa ikke tilvoxede endnu.
Murede Canaler med smaa Lysthuse paa Bredderne, og smaa
Gondoler al befare dem, bare Præget af al blive behandlede med
stor Forkjærlighed. Det Værste, og Noget, som aldrig vil
kunne rettes*, er, al hele Egnen er flad som et Stuegulv.
Derimod saae jeg noget her, som jeg synes var værd at
efterligne i den rige Mands Have. Del var Jordbær og
Blomsterbede i opmurede Kasser saa höie, at man kunde
plukke deraf, uden at bukke sig. Bag Haven ned mod
Stranden, ikke langt fra Manuclitas lille nydelige Blomslerhave, var plantet en læt Lund af unge Træer, som vel gav
Kjölighed og Skygge, men var fast uudholdelig at spadsere
i, paa Grund af den umnadelige Mængde af graadige Muski-
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ter og Fluer, som her fandt et uforstyrret Opholdsted
Midt i denne Skov stod et Lysthuus af et meget særeget
Slags; det vap et opstrandet Skib, en amerikansk Brig, som
ved Höivande var kastel herop, og da Vandet faldt fra, var
blevcn tilbage, forladt af sit Element, paa den törre Jord.
Den var bleven stollet af, cn mægtig Trappe förte herop,
og herombord havde Rosas ladet indrette Værelser, en
Spisesal, en Keglebane o. a. m. — Den hele Villa var unegtelig det smukkeste Punkt, og jeg kan lilföie, det eneste
smukke Punkt i den hele Omegn af Buenos Ayres. Jeg be
søgte den derfor ofte, og fandt altid en særdeles forekom
mende, gjæslfri Modtagelse og et behageligt Selskab.
En Dag lod jeg imidlertid Quinlaen ligge tilhöire og
red videre ud til den fra Buenos Ayres 3—4 „léguas“ bort
fjernede store Leir: „SantosLugares deRosas“. Veien her
til förer over en nogen, pampasaglig Slette, paa hvilken
det saagodtsom er umuligt at finde Sti eller Vei. De en
kelte Ombu’s — det eneste Træ, der har hjemme i delte
skovlöse Land — staae kun ligesom Milepæle, skille ved
lange Strækninger fra hinanden; Tidslen naaer derimod her
en Störreise og Frodighed, som faa Steder i Verden, og
udgjör, med Undtagelse af de enkelte indforte Træer: Pop
len, Oliven- og navnlig Færsken-Træet, Buenos Ayrçs’s ene
ste Brændcmalerial. Uhyre Hjorder gaae og græsse paa
disse uoverseelige Græs- og Klövermarker; de vilde stun
dom gjöre en Fodgænger det vanskeligt nok at passere,
Rytteren rider derimod ganske rolig ind imellem dem, thi
Hesten angribe de aldrig. Agerhöns, Fulicaer, Maager, Ug
ler, Ibiser, Himantopuser, Strudser og andre Fugle flyve og
lobe i Masser henover Sielten. Hist og her ligger cn us
sel lille Rönne; Oxecranier og andre Knokler udgjöre dens
Borde og Bænke. Efter knap et Par Timers Ridt var jeg
ude i Santos Lugares ; jeg traf her en ligesaa elskværdig,
som kundskabsrig og dannet Ledsager i Major Reyes, cn af
Rosas’s Adjutanter. Leiren bestod af 3500 Soldater, deriblandt
3—400 vaabendyglige Indianere, naturligviis fulgte hertil
af deres Koner og Börn; deres Cazik, der var her med,
28*
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tjente som Gidsel for deres Stammes Tribut til dens Seierog Skylsherre Rosas. Det forste Sted, vi förtes hen, var
naturligviis Cazikens Hylle. Den var iövrigt tarvelig nok:
kun eet Rum det Hele, var den for hans sex Koner afdeell
i ligesaamange Baase, hver med sinSopha; Taget bestod af
Oxehuder og stod i Midlen aldeles aabent for Sol og Regn;
blandt Indboet lagdes især Mærke til hele Knipper af smal
lere og bredere Hudrcinme, der vistnok brugtes deels til
deres „Bolas“*), deels til al sye eller binde Taget sammen
ined o. dsl. En Ild var tændt paa Gulvet midt i Hytten, om den
sad noglo af Cazikens Koner og kogte Maisvand, medens
andre vare ude efter det udenfor ophængte torrede og
halvsallede Hestckjöd; Brod spise Indianerne ligesaalidt som
Gaucherne, derimod ere de Förste store Elskere af Salt, og
deres Born suge det som Sukker, en Vane, som efter Dar
wins Sigende aldeles ikke findes hos Gaucherne, der ellers före
el saa ganske lignende Liv, — og som derfor skulde slaae i For
bindelse med Hines mere vegetabilske Levemaade. Saasnart
vi traadle ind i Hytten, tog man den smukkeste MatéBeholder frem : en nydelig poleret lille Kalabas, udziret med
det stadseligste Sölvbeslag, satte cn Sölv-Bombille deri, og
lod den gaae Selskabet rundt, for at byde os velkommen.
Ogsaa af deres Væv, nogle röd- og hvid-monslrede Baand,
som de, vistnok möisommeligt nok, sad og forfærdigede i en
Ramme ved Hjelp af lo flade Stokke, forærede de os strax
cl Par Pröver, for at vise os deres gjæslcvenlige Sindelag.
Cazikens störste Datter, en næslen voxen Pige, havde imid
lertid faaet Tid til at lage sin bedste Stads paa, og traadle
nu ind lil os med el blaat og hvidt, formeligt Perlepantser
paa sit Bryst; en stor Sølvplade, fra hvis perlebroderede

*) „Bolas“, der bruges i en lignende Hensigt, sorn den tidligere omtalte
Lazo, bestaaer af tre ved Remme sammcnbnndne Kugler, af hvilke de
lo tages ind i Haanden og den tredic svinges rundt, for derpaa at
kastes fra sig, og at slynges rundt om den Gjenstand, man sigter efter.
Kuglerne ere, alt efter Vaabnets forskjellige Brug, af Steen, Jern
eller Træ, Alt beklædt med Skind.
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Baand der hang en Mængde ganske almindelige Fingerbol
ned, som Broche; et Slags Solv-Hængelaase som Örenringe,
brede Pcrlebaand, om Hofter og Ankler, — og store Perle
skeder, der heelt indhyllede hendes to lange, i Nakken ned
hængende Haarflelninger. Smuk var hun langtfra; hun var
ligesom hendes Landsmandinder, af en meget lille Væxl og
havde beundringsværdig smaa Hænder og Fodder. Vi stode
endnu og betragtede al denne Herlighed, da Caziken kaldte
os ud, for igjen at vise os et andet Skuespil. En heel
Deel af hans Mænd havde her, otte og olle, stillel sig tilfods
ligeoverfor hinanden i en 30—40 Skridts Afstand, iförle de
res Ponchoer og væbnede med 7-8 Alen lange, meget ela
stiske Landser (chuzos). Under Hujen og Skrigen angrebe
de hinanden, trak sig tilbage, holdt inde, ligesom de stand
sede et Öieblik for först at borttage Döde og Saarede, og
fornyede derpaa Kampen igjen. Endelig traadle de tilside
og gjorde Plads for nogle af deres Brödre til Hest, der
gave en Kamp tilbedste med de samme, uhyre Landser,
strakte dem forud for sig, svingede dem over Hovedet,
holdt dem bagud, for, ligesom de ogsaa gjöre det med Pon
choen, at afparere de efter Hestens Bagbeen kastede Bo
las, og joge under’ alt delte afsted i fuld Carriere, som
voxede til Hesten, og kastede den ofte pludselig rundt den
anden Vei, medens de, idetmindste med een, stundom med
begge Hænder, grebe om deres Krigsvaaben. Selv India
nerne, der saae til, kunde mangen Gang ikke tilbageholde*
deres Beundrings- og Glædesskrig. Efter delle blev ved
Hjelp af Bolas en vild Hest fanget ind, kastedes om paa
Siden, blev, medens den laao paa Jorden, ligesom svine
hunden ved Fodremme (manens), fik Sadlen (recado) paa,
blev derpaa reist op, fik Rytteren paa Ryggen af sig, og
blev nu losnet fra sine Baand, medens Gauchoen, med de
uhyre Sporer hagede fast ind under Sadlen, foer som en
Piil afsted med det forbausede Dyr.' Det var et virkelig
malerisk Syn; men vore venlige Værter meenle, at vi nu
ogsaa maatte noies med, hvad vi havde seet, for endnu at
nyde vortUaaltid i Ro. De lode os begynde med Genever,
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skjænket i Viinglas, og bakkede uhyre Portioner op for os af
de samme solide Kjödrelter, som jeg allerede har omtalt,
at man opvartede mig med paa Rosas’s Quinta; men ende
lig tracterede de os ogsaa med en Slrudse-Æggeommclet,
Noget der for Tiden var en stor Sjeldenhcd, da Strudsens
egentlige Æggelægningstid falder i September Maaned. Den
störste Munterhed krydrede iovrigl vort sene Maallid, og det
var blevet mörk Nat, inden vi reiste os igjen. Med en
Eskorte medgiven til vort Folge, galloperede vi derpaa en
Times Tid efter ind i „calle de federacion“ og rede snart
efter over Lorreo-Torvel, Buenos Ayres’s Kjöd- og Grönlorv, og over Victoriapladsen ind ad Porten igjen til vor
Hesteudleier.
Buenos Ayres’s hele Oinegn er bar, flad og udyrket.
Cactus- eller Oxehorns-Gjærder og Agavehækker krydse
Landskabet. Man viste os som Mærkeligheder enkelte smaa
Kornmarker, lövrigt ere alle disse uhyre Landsdækninger
opoffrede til Qvægavl. Tæt omkring Byens Sydside, livor
Terrainet dog er mere afvexlendc og hæver sig i deilige
grönne Bakker, og hvor der nede mod Stranden ligger nogle
ret smukke, med Haver omgivne Landsteder, findes endeel
af de store Slagte- og Salterier (saladeras), hvor Qvæget
dræbes i lusindeviis daglig, ikke for Kjödets, men for Hu
dernes Skyld. Nogle af disse Slagtninger skee paa fri Mark,
— to Ryttere fange her Oxen ind ved Hjelp af Lazoen,
derpaa lister cn Tredie sig bag paa Dyret, skjærer Haserne
over paa det og slikker del ihjel, ~ andre skee i et ind
hegnet Ruin og under lukt Tag paa folgende Maade. En
4—500 Oxer, alle bestemte til at slagles endnu den samme
Dag, staae tæt sammensluvede i cn af et Plankeværk om
given lille Gaard, som med sin ene Side sioder op lil En
den af det store Slagterhuus. Gjennem et Hul i Planke
værket er der stukket cn Lazo, og hvergang denne kastes
om Hornene paa en af Oxerne, gallopere dc to Ryttere,
som holde udenfor med den anden Ende af Lazoen, hver
til sin Side og slæbe saaledes Dyret et Stykke frem, indtil
det glider ned paa den af Blod og Smuds tilsôlede Slæde.
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Paa denne trilles det hen under en Forhöining, hvor en
Gaucho, det udlrykte Billede paa kold og raa Föleslöshed,
sidder ret i sin gode Mag med den lille Pibe i Munden og
den skarpe, spidse Kniv i sin höire Haand. Han venter
ganske rolig, indtil han seer Dyret snuble, og stikker saa med
en let Bevægelse Kniven ind paa et bestemt lille Sted mel
lem dets Hoved og Nakke; Dyret strækker derved alle fire
fra sig og er steendöd paa Stedet. Lazoen tages derpaa af
dets Horn, og det skuppes paa sin Slæde videre henad
Jernskinnerne i den mellemste Gang af Slagteriet, indtil det
naaer et tomt Sted, hvor det kan læsses af, flaaes, og Kjödet
skjæres af Benene. I faa Minuter er Alt dette gjort, Huden er nu
til Törring udspændt paa Pælene udenfor, og Kjödet henlagt
i store Flænser, kun med saa meget Sall ströet derpaa, som
er nødvendigt, for at det kan modstaae Forraadnelsen. Slæ
den cr imidlertid allerede for længe siden trukken ud i Gaar
den igjen, og 4—5 Oxer til have siden den Tid maatlet
strække Hals og ligge nu i lange Rader med deres Kam
merateri for snart at undergaae den samme Proces. Faldt
Lazoen engang imellem ved cn Feiltagelse om Hornene paa
to Dyr ad Gangen, saa voldte dette et öieblik ligesom cn
Smule mere Uleilighed, men i det næste Minut laactbegge
döde paa samme Slæde; Slagteren udförte sit Haandværk
næsten med en uhyggelig Sikkerhed, og en 14—15 Aars Dreng
var endda nærved at gjöre ham til Skamme. Jeg forlod
iövrigt snart Slagteriet igjen, Synet var mig altfor væmme
ligt; det forekom mig, ligesom jeg her havde Noglen til
Buenos Ayres's ovenomtalte Rædsclsperiodc.
Det vil sees af det Forcgaaendc,alKjödet nedlægges iFouslagerne, inden engang Blodet har faaetLov al rende af del; det
forsendes saaledes under Navn af „carne secca“ — i Chile
„charqui“ — og udgjör, navnlig i Brasilien, foruden „farinhaenc og de sorte Bonner, Negrenes saagodtsom eneste
Födcmiddel. Det er, ligesom det friske Oxekjöd her paa
Stedet, det billigste Kjöd, man faaer i hele Verden, dog har
det, saaledes behandlet, tabt sin Saft og Kraft og er en, ef
ter min Smag idetmindste, höist ubehagelig Spise. Man har

440
begyndt en Industrie, som sikkert maalte kunne gjøres me
get indbringende, nemlig Fabrikationen af henkogte Sup
per og Kjöd i hermetisk lukkede Daaser, til Skibsprovisio
ner, noget der i höi Grad vilde være Yelgjörende for So
farten, hvor den stadige Nydelse af salte Spiser er
skadelig for Helbreden, og hvor Medgiveisen af slige ferske
henkogte Sager kun hidtil er forhindret ved disses Dyrhed.
Fortsætter man Veien forbi Slagterierne Syd for Byen,
kan man slaae ind paa en ganske smuk Allee, som förer
ned til det lille Revier Chuelo, hvor cn stor Mængde flad
bundede Farloier laae og ladede og lossede, for at passere
Blokaden i den tilladte Contrebande-Fart til og fra Monte
video. Her var da anlagt ct Toldsted, ligesom i Ense
nada og i selve Buenos Ayres. Indtægterne aT Tolden
vare temmelig betydelige, og afgave den eneste Garan
tie for den store Masse Papirspenge, som Rosas maanedlig
med Kamrenes Tilladelse lod udstede. Der fabrikeredes ikke
mindre, end for 2 Millioner Piastre (pesos corrienles) om
Maaneden. Det var derfor nodtvungen, at Rosas maalte see
igjennem Fingre med den omtalte Snighandel paa Montevideo,
som han ellers med stor Sorg maalte være Vidne til, hvorlunde
den berigede hans Fjender, og skaffede dem Midler ihænde
til at fortsætte Kampen. Der var flere Gange Tale om, at
Rosas, saa at sige, vilde blokere sig selv, og forbyde al
Export; men Handelstanden, som heri med Rette saae sin
fuldkomne Ôdelœggelse, eftersom herved Pengevæsenet vilde
erholde sit sidste Naadestöd, naar Told-Intraderne ophörte,
bevægede Himmel og Jord, for at forhindre slige voldsomme
Forholdsregler, ihvorvel de i Buenos Ayres bosatte frem
mede Kjobmænd, hvis Antal er meget betydeligt, i Almin
delighed udtalte sig meget bittert mod deres Standsfæller i
Montevideo, som de sagde, berigede sig paa deres Bekost
ning, og bidroge til Krigens Forlængelse at Egennytte.
Disse Papirspenges Værdi er yderst foranderlig. Coursen, siger Nopitsch i sin Handelsberetning (Pag. 316J va
rierer ikke alene daglig, men endog timeviis. Den har
været fra 262 til 443 Papirsdalere eller „pesos corrientes“
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pr. Unze Guld (Doublon), hvis egentlige Værd er 16 Pia
stre Sölv, men som i Handelen tages for 17, 18 à 19
Piastre, naar den kommer for Lyset. Dette skeer meget
sjelden, da enhver Fremmed f. Ex., som kommer hertil med
Guld, finder sin Fordeel ved strax at omsætte det i Papirs
penge. Udforsel af Guld og Sölv er paa det Strængeste
forbuden. Det er cn Selvfölge, at denne Fluctutation i
Pengecoursen i höi Grad er skadelig for den daglige Om
sætning, da det er umuligt for Detailhandlerne daglig at om
sætte Priserne paa Varerne efter Pengenes Værdi, og man
kan saaledes kjöbe om Formiddagen til formeentlig Spotpriis en Vare, som, naar Regningen kommer om Ettermid
dagen, er bleven meget dyr. Da Efterretningen om Lord
Howdens og Grev Walcvskys nær forventede Ankomst ind
traf i Buenos Ayres, just i de Dage jeg var der, faldt Doublonens Priis paa een Time fra 320 til 280 pesos corrientes.
Af alt hvad jeg lier har berettet om Buenos Ayres, vil
man med Föie slutte, at jeg ikke fandt Opholdet beha
geligt, og at jeg fölgelig sogie at gjöre det saa kort som
mulig. Jeg vilde imidlertid med Rette kunne kaldes utak
nemmelig, naar jeg ikke med Paaskjönnelse omtalte den
venskabelige og gjæstfrie Modtagelse, jeg har nydt, ikke
alene af vor Consul, den brave Hr. Klick, en gammel Be
kjendt fra 1840, og af vore lo talentfulde Landsmænd, Læ
gerne Saxild og Furst, som begge kappedes om at vise os
megen Artighed, men ogsaa af mange andreFremmede,som her
vare bosatte. Jeg förte derfor et meget behageligt Selskabs
liv, som i Forbindelse med de Forretninger, jeg her havde
at pleie ifölge de mig lillagte Instructioner, lode Tiden
svinde for mig hurtigere end jeg havde ventet.
Blandt de Bekjendtskaber, jeg fornyede med Landets
egne Beboere, var det med Direcleuren for Buenos Ayres’s
Musæum, Hr. Angelis, Rédacteur af et höist interessant Tid
skrift „Archivo americano“. Denne Mand, en Neapolitaner af
Födsel, havde i sin Tid været Hovmester hos Kongen af
Neapels, Murats, Börn, havde senere været Privatsecretair
hos Hertugen af Serra Copriola, der var neapolitansk Am-
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bassadeur i Petersborg, og var endelig landet i Buenos Ay
res, hvor han med. Hud og Haar havde givet sig Rosas i
Vold, og var ham en mægtig Stötte, idet han styrede alle
hans Anliggender Pressen vedkommende, saavel den uden
landske, som den indenlandske. Det var en meget lærd og
overordentlig klog Mand; han har udgivet en höist værdi
fuld Samling af Documenter til Oplysning af den argentin
ske Republiks Historie. Archivo americano, som udkom i
tre Sprog paa eengang, nemlig Spansk, Fransk og Engelsk,
er i sin Retning et af de bedst redigerede Blade, soin fin
des; det havde iövrigt i det nærliggende Montevideo en hef
tig Medbeiler at strides med i det af Advocalen Varela, en
ung og ligesaa rettænkende som talentfuld Mand, skrevne
„Comrnercio del Plata“.
Hr. Angelis var Naturforsker, og som saadan satte jeg
mine Naturforskere og mig selv strax i Forbindelse med
ham. Musæet i Buenos Ayres existerer kun af Navn, men
Hr. Angelis havde selv adskillige mindre Samlinger, var
utrættelig i sine Undersøgelser og havde udgivet et stort
Værk om Sydamerika, som han bad mig medtage et Exemplar
af som cn Foræring til Hans Majestæt Kongen. Endvidere
forærede han mig, for at stille til Kongens Raadighed, en
stor Mængde fossile Knokler*), fundne i det Indre af Lan
det, hvorover jeg lod Hr. Reinhardt oplage et Skjön,
hvorom han indberettede til mig paa folgende Maade:
„Efter, saa godt som Omstændighederne tillade det, al
have undersøgt de fossile Knokler, som Hr. Angelis forærer
lians Majestæt Kongen, er jeg kommen til den Overbeviisning, al del er Levninger af flere forskjellige Dyrarier, der
ere saa betydelige og talrige, at de sikkert maae ansees
for al besidde særdeles videnskabelig Interesse, især for dc
paa slige Gjenslande fattige danske Samlinger“.
„Knoklerne synes hovedsageligen at tilhore Megathe*) Ilan Kjend te Findepladscrne Tor en Mængde flere, men havde, paa
Grund af Krigsforholdene, for en Tid holdt inde med sine Grav
ninger.
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rium-Slægten: til denne troer jeg saaledes at kunne hen
føre endeel Tænder, de næsten fuldstændige Extremiletsknokler, nogle Brudstykker af Bækkenet, flere Hvirvelbcen
og endelig et næsten complet Sæt Ribbeen. De øvrige
Knokler, som jeg ikke troer at kunne henfore til Megatheriet, synes imidlertid for allerstörsle Delen at henhore til
meget nærstaaende Slægter, og ere fornemmelig Dele af
Extremiteter og Hvirvler. Af Cranierne findes desværre
aldeles ingen Levninger, noget som for Öieblikket vanske
liggjør Bestemmelsen af Knoklerne“.
„Dersom jeg har forstaaet Hr. Angelis ret, saa ere
Knoklerne ikke alle opgravne paa samme Sted eller til
samme Tid“*) etc.
Hr. Angelis forærede endvidere adskillige værdifulde
naturhistoriske og ethnographiskc Gjenslande til Expeditio
nens Samlinger. Jeg formaade ikke at gjengjelde Hr. An
gelis disse værdifulde Samlinger anderledes, end ved at til
skrive ham og takke ham paa det Forbindtligste, samt ved
at tilstille ham el Exemplar af de medgivne Kroningsmedailler. Vor allernaadigste nulevende Konge har, paa min
derom gjorte Forestilling, betalt sin Faders Gjeld til Hr.
Angelis paa en ligesaa kongelig, som smuk Mnade, idet han
har ladet Hr. Angelis tilstille en Daase med höisalig Kong
Christian den Ottendes Navnechiffer i værdifulde Juveler, og
Fru Angelis en Broche udskaaren- i Muslingskal af ‘cn
dansk Kunstner, forestillende Kong Christian den Ottendes og
hans ophöiede Dronnings Brystbilleder.
Hvad angaaer de Forretninger, jeg havde at pleie i
Buenos Ayres, da havde jeg slrax ved min Ankomst sat
*) IfÖlgc lir. Angelis egen Opgivelse manglede der en Hale til vort Me
gatherium, men da han paastod at have foræret en saadan Hale til
Musæeti Madrid, og at man der ikkeskjonnede tilbörlig paa denne Gave,
vilde han have den tilbage , og meddeeltc derfor mig en Anvisning
paa bemeldte Hale, som han meente, vor Minister i Madrid maatte
kunne reclainere. Jeg har afleveret Anvisningen tilligemed hele Knokkclsamlingen til vedkommende Commission her i Kjöbenhavn ved min
Hjemkomst.
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mig i Forbindelse med Udenrigsministeren Hr. Arana, i
hvem jeg traf en gammel Bekjendt fra 1840. Det cr cn
stiv gammel Herre, indsvøbt i en stor Mængde selvskabte
diplomatiske Folder, iövrigt aldeles ikke andet end Rosas’s
Secretair for de udenlandske Anliggender. Jeg troer ikke
at kunne paa nogen mere sammentrængt og tydeligere
Maade gjöre Rede for, hvad der passerede imellem os, end
ved at meddele et Uddrag af min Rapport til Admiralitetet
desangaaende med de dertil horende Bilag:
„I ovennævnte allerhoicste Instrux § 4 bemyndiges
jeg til:
„saafreml jeg ved min Ankomst til Buenos Ayres maatte
finde Öieblikket gunstigt, gjenlagende at erklære, at man
fremdeles fra dansk Side var tilböielig til at afslutte en
paa Reciprocitet grundet Handcls-Tractal, og at Fuld
magter i dette Öicmed foreslaacdes givne til de respec
tive diplomatiske Agenter ved el af Europas store HolTer.“
Det var langtfra at jeg fandt Öieblikket gunstigt, forsaavidt som det turde forventes, at en saadan Erklæring
skulde lede til noget definitivt gunstigt Resultat. Det cr
nok en temmelig afgjort Sag, at Gouverneuren, General
Rosas, idetmindste saaledes som han nu lænker, aldeles ikke
vil afslutte nogen Tractat med andre europæiske Magter,
ligesom han meget fortryder den, han allerede nu er bun
dén lil med England. Han har for nylig afslaaet at under
handle med Spanien. Hertil kom, at Regjeringen i Buenos
Ayres i del Öieblik var i spændt Forventning paa de nye
Underhandlinger, som skulde foretages med Frankriges og
Englands ny udsendte Gesandter Grev Walewsky og Lord
Howden.
Under disse Forhold kunde jeg altsaa med Vished
regne paa, om ikke et afslaaende, saa dog idetmindste et
undvigende Svar.
Men en anden Bevæggrund ledede mig desuagtet til at
indlade mig paa denne Sag. Et Grundtræk i denne Regje
rings Politik er nemlig Mistro i Almindelighed, og Iversyge
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i Særdeleshed med Hensyn paa Uruguay. Jeg kunde være
fuldkommen vis paa, at man her var eller vilde blive un
derrettet om ethvert Skridt, jeg havde gjort i Montevideo.
Allerede ved min förste Visit hos Udenrigsministeren, Hr.
Arana, havde jeg en lille Prove herpaa. Da jeg nemlig
yttrede, at jeg saae mig nödsaget til at gjöre et kortere
Ophold her, end jeg personlig var tilboielig til, da jeg
maalte være hjemme, forinden den sleltere Aarstid satte ind,
svarede han mig, at han haabede dog, at jeg ikke vildo
blive kortere hos dem, end i Montevideo; og han gik endog
saa vidt, at han yttrede, at han antog, jeg maatte have
mere Interesse for Buenos Ayres’s retfærdige Sag, end for
Montevideos, og andet mere i denne Retning. Mit Svar
gik ud paa, at min Konges og mit Skibs Tjeneste alene
kunde have Indflydelse paa, hvor kort eller længe jeg opholdt
mig paa ethvert Sted, og forsaavidt han maalte lægge Vægt
paa al kjende mine personlige, iövrigt saa ubetydelige po
litiske Sympathier, da vare dc kun for, at en ærefuld Fred
snart maatte bringes tilveie lil alle Parters Tilfredshed.
Jeg antog derfor, det maatte være L den danske Re
gjerings Interesse, ikke at lade Corvcltens Ophold her gaae
hen, uden at gjöre et Skridt, som beviste Regjeringens
Önske om fremdeles at vedligeholde den gode Forstaaelse,
som fandt Sted mellem begge Magter, og indgav derfor
under 2 Mai en Note, affattet i almindelige Udtryk, stöttet
til det Svar, som Gouverneur Rosas i sin Tid gav Caplainl.
Polder, hvoraf mig var tilstillet Copie som Bilag til mine
Instructionen Denne Note Jyder saaledes, oversat fra det
Franske :
„Til Hans Excellence Don Filippo Arana, den argen
tinske Republiks Minister for de udenlandske Anliggender.
Hr. Steen Bille, H. M. Kongen af Danmarks Kammer
herre, Captain i Sö-Etaten, Ridder, Chef for Corvelten
Galathea.“
„1 det H. M. Kongen af Danmark sendte en Orlogs
mand omkring Jorden, hvorved et af Hovedformaalene var
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at beskytte den danske Handel paa de vigtigste Punkter,
vilde han ikke, at Plata-Flodcn skulde forglemmes.“
„Det blev mig, som en Folge heraf, befalet at gaae til
Buenos Ayres, for at min Nærværelse der maatte tjene til
Vidnesbyrd om den Interesse, 11. M. har for den ophöiede
argentinske Republiks Regjering, og for at vise hans Kon
gelige Deellagelse for hans Undersaatters Handel paa Bue
nos Ayres.“
„H. M. har fuldkommen vel fattet de Grunde, som II.
Ex. Gouverneuren for den argentinske Regjering har givet
Capt. Polder, Chef for Orlogsbriggen Örnen, da denne Of
ficier blev udsendt for at gjöre Forslag til Forhandlinger
om cn Handels- og Venskabslractat mellem den ophöiede
argentinske Republik og Danmark. Det er öiensynligt, al
den Krigstilstand, hvori Republiken dengang befandt sig, og
som ulykkeligviis endnu vedvarer, maatte saavel dengang,
som for Öieblikket, aldeles optage dens Regjerings Tid og
Opmærksomhed.“
„De kongelige Instruclioner, som cre mig tillagte, ind
skrænke sig derfor til at udtrykke for den argentinske Re
publiks Regjering H. M. Kongens min Herres Önskcr for,
at en lykkelig og nær Fred maatte gjöre en Ende paa den
ulykkelige Krig, som odelægger Landene ved Plata-Floden,
og til at gjenlage den af Captain Polder afgivne Erklæring,
at den danske Regjering altid cr rede til at knytte Under
handlinger med den ophöiede argentinske Regjering oin en
Handels-, Venskabs- og Skibsfarts-Tractat, som maatle be
styrke det venskabelige ForEold, der allerede bestaaer mel
lem de lo Magier.“
„Ovcrbcviist om, al den ophöiede argentinske Republiks
Regjering nærer gjensidige Fölelser, vilde jeg paa H. M.,
min Herres og Konges Vegne foreslaae, al naar Republikens
Regjering vilde begynde Forhandlingerne om denne Gjen
stand, at man da gav fornöden Fuldmagt til de to Magters
Befuldmægtigede ved en af Stormagternes Hoffer i Europa.“
yJeg griber denne Leilighed til at forsikkre Deres
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Excellence om den udmærkede Höiagtelsc, med hvilken jeg
har den Ære at være
Deres Excellences mest
ydmyge og lydige Tjener
Steen Bille.
Buenos Ayres den 2 Mai 1847.“
Herpaa modlog jeg under 8 Mai Udenrigsministerens
Svar og afseilede derpaa fra Buenos Ayres den 9 Mai.
lir. Aranas Svar, der er affattet i det spanske Sprog, gjengiver min Skrivelses hele Indhold; derpaa vedbliver det saa
ledes :
„Hans Excellence Gouverneuren, paa hvis Ordre Under
tegnede har den Ære at besvare ommeldle Skrivelse, har
læst med den inderligsle Glæde de ædle og velvillige Følel
ser, Hans Majestæt nærer for Confoederationen og sammes
Regjering cg har sat den höieste Priis paa H. M. Önsker
for en lykkejig og nærforestaaende Fred, som vilde gjöre
Ende paa Krigen, der odelægger la Plata-Slalerne. Hans
Excellence haaber, at Deres Höivelbaarenhed, ved at give
Meddelelse til Deres Souverain om den ærefulde Mission,
han anbetroede Dem, ikke vil undlade at anföre denne op
rigtige og venskabelige Erklæring af Republikens Gouver
nement.“
„Republikens Regjering erfarer med Glæde, at Hans
Majestæt tilfulde havde anerkjendt Grundene, som Hs. Exc.
anforle for Capt. Polder, Chef af Skibet Örnen, da det var
denne paalagt at gjöre et Forslag til Underhandlingen om
cn Handels- og Venskabs-Tractat mellem det beromle Dan
mark og Confoederationen, og at han ligeledes havde indscet, at Krigstilstanden, hvori Republiken da befandt sig, og
som desværre vedvarer endnu, maalte og maa absorbere
Regjeringens Tid og Opmærksomhed. Og i Sandhed, beskjæfliget i Særdeleshed med al afværge den umenneskelige
og grusomme engelsk-franske Intervention, som i Forening
med la Plala-Republikens indre Fjender angriber sammes Uaf
hængighed, Værdighed og Ære, er del den aldeles umuligt
al afvende Opmærksomheden fra delle densLivsspörgsmaal.“
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„Det har været Republikens Regjering en Tilfredsstil
lelse, at H. M. Kongen af Danmark har anrrkjendt Retfær
digheden og Rigtigheden af hine Bemærkninger, og at ifölge
deraf de Dem tildeelte Instructioner indskrænke sig lil at
udtrykke H. M. oprigtige Önsker for en lykkelig og nærforestaaende Fred i disse Republiker, — Önsker, hvilke Re
gjeringen, som sagt, paa det höieste paaskjönner, — samt
til at gjentage den af Capt. Polder afgivne Erklæring, at
den hôie danske Regjering allid vil være tilböieJig til at
træde i Underhandling med Confoederationen om en Han
dels-, Skibsfarts- og Venskabs-Traclat, der kan befæste det
gode Venskab, som allerede bestaacr mellem begge Magier.“
„Sluttelige^ hvad angaaer det, som Deres Höivelbaarenhed anförer om, naar Republikens Regjering seer sig istand
lil at begynde Underhandlingerne om denne Gjenstand, da
at give Fuldmagter til de respective Magters Gesandter,
residerende ved et af de europæiske Stormagters Hoffer,
saa vil Regjeringen tage dette Middel i Betragtning, som
Deres Hoivelbarenhcd foreslaaer den, naar Ledighed fra
begge Sider findes passende. Imidlertid er del Regjeringen,
behageligt al kunne meddele Deres Höivclbaarenhed og
derved ogsaa H. M. Kongen, at den danske Befolkning i
Confoederationen nyder al den Beskyttelse, som Landels
Love tilstaae de Fremmede, en Beskyttelse som Regjerin
gen gjör sig en Fornöielse af at tildele dem i sin fulde
Udstrækning paa Grund af deres Paapassenhed, Arbeidsomhed og Rolighed, som til alle Tider har gjort dem agtede
i Republiken.“
„Gud skjænke Dem mange Aar!“
„Filippo Arana.“
Jeg har ikke havt den Ære at gjöre min Opvartning
hos Gouverneur Rosas; denne mærkelige Mand har i den
senere Tid holdt sig aldeles indesluttet og lader sig sjel
den eller aldrig tilsyne. Han lever ude paa sit Landsted,
i Miil fra Byen, hvor han skal arbeide Dag og Nat. Havde
jeg bestemt andraget derpaa, vilde han sandsynligviis have
tilstedet mig en Sammenkomst; men jeg havde da maaltel finde
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mig i at vente, til det behagede ham at see mig, hvilket
meget let kunde have draget flere Uger hçn, som jeg saameget mindre fandt mig foranlediget til, som jeg jo Intet
havde at andrage, uden hvad jeg alt i min Note havde ud
viklet, og jeg let i denne arrogante og uvidende Nations Öine
kunde sat min Regjering i en solliciterende Stilling. Des
uden gav Grev Walewskys og Lord Howdens Ankomst An
ledning til megen Travlhed og bortlog al Tid saavel for
Rosas, som for hans Ministre, saa at jeg maalle ansee mig
meget heldig ved at have erholdt et saa hurtigt Svar fra
denne i Forretninger principmæssig meget seendræglige
Regjering. Rosas har iövrigt ladet mig compliinentere, og
gjöre Undskyldninger for ikke at see mig, gjennem sin
Datter Manuelita Rosas, der som bekjendt er overdraget
at gjöre Honneurs i Gouverneurens Huus for alle Fremmede.
Dette Hverv har hun udfort saavel imod mig, som mod mine
Officierer, paa den mest forekommende Maade.
Corvetten Galalhea tilsöes den 24 Mai 1847.
Underdanigst
Steen Bille.“
Efter at jeg den 8 Mai havde modtaget det ovenanførte
Svar fra Hr. Arana, gik jeg ombord Söndagen den 9 Mai,
for at seile. Paa Rheden Iaae det franske Dampskib Cas
sini, som havde bragt den franske Gesandt, Grev Walcwsky,
hertil. Han havde sin Secretair i Land, for at melde sin
Ankomst. Jeg havde en lang Samtale med denne Minister,
og gik derefter ombord, saluterede hans Flag med 15 Skud,
som med lige Antal blev besvaret, lettede saa, stod over
Barren og ankrede Kl. 8 Aften ud for Ortiz-Banken, hvor
vi tilbragte Natten med at fylde vort Vand af Floden. Den
engelske Fregat Melampus laae lil Ankers udenfor Barren,
og om Natten passerede Dampskibet „Ihe Ratiler“, som
havde Lord Howden ombord, paa sin Fart op til Buenos
Ayres.
Næste Morgen Kl. 3 lettede igjen og söglc Montevideo
Rhed, som vi ved Daggry havde i Sigie, og hvor vi anBilles Jordomseiling. Ilt.
29
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krcclc Kl. 9 Formiddag indenfor allo do franske Fregatter.
Den nyo franske Höistcomandcrende paa la Plata-Floden,
Mr. la Prédour, var ankommen, og jeg fandt Admiral Lainé
liggende seilklar med l'Africaine, havende lir. Baron Deffaudis ombord for Hjemgaaende. Sir Thomas Herbert var
gaaet med „the Rattler“ og Lord Howden op til Buenos Ayres.
Det var naturligviis mit Önske at kunne tage Ratifica
tionen paa den i Begyndelsen af dette Afsnit omtalte Trac
tat med mig herfra. Jeg havde i den Anledning Dagen
efter min Ankomst en Samtale mod Præsident Suarez og
Udenrigsministeren Chucaros, for at erfare, hvorvidt dette
kunde lykkes mig.
Jeg erholdt da til Svar, næst en Mængde Forsikkringer om Regjeringens Önske, saa hurtig som muligt at ende
denne Sag, at den var forelagt Notablernes Kammer, paa
hvis Forretningsgang Regjeringen ingen Indflydelse kunde
have, og at man ikke kunde dölge, at, saaledes som For
holdene stode, var der saa mange Sager, der krævede öieblikkelig Expedition, at de optoge den slörsleDeel af Kam
merets Forretningstid. Imidlertid lovede man mig at gjöre
alt, hvad der stod i Regjeringens Magt, og at, hvis jeg ikke
enten kunde eller vilde vente, da skulde Ratificationsacten
blive afsendt til Republikens Minister i Rio Janeiro, som
just nu var udnævnt til dens Minister i Paris, og som da
skulde blive beordret at tage den med sig til Udvexling.
Den Beslutning, jeg derefter tog, udviklede jeg mig
over i min Rapport til Admiralitetet af 24 Mai saaledes :
„Det forekom mig nu, at saaledes som Forholdene staae
for öieblikket, burde jeg paa min Side intet videre foretage
i denne Sag. Jeg tillader mig i al Korthed at udvikle mine
Grunde. Jeg antager vel, at jeg ved at forblive her i no
gen Tid vilde ved min Nærværelse og mulig personlige
Indvirkning paa mig bekjendte Medlemmer af Kammeret
kunne have drevet paa Sagens Tilendebringelse. Men jeg
kunde ikke undlade at tage i Betragtning, at det let kunde
udlægges til at den danske Regjering lagde særdeles Vægt
paa, at det skulde være denne faktisk bestaaende, men
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af Modpartiet for ulovlig erklærede Regjering, der skulde
ratificere Tractaten, og delte lages fortrydelig op af den
argentinske Regjering, hvis svage Side er en lil Yderlighed
dreven Mistænkelighed og Skinsyge, ligesom at herved
Uvillie kunde vækkes mod dansk Handel og danske Under
såtter hos Præsidenten Oribe, der efter al Sandsynlighed
ved de nu forhaandenværende Underhandlinger alter vil
komme til Regjeringen i Uruguay.
Af den hosföiede Erklæring om de beslaaende Forhold
er det klart, at Öieblikkets Begivenheder og Nødvendigheder
aldeles absorberede hvert Minut af denne ulykkelige lille Stats
Regjerings Tid. Jeg kunde altsaa forudsee, at vor Trac
tais Undersøgelse i Notabel-Kammeret vilde kunne trække i
Langdrag trods alle mine Bestræbelser, og al mit Ophold maaskee blev aldeles forgjæves, i altfald længere, end Grændserne, som mine Inslruclioner have sat mig, vilde tillade.
Jeg besluttede derfor, ikke at vente efter Sagens Afgjorelse.
Jeg anbefalede dens specielle Paadrivelse, ligesom alle dan
ske Interesser i Almindelighed, paa det Varmeste til Præsi
denten og Ministeren og paalagde Consul Thode, hvis Per
sonlighed og Forbindelser fuldkommen gjöre ham competent
hertil, confidenlielt at paadrive Sagen, og seilede saa fra
Montevideo den 14 Mai.
Men forinden jeg afseilede, troede jeg endnu al burde
anbefale det danske Consulat og alt hvad derunder henhörer
(il de engelske og franske Commanderendes specielle Pro
tection, for det Tilfælde at Begivenhedernes Gang skulde
fremvirke Anarchie og dermed folgende Eiendoms-Usikkerhed i Montevideo.“
Ved min Afreise fra Buenos Ayres havde jeg tilbudt
den argentinske Udenrigsminister, at medtage, hvad De
pecher han maatte önske befordrede til Rio Janeiro, hvil
ket af Arana blev modtaget med stor Taknemmelighed. Jeg
gjorde nu Regjeringen i Montevideo det samme Tilbud.
Man svarede mig da, at man vidste, at en Canonicus Var
gas agtede at anmode mig om Passage med Corvetten lil
Rio, og at han da vilde blive overdragen Regjeringens
29*
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Ærinde. Samme Hr. Vargas kom ogsaa virkelig lil den dan
ske Consul med sin Begjæring. Jeg svarede da hcrpaa, al
han skulde være velkommen som Passagcer, naar han vilde
give mig sit Æresord paa,. at han ikke medbragte Regje
ringens Depecher, men gjentog mit Tilbud om selv at med
tage, hvad man önskede sendt lil Republikens Minister i
Rio. Jeg vilde nemlig ingenlunde, at det skulde kunne
siges i Buenos Ayres, at jeg kavde befordret deres Fjen
ders Courerer med den danske Orlogsmand. Den Dag, jeg
vilde seile, lod Hr. Varges mig takke for mit Tilbud, med
Tilföiende, at han ikke kunde blive færdig, og da jeg der
paa sendte Bud lil Hr. Chucaros, for at tage hans De
pecher, löd Svaret, at man inlet havde at sende. Da jeg
nu frygtede, at her var opslaaet en Misforslaaelse, eftersom
man to Dage för havde sagt mig, at det var dem af den
störste Vigtighed at faae Depecher til Rio, henvendte jeg
mig til den engelske Minister Ouseley og forklarede ham
Sagens Sammenhæng.
Han skrev da strax lil Krigsmi
nisteren Hr. Munos, som han sagde mig var Sjælen i
hele Regjeringen, for at indhente Oplysninger og for
at raade ham til ikke at forsömme en saadan Leilighed. To
Timer efter havde jeg Regjeringens Brevskaber ombord.
Fredagen den 14 Mai Kl. 10 Formiddag gik jeg om
bord, efter at have afgjort alle Regninger og taget Afsked
med vor værdige Consul, Hr. Thode, og hans elskværdige
Familie. En dansk Mand, Hr. Dreier fra Altona (han var
idetmindste herude meget glad ved at kalde sig Dansk), gik
med som Passageer lil Rio Janeiro. Jeg aflagde og modtog
endnu endeel Visiter paa Rheden og lettede saa Kl. 1 Ef
termiddag. Saasnart vi vare under Seil, lod jeg falde af og
lobe langs Siden og agten om Admirals-Fregatten l’Africaine,
hvor Ministeren Hr. Deflaudis var ombord, og saluterede ham
méd 15 Skud; passerende agten oin, lod jeg min Musik
spille Marseillaisen, hvilket alt fra Admiralen besvaredes
med samme Salut og „Kong Christian“, og saaledes log jeg
Afsked fra Montevideo.
Saasnart denne Ceremonie var
forbi, dreiede vi til og stode bidevindt SO. over, Vinden
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ONO., det vil sige slik imod. Kl. 5 Eftermiddag havde vi
Lodskud af Archimedes-Banken, vendte saa Nord efter, og
Kl. 8 Aften, da vi vare Flores Fyr passeret, vendte vi Syd
efter. Kl. 12 Midnat havde vi Lodskud af engelske Bankes
Ostpynt. Krydsede paa hele Natten og næste Dags For
middag mod stiv Kuling af NO. Strömmen satte haardt
Nordvest i. Kl. 12 Middag gav observ. Plads 18* Vest for
Bestikket. Kl. 6 Eftermiddag havde vi Lobos i VSV., 2 Mile
borte. Vendte nu Ostover, og da vi Kl. 11J om Afterien pludse
lig fik 13 Fv. haard Sand og Skjæl, lod jeg holde SO. hen for cn
Times Tid, skjöndt jeg var overbeviist om, at det Lodskud,
vi havde faaet, var af Halen af engelske Banke. Det be
kræftede sig ogsaa; vi fik nu stadig til Kl. 3 næste Morgen
15 à 18 Fv., og derpaa 24 til 40 Fv. Vinden NNO., stiv
rebet Mersseils Kuling tiltagende. Jeg betragtede mig nu som
ude af la Plata-Flodcn og fri af alle Farer, som denne Seilads
frembyder i fufdt Maal.
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Ophold paa Brasilianske Kysten.
Rio Janeiro. — Bahia.
14 Mai til 27 Juni 1847.

Det blæste haardt lide Natten, medens vi laae og lod

dede, alt som vi gik over Halen af den engelske Banke, og
det vedblev at blæse tiltagende af NO. med meget svær So.
Kl. 3 om Morgenen, da vi havde faaet större Dybde, dreiede
jeg til over Styrbord og lagde Corvetten bi for en rebet
Fok og klodsrebet Storemersseil. Det var den förste Bi
lægger, vi havde paa hele Reisen, siden da vi for Udgaaende i Nordsoen havde havt lidt ondt Vcir. Vi havde
altsaa ikke Ret til at klage, men vi vare, med Hensyn paa
god Vind og hurtige Reiser, at ligne med forkjælede Born,
vi klagede dog, og fandt det meget haardt at have en Bi
lægger nu, da vi for Alvor seilede hjemad.
Ja, thi det var nu for Alvor, at vi sogte Nord efter.
Mine Instructioners Bydende var udtomt, — jeg havde nu
intet mere at tage Vare, end at vaage over Skibets og
Mandskabets Velvære, og bringe dem lykkelig til vort fæl
leds, os Alle saa kjære Fædreland. Vel skulde jeg endnu
anlöbe Rio Janeiro og Bahia, men uden andet Maal, end at
vise Flaget, og at completcre Proviant, Vand og Varegods
for Hjemgaaende. Det er dette Ophold paa brasilianske Ky-
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sien og i de to nysnævnte Havne, jeg nu vil skride til
at omtale.
Men forinden jeg tager fat herpaa, være det mig til
ladt, med et Par Ord at nedstemme saadanne Læseres For
ventninger, der mulig maatte haabe, her at finde et Öienvidnes Beskrivelse over alle Brasiliens Herligheder. Det
vil let indsees, at et fjorten Dages Ophold i Rio Janeiro og
el fem Dages Besög i Bahia, uagtet disse to Pladser ere
Brasiliens vigtigste Sohavne, dog ingenlunde kan være til
strækkeligt lil at berettige til at udtale en Mening otn et
vidtløftigt Land, som Brasilien. Hertil vilde udfordres et
betydeligt længere Ophold, og navnlig en Reise i det In
dre af Landet.
Jeg kan allerhoicst give en Beskrivelse over disse
Byer og deres Havne, deres Omegn, deres Mærkværdighe
der og deres Befolkning, men jeg kan ikke vente, at Sligt
kan interessere synderlig mere, end om jeg vilde beskrive
en eller anden Sohavn i Frankrige eller England, om hvilke
alle Mennesker allerede have læst utallige Beretninger, eller
hört Fortællinger i hundredeviis af reisende Slægtninge og
Venner. Brasiliens Sohavne ere nu, skjöndt beliggende paa
den anden Side af Atlanterhavet, i saa stadig Forbindelse
med Europa, at de have tabt en stor Deel af det? eien
dommelige Præg. Rio Janeiro og Bahia ligne So- og
Handelspladserne i Europa. For at kunne fortælle noget
Nyt, for at kunne give sit Billede en virkelig interessant
Stilling, behöver man et grundigere Studium, end et fjorten
Dages Ophold med en Orlogsmand paa Rheden tilsteder,
allerhelst naar man er for Hjemgaaende efter to Aars Fra
værelse fra sit Hjem.
Den Storm af NO., som holdt os den 16de under Bilægningsseil, löiede allerede af om Aftenen og gik nord
vestlig. Vi luvede da op til Cours, NO. hen, men mödté
naturligviis her med en meget svær Næseso, som forhin
drede al Seilföring for at komme gjennem Vandet. Uagtet
jeg saaledes skaanede- den stakkels Galathea, saameget jeg
kunde, löb den dog stundom saa haardt an, at Soen stod
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höit ind over Bakken; saaledes fik vi blandt andet KL 12
om Natten en overmaade svær Braadsö ret for ind, som
gav os en betydelig Deel Vand ind paa Dækket.
lövrigt passerede intet Mærkeligt paa denne vor Reiso
fra la Plata-Flocien til Rio Janeiro langs op ad brasilianske
Kysten. Den 18de om Aftenen, da jog antog at være tem
melig nær inde under Land, lod jeg lodde og fandt ogsaa
Bund paa 75 Fv. Sand og Mudder, hvorfor jeg vendte ud
efter for Natten. Vinden var meget afvexlende, og vi
havde endeel tykt Veir og Regn. Da vi den 22 Mai, efter
i to Dage ingen Observation at have havi, endelig fik en
paalidelig Solhöide, stode vi ikke mindre end 39' Syd for
vort Bestik. Den hele Forsælning paa denne Reise var i
10 Elmaal 91' Syd og 95' Vest hen, hvilket paa denne
Bredde giver 82', eller i Gjennemsnil 0,6 Mile i Vagten.
Jeg antager, man har Uret i at staae langt lil Soes
Öster i, for at blive fri for denne Ströms Paavirkning og
faae fat paa de östlige Vinde, idetmindste paa denne Aarels
Tid, hvor SO.-Passaten ikke rækker synderlig Syd for Tro
picus, og da der altid blæser nordosllige Vinde, der hvor
SO.-Passaten ophorer. Nærmere Landet har man meget
mere Chance af de afvexlende Vinde, som paa denne Aarslid ofte falde heelt sydlige, ihvorvel ikke ofte nok til at
rclfærdiggjôre Navnet af den sydlige Monsuns Tid, som
man har tillagt den i de engelske Beskrivelser. Kyslen er
reen hele Vcien op, saa at man ikke har nödig at frygte
for at staae ind mod Land, naar man blot bruger sit Lod.
Den 23de om Aftenen gik Vinden fra NV. gjennem
SV. om lil SO. med sliv Kuling og tyk Luft. Löb med 10
à 13 Miles Fart NNO. og NO. hen op imod de smaa Öer,
som ligge udenfor Rio Janeiro, og hvoriblandt Öen Raza
har ct Fyr, som gjör den til et sikkert og ypperligt Anduvningsmærke, naar man kommer Syd fra, selv i den
inörkesle Nat. Den 24de Kl. 8 Aften fik vi Sigie af delle
Fyr i N0.1.0; paa samme Tid gav Loddet os 36 Fv. Sand
og Skjæl. Sirommen havde sat os Vest hen med belydelig
mere Fart, end jeg havde gjort Regning paa. Kl. 9 vendte
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i Sigte af det höie Land Redonda, en lille Ö beliggende
VSV. for Raza og tæt oppe under denne sidste Ö. Kryd
sede Ost efter for smaa Seil, var næste Morgen Kl. 6
1 Miil Ost tor Raza og havde Kjending af Indsejlingen til
Rio Janeiro, med den store kæmpemæssige Sukkertop paa
den vestlige Munding.
Ved Udpurringen denne Morgen savnedes en af vore
indrullerede Matroser, halvbefaren Jacob Christensen Hald;
hans Köie fandtes henstillet ved Fokkeleidcren, og han for
modes saaledes at være gaaet ud i Fokkeröstet og derfra
at være falden overbord.
Indseilingen til Rio Janeiro er noget af det Skjönneste,
man kan forestille sig. Naar man er kommen saa langtop
i Bugten, som vi vare det hiin Morgen, seer man Brasi
liens Kæmpebjerge at optaarne sig det ene bag det andet,
hele Synskredsen rundt fra SV. lil NV. Man er Kysten paa
omtrent 2 Mile nær, og man faaer strax et Begreb om den
herlige Vegetation, som er de brasilianske Bjerge eiendom
melig, og som bedækker selv de höieste lige op lil den
överste Spidse. I Baggrunden inde paa det faste Land,
Syd og Vest for Indseilingen, seer man Gabia’s, Irmao’s og
Corcovado’s Spidser at rage höit op over de andre Bjerge; i
Forgrunden ligge de smaa<Öer Redonda, Raza, — og oppe
under Landet, Ost for Rio Janeiro’s Indlob, Pai og Mai,
alle bedækkede med Skov, som smilende svommendc Lyst
skove, som venlige Oaser i Havets lyseblaae ôrken. Selve
Indlobet til Rio tegner sig skarpt og tydeligt som et Hul i
Bjergkjæden, men man skjelner intet bestemt endnu derindenfor; kun cn blaa Toning viser de höie Bjerge oppe i
Dybden af den 4— 5 Mile dybe Bugt. Sukkertoppen, der med
Rette bærer sit Navn, og hvis næsten lodrette Sider kun
med Toppen ere böiede lidt SV. over, staaer som en mæg
tig Skildvagt ved Indlobet til denne herlige Havbugt, hvor
Brasiliens Hovedstad har sin lykkelige Beliggenhed, og som
cr saa stor og saa rigt udstyret af Naturen, at den tjener
baade til Rhed og til Havn, ikke alene for Rio Janeiro, men
for en Uendelighed af större og mindre Byer og Skibs-
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værfter, og indesluttet’ i sin Favn en Ulallighcd af smaa og
större, men altid frugtbare Öer.
Ihvorvel denne Sukkertop er den mærkeligste i sit
Slags her paa Kysten, er den ingeulundo den eneste. Tvært
imod er det characlerislisk ved Bjergformationen paa hele
denne Strækning, at der har dannet sig cn temmelig stor
Mængde af slige pyramideformede Bjergspidser; saaledes have
Irmao og Bjergene tæt Ost for St. Cruz Spidser af delte
Udseende, og den opmærksomme Iagttager vil bemærke
mange andre af samme Dannelse paa hele Kyststrækningen
mellem Cap Frio og Rio Janeiro; ja Marlin Vaz’s nögne
Klipper, skjöndt 170 Mile borlfjernede fra Kysten, men be
liggende omirent paa disse Höider, have just samme Dan
nelse, hvilket jeg alt i denne Beretnings förste Bind
har fortalt.
Det cr oftere blevet bemærket af Söfarcndc, at Bjerge
nes Fortoning fra Gabia og op til Sukkertoppen ganske
ligner cn Kæmpefigur liggende paa Ryggen, hvoraf Gabia
danner Hovedet og Sukkertoppen Fodderne, ja at denne
Figur, hvis Ansigtstræk ganske tydelig træde frem, ligner
meget den Bourbonske Families bekjendte Physiognomie.
Ogsaa for os var denne Lighed mærkelig, da vi den 25
Mai om Morgenen seilede forbi disse skjönne Kyster, Ost
om Raza, Vest om Pai og Mai, og styrede Cours for Indlöbet. 1 Almindelighed have Skibene Vanskelighed nok med
at komme ind paa Bugten, da dertil horer frisk Söbrise.
Er man kommen op under Öerne om Natten, da kan man
om Morgenen være temmelig vis paa at finde Stille her
udenfor, eller vel ogsaa Modvind, idet der fra det höie
Land og fra det Indre af Bugten udstrommer en varm
Luftning af nordlig Vind. Det er Landbrisen, der, alt som
det om Dagen har været mere varmt, strömmer friskere ud
fra Skoven og Bjergene og udvikler sig först kraftig, ofte
endog meget frisk, tæt inde under Landet, men taber sig
stedse mere og mere, alt som den kommer længere ud fra
Kysten, og ender med Havblikslille, naar den er höist een
à to Mile ude til Söes. Men naar det har været uroligt
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Veir, saaledes som i Vintermaancderne gjerne hænder nogle
Gange om Maaneden, da Veiret vedbliver at holde sig usta
digt nogle Dage i Træk, da afkjöles Temperaturen betydelig
oppe i Landet, og der udvikler sig liden eller ingen Land
brise, — eller rettere Sovinden, den sydlige, som altid giver
det urolige Veir, blæser igjennem heelt op i Bugten, og
medens den forvolder Regn og Taage oppe paa Landet og
mellem Bjergene, sætter den endeel Sö ind, som kan være
ubeqvem nok, selv paa den saa indesluttede Bugt.
Man kan derfor stundom ligge og drive længe, inden
man kommer ind ad Hullet, og ofte sætter Sovinden ind saa
sildig paa Eftermiddagen, at man ikke kan naae heelt op
til Ankerpladsen, för Mörket falder paa, saa at man maa
ankre op paa den ydre Rhed udenfor Fortet Villegagnon,
og der afvente, hvad den næste Dag vil give.
Vi vare heldigere; Sovinden havde staaet hele Natten
og friskede om Morgenen, og med denne styrede vi Cours
ind ad Lobet, forbi Sukkertoppen paa den Bagbords-Side,
og den hele Bjergkyst, hvoraf Fortet St. Cruz er del nord
vestligste Björne^ paa den Styrbords. Kort för man passe
rer Sukkertoppen, seer man bag om den ind i den venlige
Bolafogo-Bugt, som er saa yndig bebygget og bevoxet med
den dejligste Skov.
Lobels smalleste Sted er imellem St. Cruz og Pynten
St. Joao, der springer ud fra Sukkertoppen og saa at sige
lukker Bolafogo-Buglen. Afstanden er her knap 3000 Alen.
Men for at gjöre det endnu smallere, har Naturen sorget
for at lægge en lille lav Ö ud NO. for St. Joao, Lago kal
det. Den er stærkt befæstet, og Löbet bliver ved denne
Indskrænkning kun 2000 Alen fra Kyst til Kyst. Ogsaa
Pynten St. Cruz er befæstet, og vil man sorge for, at disse
Fortificationer ere vel vedligeholdte, vel armerede og vel
bemandede, saa antager jeg det rigtignok for en temmelig
vanskelig Sag, at forcere delte Löb, da det er fast umuligt,
at ikke hver Kugle maa træffe. Navnlig antager jeg, at
Batterierne paa Lago maae være meget farlige, da de frem
byde saa lidet at skyde paa, ligge saa lavt, have ingen
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Klipper bag ved sig, hvorfra de fjendtlige Kugler kunne
ricochctere og derved forurolige Besætningen i Batterierne,
og da denne Ö ligger saaledes, at dens Batterier kunne
skyde de fjendtlige Skibe langsskibs under hele Indseilingen
forbi St. Cruz. Lago rager iövrigt saa ubetydelig op over
Vandfladen, at den ikke sjelden aldeles oversvömmes, og
Besætningen saaledes stedes i den störste Livsfare.
Saasnart man er indenfor Forterne St. Cruz og Lago,
ligger den hele herlige store Bugt aaben for det beskuende,
beundrende Blik. Tilvenstre ligger det yndige Botafogo
{ned sin hvide Strand, med de venlige Huse, indkrandsede
af nydelige Haver, og med det skjönne, bjergagtig böl—
gende, tætbevoxede Land bag ved sig, paa hvilket de yn
digste Villaer og Landsteder gruppere sig saa malerisk, — og
bag delte Land igjen den kœmpehôie Corcovado, som tegner
sig skarp, mörk og alvorlig paa den skyfrie, tropiske Him
mel. En fremspringende, skovbevoxet Klippe skiller Bota
fogo fra Catede Bugten, hvis smukke Bygninger strække
sig langs en vel anlagt Quai, der krummer sig let efter
Strandens Retning. Længere henne paa Kysten ligger For
bjerget Maria da Gloria med sin smukke Kirke og med
den lille særskilteBy, som er bygget amphilhealrålsk op ad Bjer
get, stotlende sig til sit Guds-Huus; bag dette igjen hele Byen
Rio Janeiro med sine Taarne og Kupler, sine Caserner og
Klostre; udenfor Byen, paa det lyseblaae Vandspeil, tegner
sig Öen Villegagnon med sine mange Bygninger og sine
hvide Fæstningsværker; i Baggrunden seer man den store
Ö „Gobernador“ at afskjære Udsigten til det Inderste af
Bugten, men over den rage Petropolis’s blaae Bjerge höit i
Veiret, og fjerne sig i Bugtens allerdybeste, det nordostlige
Hjörne. Til höire seer man hele Kyststrækningen fra det
venlige Praia grande, ligeoverfor Rio By, og heelt ud lil
Indlobet, hvor man bag Forbjerget St. Cruz, i en dyb men
skovbegroet Bugt, seer den skjönne lille Landsby St. Fran
cisco Xavier ligge mellem Orangeskove og Cypresser. Og
nu dette hele Billede oplivet ved en Uendelighed af store
og smaa Skibe, deels til Ankers, deels under Seil; den
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Mangfoldighed af smukke, med friske, lyse Farver smykkede
Lyslbaade — med de lette, for Solheden beskyttende Sollelle
og de höie, hvide Trinketseil, — som glide langsomt hen over
Vandspeilet; de mange smaa Dampbaade, som pjaske ge
skæftig paa tværs og paa langs og ploie en lang Skumstribe
hen over Bugtens ellers saa rolige Overflade. Alt delte til
sammen, og det i en Belysning af den gjennemsigtigste, kla
resle Luft, danner virkelig et af de mest maleriske Billeder,
som det er muligt at opstille, og det er vist med fuld Föie,
at man sætter Rio Janeiro-Bugten i Lighed med Conslantinopel-Strædet, eller med Neapels skjönne Bugt, eller med
vort elskede Öresund, der hvor Kronborg og Helsingborg,
hver fra sin Side, saa smukt byde den fra Soen hjemven
dende Landsmand deres hjertelige Velkommen.
Man kan ankre, hvor man vil, paa denne store Bugt,
der fra St. Cruz og op til Ankerpladsen foran Byen og
indenfor Fortet Villegagnon har en Udstrækning af en halv
dansk Miil. Farvandet mellem Villegagnon og Öcrne Raton
og Cobras, som ligge tæt til og ud fra den egentlige Byes
nordligste Pynt, danner den egentlige Rhed og Ankerplads
især for Orlogsmænd, som her ligge paa fra 7 til 18 Favne
Vand, imellem 1500 à 3000 Alen fra Land. Denne Rhed
har i det Hele en omtrentlig Udstrækning af en engelsk □ Miil.
Nærmere inde mod Land ligger imidlertid en Grund med
kun ringe Dybde paa, saa at man skal vogle sig for at söge
for nær ind under Byen. Naar man agter, ikke al faae Suk-*
kertoppen aaben Vest for Villegagnon, er man vis paa ikke
al komme denne Grund for nær. Holder man Sukkertop
pen overeel med ovennævnte O og Fort, saa ligger man
paa cn passende Ankerplads med 7 à 10 Fv. Vand, meget
god Holdebund. Imellem denne Grund og Land er et smalt
Farvand, som næsten allid ligger propfuldt af mindre Skibe,
der losse og lade. Men paa Rheden og bagved de to oven
nævnte Öer, der hvor Byen boicr af i en ret Vinkel
Vest efter, ligger egenllig den store Masse af Coflardiskibe; her er den riglige Losse- og Ladeplads, ligesom
ogsaa her findes Skibsværfter, Mastekrane, Slæbebeddin-
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ger o. a. in. lil Reparation i Tilfælde af Havarie. Her
lindes endelig den brasilianske Marines Orlogsværft, og
her ligger da de Levninger af en större FJaade, som kun
er en historisk Erindring fra det portugisiske Overherre
domme. De bestaae i et Linieskib og nogle större Fregat
ter, som ligge forloiede og ere lildeels bedækkede med
Tage; nogle af dem tjene til Caserne for det ved Arsenalet
ansnlte Mandskab.
Vi ankrede paa 7$ Fv. Vand og fortöiede Skibet med
det Samme. Paa denne Plads peilte vi Fortet Villegagnon i
S. 13° O., Nossra Senhora da Glorias Kirke i S. 40° V. og
Cobras Flagstang i N. 49° V. Der er temmelig regelmæs
sig Ebbe og Flod i Rio Janeiro Bugt.
Ved min Ankomst lil Rio Janairo fandt jeg en ameri
kansk Fregat, Columbia, paa Rheden. Den tjente til Stan
derskib for Commodore Rousseau, som förte Overbefalingên
over den nordamerikanske Eskadre paa Sydamerikas Ostkyst.
Endvidere laae her en engelsk Corvet paa 26 Canoner, Cu
raçao, Capt. Broughton; Corvetlen var en gammel raseret
Fregat af samme Navn. Capt. Broughton havde jeg kjendt
i Valparaiso i 1841, da han var Flagskibschef paa Fregatten
President under Contreadmiral Ross. Det fornyede Bekjendtskab var derfor snart stiftet. Nogle brasilianske Corvetler
laae ligeledes seilklare paa Rheden. De reglementerede
Saluter med Land og Rhed bleve udvcxlede, og de sæd
vanlige Visiter og Complimenter bleve nöiaglig iagttagne.
Vi lagde altsaa Galathca til Ankers tværs for Rio Ja
neiros egentlige By, det vil sige det hele Qvarteer, som
indbefattes mellem Forbjerget Nossra Senhora da Gloria mod
Syd og den dybt bag om Byen indgaaende Havbugt mod
Nord. Dette hele Terrain er fladt og stærkt bebygget, man
lander ved Hotel Pharoux, umiddelbart ved den store Plads*),
hvis tre Sider ere optagne af det keiserlige Palads mod
Syd, en Bazar og flere anseelige Bygninger, hvoriblandt
*) Den af Coffardimrendcne mest benyttede Landingsbro Jigger nord
ligere, nærmere op mod Uha das cobras.
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Hotel de l’Univers, mod Nord; det gamle Karmeliter-Kloster
og Capel mod Vest. Den tidligere Klosterbygning benyttes
nu deels til Opbevaringssted for det keiserlige Bibliothek,
deels til Bopæl for flere af HofTels Betjente; den er ved en
Buegang forenet med den vestlige Ende af Palaiet. Denne
Plads, der er smykket med en stor pyramideformig Fon
taine af en luxurieus, men ingenlunde skjön Architectur, er
rummelig, livlig paa Grund af den ualmindelig store Færd
sel, her findes Dag og Nat, men ikke egentlig imposant
Det keiserlige Palads er en Samling af private Bygninger,
som man har sögt at give et Slags symmetrisk Ydre, hvilket
imidlertid kun maadelig er lykkedes. Det er en meget lang
to Etagers Bygning, og seer snarere ud til at være en Ca
serne, end en keiserlig Residens. Den keiserlige Familie
boer her ogsaa kun sjelden, men residerer paa Lystslottet
St. Christoph, en halv Miil fra Byen i nordvestlig Retning.
Det keiserlige Capel er ligesom Slottet udvendig uanseligt;
dets Indre er derimod meget rigt og er overlæsset med
alle de üdsftiykkelser af Malerier, Draperier og Snurre
piberier, der saa ofte gjöre, at de catholske Kirker, navnlig
i spanske og portugisiske Lande, og især deres separate
Capellers Altere, mere ligne en Udslillings-Bazar, end et
Andagtens Tempel.
For at blive færdig med den store Plads, ville vi med
det Samme gaae ind i Bazaren, som er omgivet af en Muur,
og er egentlig kun en aaben, temmelig dybt indgaaende
Fiirkant, hvor der er opslaaet endeel Boder, som paa et Mar
ked, dog findes her ogsaa faste, byggede Bouliker langs
Muren. Her sælges hovedsagelig allehaande Levnetsmidler,
Fisk, Kjöd, Grönt, Blomster og Frugter, men ogsaa andre
Sager, saasom Klædningsstykker, Tobak etc., alt til Brug for
de Sofarende. Her er altid en forfærdelig Stöi, deels af de
Handlende, især Negere og Negerinder, som, ligesom i
Vestindien, paa el Bræt paa Hovedet bære allehaande Drikke
varer omkring, som de falbyde Matroserne, der komme i
Land, men ogsaa af den store Mængde Papegöier og Abe
katte af aile mulige Dimensioner og Farver, som bringes
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lil Torvs af Omegnens Beboere, overbeviste, som disse ere, at
de ville finde god Afsætning paa dem, hvori de da beller ikke
blive skuffede; der gaaer intet Skib fra Brasilen hjem efter,
som ikke slæber idelinindsle et Dusin Papegöier og nogle
Abekatte hjem med. Del er som oftest den lysegronne, almin
delige Papegöie med nogle gule eller rode Aftegninger, som
findes her og kan haves for meget godt Kjöb. Men man
træffer ogsaa den rode og den blaae Haras, og ikke sjelden
den smukke graae Papegöie med de rode Fjær. Denne
sidste er imidlertid ikke hjemmehørende i Brasilien, men
kommer med Slaveskibene fra Afrika og er ofte meget dyr.
Fra den store Plads löber en bred Gade Nord efter,
som folger Strandens Retning og gaaer lige ud lil den in
dre Rhed, forbi Börsen og det keiserlige Orlogsværfl til höire,
og nogle höilliggende Caserner saml Benedicliner-Klostret lil
venstre. Paa denne Gade, den saakaldte „rua dercita“, ud
munde en Mængde meget lange, snorlige, men temmelig smalle
og rnorke Gader, der komme heelt oppe fra det ligesaa
stygge, som store, ikke engang brolagle Tor?, Campo St.
Anna. Delle hele Qvarteer er Centrum for Rio Janeiros
handlende Verden „en gros“ og „en detail“. Her findes næsten
alle Kjôbmænd bosatte, — idelmindste om Dagen, — thi
om Nallen drage de fleste af dem ud lil deres luftige Bo
liger i Forstæderne, eller vel og ud paa deres Villaer i Om
egnen. 1 Byen have de kun deres Handelscontoirer, deres
Pakhuse, deres Udsalgssteder, her findes den utrolige Mængde
Boutiker, der saagodlsom udelukkende optage underste Stok
værk af hvert eneste IIuus i alle disse Gader. De ere blæn
dende oplyste og slraale En imöde med deres blanke Ma
hognidiske, forgyldte Lister og uhyre Speile. Sjelden eller
aldrig finder man i disse Udsalgssteder nogelsomhelst inden
landsk Fabrikat, — jeg taler nalurligviis ikke om Urproducler; — alt er af engelsk, fransk eller tydsk, ja stundom
ogsaa chinesisk Fabrik, men heraf findes ogsaa et aldeles
utroligt Udvalg fra de allcrkoslbarcsle lil de allerlelteste
Varer af alle mulige Arter. En smuk Undtagelse heri gjör
den Blomsterfabrik, som findes i „rua do ouvido?* under Ma-
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dam Fineaus Veiledning. Her fabrikeres de skjönneste Fjærblomsler, af Fuglenes naturlige Farve, især af de stakkels
smaa Colibri er, som i tusindviis maae række deres smaa
Halse til, for at deres glimrende Fjær kunne pryde vore
Damers Hoved og Kjole. Det er et særdeles stort Etablis
sement, og det har en ganske utrolig Afsætning, især dog lil
Europa, da de brasilianske Damer langt foretrække de fra
Udlandet indförle Töiblomster. 1 det förste Öieblik forbau
ses man over de talrige Boutiker, og begriber ikke, hvor
ledes en saadan Masse kan finde Afsætning, men betænker
man, at her ikke alene er en By paa 170,000 Indvaanere at
forsyne, men saa at sige et heelt Keiserdomme, hvis vidt
adspredte Befolkning dog for störste Delen sögcr sine For
nødenheder tilfredsstillende over Rio Janeiro, saa indsees
det let, at her maa være stor Fordeel at hente i denne
Handel.
Börsen er en smuk Bygning, beliggende med Front mod
„rua dereila“, og med sin Bagside ned mod Stranden. Den
har en Frontispice, baaren af ioniske Soiler, som danne et
Peristyl foran den. Indvendig er den rummelig og vel ind
rettet. Om Middagen, i den rette Börstid, er her en ganske
ualmindelig Conflux af Mennesker af alle mulige Hudfarver,
alle i fredelig Samvirken til egen og fælleds Fordeel. Dette
den fredelige Handels smukke Tempel er bygget i Aarene
1819 og 20 til sin nuhavende Bestemmelse, men fik, för det
toges i Brug dertil, en höist sørgelig Indvielse, idel dets
nybyggede Mure bleve vædede med Borgerblod. Jeg var
selv Öienvidne til denne Begivenhed, og skal derfor tillade
mig at fortælle den, skjöndt den ligger udenfor denne Be
retning.
Da jeg i Juli 1820 kom til Rio Janeiro med et fransk
Linieskib, havde jeg den Ære at blive Hans allerlroeste
Majestæt, Kong Johan den Sjette, forestillet af vor davæ
rende Chargé d’affaires ved det portugisiske Ilof, Hr. dal
Bargo. Den spanske Revolution var dengang nylig udbrudt,
og Cortes«-Constitutionen var proclameret. Hs. M. yllrede
Billes Jordomsejling.
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sig i den Anledning meget naivt, i det han sagde: „quant
à moi, je n’aime pas ces gouvernements à la mode.“
Da jeg kom tilbage i 1821, fandt jeg den stakkels
Konge i et „gouvernement à la mode“ op over Örene.
Efterretning var ankommen oin Revolutionen i Lissabon, og
Kongen var af sine europæiske Undersaalter opfordret til
at komme til Portugal og residere der. Dette havde bragt
Gemytterne i Opror, og den 25 Februar var Uveiret brudt
lös i Rio Janeiro. Don Pedro maatte negociere mellem Fa
deren og det oprörte Folk. Kongen lovede gjennem sin
Sön, at Brasilien skulde faae sin Constitution, og besvoer
den i Forveien tilligemed Don Pedro paa det hoilideligsle,
hvorefter han kom til Byen og blev af Folket trukken i
Triumph gjennem Gaderne.
Don Pedro var Folkets Afgud. Kongen havde bestemt
sig lil at reise til Lissabon med hele Hoffet, kun Don Pedro
skulde blive tilbage som Regent. Orlogsskibet Johan VI og
12 andre större og mindre Orlogsmænd laae seilklare, for
at före Kongen med hans uendelige Fölge, ikke alene af
Hoffets Personale, Capel, Kjökkenbetjenle, Garderobe etc.,
men af den store Mængde Grever, Baroner, Marquier og
Vicomter med deres Familie, tilbage lil Fædrelandet. Man
gjör sig intet Begreb om det Virvar, der fandt Sled om
bord i disse Skibe; een Brig alene havde alle Kongens
Sangere (Caslraler) ombord. Jeg er overbeviist om, at en
eneste vel commanderet Fregat kunde have bemægtiget sig
den hele Eskadre med alle de Skalle, der fandtes ombord.
Om de Rigdomme, som det hed sig, at Kongen og Hof
fet slæbte ud af Landet, herskede der i Rio Janeiro de mest
foruroligende og overdrevne Meninger, og de vare den
egentlige Anledning til de Scener, som fandt Sted under vort
Ophold med „le Colosse“ i April Maaned. Der var nemlig,
under Paaskud af at raadslaae oin Regjeringsformen undej/
Kongens Fraværelse, bleven sammenkaldt en Forsamlißgaf
Notabler, som de kaldte sig selv, — egentlig ikke aridet end
et Folkeoplöb, — som skulde möde i Börssalén. Uden
at denne Forsamling nok egentlig havde noget legitimt Sam-
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mentrædelsesmandat, var den dog tilskyndet af to hinanden
modsatte Partier, Kongen nemlig, — thi det blev alminde
lig antaget, at H. M. slet ikke önskede at vende tilbage til
Europa, men var bleven tvungen dertil af sin Omgivelse,
hvorfor han haabede, at Forsamlingen skulde sætte sig der
imod, idetmindste indtil den belovede Constitution var an
kommen fra Lissabon, <— og Don Pedro, som önskede Kon
gens Afreise snarest mulig, for selv at komme til Roers.
Dette sidste Parti havde forudseet, at denne Forsamling vilde
blive tumultuarisk, og haabede paa, at Kongen deraf skulde
lade sig skræmme til at paaskynde sin Afreise.
Jeg havde gjort meget nöie Bekjendtskab med en ung
Mand ved Navn Duprat, Portugiser af Födsel, men af fransk
Familie. Han stod i Hr. dal Borgos Tjeneste som Privatsecretair og var et flinkt Menneske med mange Sprogkund
skaber og et godt Hoved. Om Formiddagen den 21 April
indbod Duprat mig til at möde i Börssalen, for at overvære
Forsamlingen. Jeg anede ikke, at den stakkels Fyr agtede
at spille en Rolle ved denne Leilighed. Da jeg kom ind i
Börssalen om Aftenen, fandt jegVden stuvfuld af Mennesker,
og til min store Forskrækkelse saae jeg min Ven Duprat, som
stod paa et Bord i Skjorteærmer og talte portugisisk, saa
Sveden haglede ned af Ansigtet paa ham. Godt maa han
vel have talt, thi han blev idetmindste stærkt applauderet,
og han satte Ting igjennem, som Ingen havde drömt om,
skulde blive foreslaaede ; — men Hr. Duprat var hemmelig Med
lem af det ullrademocraliske Parti. Det blev derefter ved
taget, ikke alene at forkaste alle de Personer, som man an
tog, at Kongen vilde foreslaae til at indtræde i Regjeringen
i sin Fraværelse; men endvidere, at den spanske CortesConstitution öiebliklig skulde proclameres. En Deputation
blev strax valgt og afsendt med denne Besked til St. Christoph.
Da Duprat havde endt sin Tale, fik vi fat paa ham og
sogie at bringe ham til Rolighed; jeg fik ham bort og ind
paa en Café, hvor han spiste endeel og drak endnu mere,
lob derfra bort, og siden har jeg aldrig talt med ham. Jeg
gik selv tilbage til Börsen, for at see Enden paa denne Historie.
30*
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Dupral havde alter talt, og havde blandt andet forcslaact,
al Forsamlingen skulde beordre Forterne ved Havnens Ind
lob at forbyde den kongelige Eskadres Afseiling, indtil Kon
gen havde tilbageleveret de store Skatte, som man paaslod,
han havde med ombord. Forsamlingen fremböd et meget
oprørt, men lidet imponerende Skuespil. Man var ifört
allchaande Paaklædninger fra Kjoler til Blouser eller bare
Skjorter; man rög Cigarrer (det var 1821) og spiste Appel
siner, Alle talte, Ingen hörte efter; ude paa Gaden hujede
og skreg Pöbelen, kastede Raketter og Sværmere, brolede
Nationalsange og raabte Hurra for Constitutionen, Friheden
og for En og Anden at de Forbigaaende, medens af og til
denne eller hiin; som havde det Uheld at mishage, blev
pebet ud og fik Appelsinskaller i Hovedet.
Imidlertid var Deputationen paa St. Christoph og fik af
Kongen, understöttet af Don Pedro, ct bestemt Afslag paa
sit Forlangende om den spanske Constitulions Indførelse.
Paa samme Tid var et portugisisk Jægercorps trukket sam
men i Nærheden af Börsen.
Deputationen kom tilbage lil Börsen og bragto Kongens
Svar tilligemed hans Befaling at hæve Forsamlingen. Men
dette vilde man paa ingen Maade lade sig gefalde, og nu
begyndte et meget slöiende Optrin, i det alle Mennesker talte
og raabte i Mundene paa hverandre. Jeg stod i cn Krog,
ikke langt fra Indgangen, og saae lil i al Stilhed, stedse
folgende med Öinene min Ven Duprat, som gebærdede sig
værre, end alle de Andre, da jeg paa engang opdagede,
lige ved Siden af mig, en Geværpibe slikke ind ad Vinduet.
I det Samme viste der sig i Dören en Major af de portu
gisiske Jægere, med blank Kaarde i Haanden, som i Kon
gens Navn befalede Forsamlingen öiebliklig at opløse sig.
Man nægtede at adlyde, Majoren gjenlog sin Opfordring, og
viste tillige hen til Vinduerne, ind ad hvilke cn stor Mængde
Geværpiber stak ind paa de tre Sider af Huset. Desuag
tet syntes man at tove, ja man lalle om Modstand. Da
blev der commanderet: „Fyr“, og en Salve blev affyret ind
ad alle Vinduer, dog skjöd man mest i Luften, og da alle
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Mennesker strax sögte al redde sig ud af den Qerde Side,
som vendte mod Stranden, ophortes med Skydningen, saa
al der kun blev fire eller fem Mennesker saarede inde i
Börsen selv, hvorimod Flere kom galt afsted i Dyndet og
Mudderet ud mod Stranden, hvor der var aldeles mörkt, og
hvor der dengang endnu ikke var brolagt. Jeg for min
Person tog det Parti, saasnart jeg saae Geværpiberne ved
Siden af mig, og altsaa sluttede mig til, hvad der vilde
vanke, at liste mig det Par Skridt langs Muren hen til Ma
joren, til hvem jeg sagde, at jeg var fransk Officier, som
befandt mig her af en Hændelse, og bad ham om enten at
lade mig slippe ud, .eller arrestere mig. Lykkeligviis valgte
han det Förste, og jeg slap saaledes ud af en höist ube
hagelig Stilling«
Don Pedro lod strax Börsen som hele Byen militairisk
besætte. Næste Dag vare alle Boder lukkede, og ingen
Mennesker paa Gaderne, undtagen de bivouakerende Solda
ter; paa Slotspladsen var opkjört Canoner. Min stakkels
Duprat var een iblandt de mange Arrestanter, som bragtes
til Fortet St. Cruz, og var ikke hans Velgjörer dal Bargo
gaaet i Forbon for ham, var han uden Tvivl bleven füsil
ieret efter Standretsdom. Senere har jeg erfaret, at han
var kommen paa fri Fod, havde studeret i Coimbra og vilde
være Præst. Den 25 April seilede Kong Johan den Sjette
med hele sin Eskadre, og efterlod Don Pedro som Regent
i Brasilien. Og hermed skal jeg slutte denne lille Episode,
og vende tilbage til 1847 og mit sidste Ophold i Rio Ja
neiro med Galathea.
Dog inden jeg forer Læseren videre om i Staden, maa
jeg först gjöre ham bekjendt med dens indfödte, saavelsom
indvandrede Befolkning. Af den förste, af Indianere, er
der, ublandet idetmindste, knap noget Spor tilbage i selve
Hovedstaden; af de indvandrede eller hidbragte Folkestam
mer udgjöre Negrene, blandt hvilke de Ufrie alene i Brasi
lien langt overstige Halvdelen af Befolkningen, det langt
overveiende Antal, medens Europæerne, — og blandt disse
selv Portugiserne, der dog have paatrængt det store bra-
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silianske Keiserrige deres Sprog*) og Regimente, — kun
belobe sig til en meget svag Minoritet. Hvad man moder
paa Rio Janeiros Gader, cr saagodtsom udelukkende Negre.
Hist lobe en 30—40 af dem i smaat Trav, hver med sin
CafTesæk paa Hovedet: i Spidsen for dem en Forsanger, der
med Marimba’en i Haanden ledsager deres klagende Opsang;
— her trække Andre moisommeligt afsted med en lav, tung
Vogn, belæsset med et uhyre Rumfad: deres eneste Dragt
er et Par grove Seildugsbuxer, underliden holdte op med
et Par Seler, som spændes over den nögne Krop. Hist
gaaer et slankt, sveirygget, ungt Negerfruentiinmer og stik
ker sin ene Skulder heelt op af Særken, som foruden et let
Skjört og et lille Tôrklæde, bundet om Beltestedet, er hen
des eneste Paaklædning: i Tørklædet bag paa Ryggen sid
der hendes lille Barn, paa den ene Hofte en Abekat, og
överst oppe paa sin uldne Paryk balancerer hun nok saa
fornöiet med cn Klase Bananer, en Kop Cafle eller andet
desk; — her kommer en af hendes Veninder, en Slags
Bissekræmmerske, med en med Glasruder forsynet, stor, fiir•) [ det Indre af Brasilien tales det saakaldte „Lingua gérai", en Blan
ding af Portugisisk med Indianer- og vel ogsaa Negcr-D i nieder. Be
folkningen i det Indre er, ligesom den i Rio, sammensat ar 1) Negre
og deres Blandingsracer, 2) Europæere og deres Afkom, 3) India
nere. Den Hvides Afkom med Neger inden kaldes ikke Mulat, hvil
ket i Brasilien cr et Skjrcldsord, men „pnrdo(a)“; Pardo(a)’cns Afkom
med den Hvide kaldes „pardo(a) claro(a)" eller „cubro(a)“. Ikke engang
denne behöver at være fri, men sælges ofte endnu af sin egen Fader.
Börn af frie Pardos indbyrdes eller af frie Pnrdos med frie Negro
ere derimod naturligviis ogsaa selv frie, og ikke sjelden beklæde
Disse Stabsofficierspostcr i de af dem sammensatte Piriquitos-Regiincntcr, ligesom de ogsaa, som Frincgrene overhovedet, liave Adgang
til alle civile og kirkelige Embeder. — Blandingen af Negre og In
dianere kaldes „caribocos". Indianerne deles i frie (tapuyos, gentios) og underkastede (mansos, capoculos). — Europæernes Af
kom kaldes ikke „Europæere", hvilket betyder det Samme som Un
dertrykkere, — licllerikke „Creoler", hvilket er Navnet for dc i Bra
silien födte Negcrbörn, — men „Brasileiros". De Portugisere, som
ikke crc födte ber i Landet, men komme directe fra Europa, benæv
nes ined et Øgenavn „pes de chumbo" a: Blyföddcr.
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kantet Kasse paa Nakken: hun gaaer sin jevne Gang, indtil
hun möder en Landsmand, der falbyder allehaande Kager, eller,
en Art Tykmelk, opbevaret i Kræmmerhuse af grönne Blade,
eller andre lignende Rariteter; disse Lækkerier ere hende
for uimodslaaelige, Begge standse og indlede en lille Tusk
handel med hinanden. Hist stikker en Mulat Næsen lilveirs,
han giver „Loven“ og vced i sin HofTærdighed ikke, hvor
dybt han skal see ned paa sine sorte Brodrc; — her slæber
en næsten fabelagtig tynd, oplöben, doven og leversyg Bra
silianer sig hen ad Fortouget, medens hans orkeslöse Landsmandinder rulle forbi i smaa med Muler forspændte Equipager, paa hvilke Neger-Kudsk og Tjener stadser i fuld
europæisk Livrée, eller de ligge, just ikke i den graciöseste
Stilling, med hele Overkroppen böiede ud af de aabne Vin
duer i deres Huse. Kommer man forbi et af Springvandene,
hvor hele Klynger af unge Negerfruenlimmer staae fordy
bede i en luun Passiar, og man gaaer videre ned mod Lan
dingsbroen, saa er her Alt i travl Bcskjæfligelse for at losse
og lade; men tillige ligger her fuldt op af Lystgondoler,
hvori man, naar man ikke foretrækker Passagen med en af
de mange smaa Dampbaade, kan af de deri siddende Roer
karle bringes hurtig frem og tilbage over Bugten; og paa
Quaien staae andre Negerslaver, der leie sig selv ud som
Lastdragere, Veivisere o. a. desk Deres Herre kommer,
naar han er i Nærheden, stundom selv lil for at være med
at slutte Contracten, og ligesom Rytteren, der leier en Hest,
spörges ad, hyad Mund- og Scletoi han önsker lagt paa
den, saaledes tager man sig her hellerikke en Cicerone ud,
uden at det henstilles til En selv, om man ikke först ön
sker ham omklædt i en anden Skjorte og Beenklæder. Jeg
vced ikke, om Læseren af denne korte Skildring kan gjöre
sig et Slags Begreb om, hvorledes Rio Janeiro seer ud om
Dagen; om Natten ere dets Gader intet mindre end behage
lige at færdes paa. Udenfor Fortouget gaaer man nödig,
da det mindste Regnskyl gjör Föret midt i Gaden bundlost,
dog horer der nær Husene ofte et formeligt Talent til med Held
at krydse sig frem mellem de mange Negre, der komme
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lobende ned mod Stranden, hver med sin lille Tönde paa
Hovedet, som allerede langl borte forpester Almosphæren;
— og hvert Öieblik tilraabes En, om man saa gaaer langs
Muren heelt paa den anden Side af Gaden, et „Cuen va“
og „påse largo“ fra den nærmeste Skildvagt, saa man skulde
troe, at Byen var erklæret i Beleiringstilstand.
Den Fremmede, som för sin Ankomst til Brasilien har
hört, at Slavetilförselen her er forbudt, undres maaskee i
Begyndelsen over at siode paa en saagodlsom udelukkende
sorl og for Störstedelen ufri Befolkning. Forklaringen lig
ger imidlertid meget nær: den brasilianske Regjering er,
skjöndt offentlige Slavemarkeder ikke findes mere, ei utilböielig til at lukke Öinene for den Slavehandel, der drives
iSmug, og de engelske Krydsere ere saa langt fra at gjöre
denne noget Afbræk, at Slavehandlerne selv, hvor forunder
ligt det end kan lyde, önske flere Krydsere i Farvandet,
for derved at kunne faae Negrene drevne op i endnu större
Priis. Som det var, regnedes et eneste Slaveskib, der slap
igjennem, at kunne holde fem andre skadesløse, som bleve
tagne; og medens Negrene saaledes fortes hertil fra Africa
i samme Antal som för, havde den eneste Folge af Orlogskrydscrne hidtil været den, at de Ulykkelige, der slæbtes
over, mishandledes værre end nogensinde, idet man, for at
gjöre Slaveskibene mindre kjendelige, medtog den mindst
mulige Vandbeholdning, og saaledes ikke gav Negrene paa
Overreisen mere at drikke, end der ansaaes absolut nød
vendigt lil deres Livsophold. Dertil var Sammenstuvningen
af dem saa frygtelig, at man i Bahia fortalte den næsten
utrolige Historie om en Brig, som der engang var ankom
men med 1300 Negre ombord. Tilforselen af Negre til Rio
Janeiro angaves i de femMaaneder af dette Aar allerede at
udgjore3000, til Bahia4000; og desforuden sagdes en stor
Masse netop for Öieblikkct at ligge parate til Udskibning i
Magazinerne paa den africanske Kyst. Et Dampskib, bestemt
lil at bringe Slaver, byggedes i Praia Grande, netop medens
vi laae ved Rio Janeiro; Englænderne, der underhaanden
havde gjort sig bekjendte med Skibets Udrustning, venlede
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kun paa at det skulde stikke til Söes, for at gjöre Jagt paa
det. Med Hensyn til Prisen, da betaltes Kyslnegrene, især
de nykomne Drenge, dyrest; i Rio kostede en saadan „Molek“ 6—800, ja op til en „conto“*) Milreis, i Bahia kun
omtrent 500 Milreis. Grunden til denne Forskjpl i Prisen
maatte vel navnlig söges i, at Slavehandlen ei turde drives
saa aabenbart i Rio, som i Bahia. I Rio frygtede man dog
idetmindste Politiet saa meget, at man holdt Kyslnegrene
skjulte, saa længe de kun talte deres (africanske Sprog; i
Bahia derimod havde man saavel Nord paa, som i selve
den nede ved Stranden liggende Deel af Staden, forskjel
lige Magaziner eller saakaldte Trapischer, hvori det vel for
en Forms Skyld hed sig, at der laae Caffe, Sukker o. s. v.,
men hvori Gud og hver Mand vidste, at man havde Oplag
af Kyslnegre, og hvori Enhver, der just ikke gik i Uniform,
navnlig fremmed Uniform, uden videre kunde föres ind, for
at tage Varerne i Öiesyn.
Man kunde troe, at et Folk, der bliver saaledes behand
let, som disse ulykkelige Negre, maatte fole sig i hoiesle
Grad fortrykt og forkuet; deri vilde man imidlertid tage
fuldkommen feil. De troe sig med deres sanguinske Tem
perament at være de mest begunstigede Mennesker under
Solen. De synge og dandse ud paa Natten, efter fra Mor
genstunden af at have arbeidet i deres Ansigts Sved; de
gjöre Commers i det öieblik, de have læsset Calfesækkene
af deres Skuldre, de stöie og gjöre Bajadsstreger, de give
den galante Dandy ligeover deres Landsmandinder, de abe
sig ud i fremmede Klæder og Manerer, og tilegne sig med
Lethed de forskjelligste Tungemaal. De læse deres „Paler
noster“ og „Ave Maria“ som andre calholske Christne, men
kunne vel forresten neppe selv gjöre sig Rede for, hvad
Trocsbekjendelse de höre lil. De lade sig træde paa Nak
ken, uden at fole deres Fornedrelse; men bringes deres

*) En Conto cr = 1000 Milreis; en Milrei cr paa det Nærmeste = en
Rigsbankdaler.
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Lidenskaber först engang i Kog, da ere de utæmmelige i
deres Grusomhed.
Loven har i Brasilien indrommel Negerslaverne enkelte
Rettigheder, saaledes den, at de kunne Iöskjöbe sig, at de,
naar de ere utilfredse, kunne forlange for Indkjöbssumincn
at sælges til en anden Herre, ligeledes at de ad Gangen (!)
ikke kunne strafles med mere end 50 Slag. Men endog disse
Rettigheder, der vistnok ville forekomme Enhver tarvelige
nok, værges der kun höist utilstrækkeligtom; og ligesom vi
selv oplevede et Exempel paa en Slave, som af sin Herre,
hvem han havde viist sig gjenstridig imod, sendtes som
Straf til Minas Geraes, omendskjöndl hans Slægtninge vare
villige til at kjöbe ham fri, — saaledes fortæller Darwin
om cn Godseier, som for at tilfredsstille sin personlige
Hævnelyst, vilde sælge 30 mandlige Slaver paa offentligt
Marked, blot for al skille dem fra deres Koner og Börn,
og som rigtignok senere opgav denne Nederdrægtighed
igjen, dog ikke af Medlidenhed mod dem, men kun fordi
hans Egenylte afholdt ham derfra. Den störste Forbrydelse,
en Negerslave kan begaae, er naturligviis Selvmord; dræ
ber han el andet Menneske, da gjör hans Herre sig ikke
sjelden den störste Ulejlighed, for al faac ham friet for Döds
straffen, fordi hans Liv jo ligefrem er en Pengecapilal.
Slaveriet er i det Hele ikke blot en Ulykke for dem, det
rammer, men det virker tillige oplösende og demoralise
rende paa Landets Sæder og Institutioner; ja det har i
Brasilien udviklet sig i et saa uhyre Omfang, at den Tid
maaskec ikke cr fjern, hvor Negrene, der selv eller hvis
Forfædrc ere slæbte i Lænker fra deres Hjem og Födeland,
ville bryde den moralske Magt, som endnu holder dem i
Ave, afryste Aaget, dræbe, udrydde eller forjage deres
europæiske Undertrykkere og gjöre sig til Herrer over Lan
det. Allerede gjentagne Gange have Bahia og andre Ste
der i Brasilien været Skuepladsen for de blodigste Negeroprör, og naar de Hvide med tilsyneladende Ligegyldighed
see den muelige Fornyelse af saadanne Blodsudgydelssr
imöde, der hidindtil ere bievne qvalle i deres Födsel, da er
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det, fordi de trygt stole paa det ubegrændsede Hovmod,
hvormed den brasilianske Negerslave seer Kystnegerslaven,
Frinegren den brasilianske Negerslave, Mulatten Frinegren,
Pardo claro’en Mulatten over Hovedet, og fordi de ved det
daglige Syn heraf troe at have vundet Overbeviisningen om,
at saa forskjellige Elementer aldrig ville kunne enes om at
virke til eel Maal. Maaskee man dog imidlertid bedrager
sig noget heri, og vist er det, at man allerede under del
spændte Forhold, der, under vort daværende Ophold, her
skede mellem den argentinske Republik og Brasilien , ym
tede om, at Rosas, naar det kom til Krig, vilde proclamere
Negrenes Emancipation i hele det store Keiserrige og ved
dette frygtelige Vaaben söge at knuse sin Modstander. Et
ret interessant Beviis paa, hvorledes det ikke er utænkeligt, at
Negrene kunne samle sig under eet Hoved, havde man for nylig
havt i Rio Janeiro selv, hvor en som simpel Slave hidfort
Negerkonge vedblev at nyde en saadan Magt og Anseelse
blandt sine Landsmænd, at han om Aftenen holdt formeligt
Thing paa Gaden, og afsagde Domme, som de andre Slaver
uden Modstand adlöde og underkastede sig.
Söger man fra Slotspladsen tilvenstre eller Syd efter,
finder man sig snart i nogle friere Qvarterer, som tildeels
bestaae af nyere Bygninger. Man kommer her mellen
Praia’en (Stranden) og St. Anlonio-Bjerget ud lil Misericordia-Hospitalet, en uhyre rig og stor Stiftelse, der omendskjöndt den var ifærd med at opföre sig en meget stor
artet, ny Hovedbygning, dog selv i det sidste Aar endnu
havde lagt 60 „conlos“ Milreis op. Misericordia har ikke min
dre end 5—6 Overlæger; en af disse var den ved en Frem
medafdeling ansatte Dr. Lallemant, en talentfuld tydsk Læge,
der viste, navnlig de Herrer Videnskabsmænd fra Corvolten,
den mest forekommende Gjæslfrihed*). Paa de forskjellige
•) linn indförte ogsaa de Herrer Læger og Natui forskere i det hervæ
rende keiserlige medicinske Academie, af hvilket de efter hans For
slag bleve optagne som corresponderende Medlemmer. Hr. Rosen
affattedc i denne Anledning efter Opfordring en kort sammentrængt
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Sectioner i Hospitalet var indlagt en meget blandet Befolk
ning ; Alle laae frie, undtagen Negerslaverne, for hvem de
res Herrer betalte. Det endnu ufuldendte nye Hospital blev,
ligesom den heller ikke endnu færdige Daareanstalt paa
hiin Side Botafogo, fra överst til nederst opfort af Granit;
det havde store, rummelige Gaarde, en Quai skulde anlæg
ges foran det, for at hindre Havets Brænding i at bryde
ind, og en betydelig Deel af den bag Bygningen liggende
Bakke var allerede skaaren bort, for ogsaa her at give en
fri Plads. Klavrede man opad denne Höi, saa fandt man
beliggende paa dens Top et Observatorium (i det aldrig
fuldendte Jesuiterklosters Bygning), Auditorierne for det
medicinske Facultet og et Bibliothek. Rio Janeiro har for
uden denne endnu to andre offentlige Bogsamlinger: den
keiserlige, som er opstillet i det ovennævnte Karmeliter
kloster, og Stadsbiblioteket, som opbevares ikke langt der
fra, og som tæller 70,000 Bind.
Paa den anden Side af Misericordia-Hospitalet, og lige
som delte umiddelbart ved Stranden, ligger en pragtfuldt an
lagt og udstyret offentlig Have „paseo publico“, med her
lige skyggefulde Træer og en kostbar opmurct Terrasse,
hvorfra man har den deiligste Udsigt over hele Bugten ud
mod Indlobet. To store Trapper före op til denne flere hun
drede Fod brede, fliselagte Platfond, en sinuk Söilepavillon
hæver sig for hver af dens Ender, og et Sleenrækværk, paa
sin ovre Flade belagt med chinesisk Porccllain og besat med
en Række af Vaser, mellem hvilke del friske Grönt frodigt
ranker sig op, adskiller Platfonden fra den larmende Bræn
ding nedenunder. Hvor Trapperne lobe sammen foroven,
staaer en lille bevinget, kunstnerisk temmelig uskjön Dreng
af Bly, som Forgyldningen var gaaet af allerede for
længe siden; han har en Skildpadde i Haanden, af hvilken
der udströmmer det friskeste Kildevæld, og som bærer Ind
skriften: „Sou util ainda brincando“ (Skjöndt spøgende er
Beretning om Galathea's Expedition, som, oversat paa Portugisisk af
Dr. Lallemant, blev oplæst af dcnqo i Acadcmicts Möde.
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jeg nyttig). De smaa fliselagte Bænke indenfor Rækværket
afgive en ligesaa kjölig, som forresten behagelig Hvileplads;
man kan nyde den smukke Udsigt i uforstyrret Ro, man
seer her aldrig et Menneske. — Sonden for Paseo publico
træffer man paa den colossale Aquæduet, som leder Vandet
fra Corcovado ind i Byens forskjellige Qvarterer. Det er
en ligesaa solid som smuk Bygning, og Vandcanalen er paa
sine Steder baaren paa gigantiske Piller og Buer, som deels
staae frie og i det Höieste tjene til Vogngjennemkjörsel, deels
ere udfyldte med smaa Vaaningshuse. Den hele Bygning
er, i Forbindelse med det pittoreske Landskab af Bjerg,
Skov, By og So, af en særdeles skjon Virkning fra de
mange forskjellige Sider, man faaer den at see, alt som
man bevæger sig i denne Deel af Byen. Rio Janeiros For
syning med Vand er dreven lil megen Fuldkommenhed, og
er i dette varme Climat, hvor der tillige findes en saa be
tydelig Mængde Negerslaver, og fölgelig fattig Befolkning,
en stor Velgjerning. Man seer mange Steder i de forskjel
lige Qvarterer offentlige Springvand, mest Sandsteens-Pyramider, som endog ikke sjelden ere udforte med archilectonisk Luxus og tjene Byen til Prydelse, paa samme Tid
som de ere saavel Fattige som Rige lil stor Vederqvægelse,
og udbrede en vis Friskhed og Kjölighed i Atmosphæren,
som man ikke nok kan paaskjönne i et saadant Climat.
Stiger man langs med Veiledningen opad det temmelig
steile Theresebjerg, saa kommer man temmelig snart til et
Karmeliterkloster, hvis 20—30 Nonner skulle före et meget
slrængt og afsondret Liv. Udsigten er allerede her ube
skrivelig deilig, især i den tidlige Morgenstund, naar Taagebankerne sprede sig, og efterhaanden flere og flere Skibe,
Huse, smaa Trægrupper, endelig hele Gader og Qvarterer
af Staden dukke som större og större Öer op af det umaadelige Taagehav, indtil tilsidst kun en let Diis endnu ligger
som et Slor over det yndige Landskab. Bestigningen af
den 2200' höie Corcovado fortsættes uden Bevær i Skyggen
af de over Veien ludende mægtige Lovtræer; endelig kom
mer man lil en af Orangealleer og Kaffeplantninger omgiven
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„Facinda“, hvor man netop var ifærd med at opbygge en
keiserlig Pavillon. Nogle Skridt endnu, og man staaer paa
Bjergets överste Top, et Par store, nogne Granitblokke, over
hvilke der fra den ene til den anden er lagt en lille skröbelig Træbro. Her ligger hele Rios skjönne Omegn som et
Landkaart udbredt for Ens Födder: Tijuca, Gabia, den bo
taniske Have og den störré Lagun, som ligger i dens Nær
hed; Raza, Redonda og de mhnge andre, udenfor liggende
Smaaöer; hele den 4— 5 Mile dybe Rio-Bugt med dens snevre,
maleriske Indlob, dens Skov af Skibsmaster, dens Archipel
af Öer og dens rigt afvexlende Omgivelser: Sukkertoppen
og Botafogo, Veien gjennem Forstæderne ind til Rio og
hiinsides denne ud til Keiserens Lystslot, S. Christovao, de
blaa fortonede Bjerge i det Indre af Bugten, Rios Vis-à-vis,
det lille landlige Praia grande, og heelt ude til Söcs, 14—
15 Mile borte, det for de Sofarende saa vigtige Cap Frio.
Landskabet er næsten for rigt, man bliver træt af al denne
Herlighed.
Folger man Stranden Syd for Aquæducten, træffer man snart
paa det smukke Maria da Gloria Forbjerg, med sin malerisk be
liggende Kirke, og den lille By der omgiver den. Portugals
Dronning, Maria da Gloria, skylder denne Kirke sit Navn. Bug
ten herfra og ud imod Botafogo kaldes Catede, efter en
lille Flod som kommer fra Bjergene og strömmer ud igjen
nem Dalen paa delte Sled. En smuk Steenbro forer over
den, og videre ud ad Botafogo lil, gjennem Forstæderne
Praia vermelha, Praia Flamingo og Catede. Allerede i Catcde-Buglen mærker man Havets Indflydelse, i det her
staaer cn evig Rulling, og ikke sjelden en saa stærk Bræn
ding, at al Landgang med Fartöier er umulig. Landings
broer ere ingensteds anlagte.
Botafogo have vi alt beseet under Indseilingen, det er
noget af det yndigste, man kan tænke sig. Saavel her, som
i Caledes nye Qvarterer langs ad Veien bag ved Bota
fogo op imod Corcovado, er det fornemme Qvarteer af
Byen, og tillige Opholdsstedet for de fleste Fremmede, som
have taget Bolig i Rio.
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Ville vi endnu forisætte Veien forbi Botafogo, saa
komme vi snart bagom Sukkertoppen og træffe saa
paa den botaniske Have, som er tillige at betragte som en
keiserlig Lysthave med en lille Villa for den keiserlige Fa
milie. Den er smukt vedligeholdt, og da den ligger i en
romantisk deilig Egn, er det nok værd at gjöre den til
Maal for en Kjöretour.
Söger man derimod fra Slotspladsen Vester ud, saa vil
man, efter at være kommen igjennem en af de lange,
Gader, hvoriblandt jeg skal tilraade at vælge Rua do Ouvidor som den smukkeste og bedst udstyrede med Boutiker,
befinde sig paa en temmelig slor aaben Plads San Fran
cisco de Paulo, som har en Kirke af samme Navn — en bruun
Sandsteeensbygning med lo Spiir *), — og hvor de lo Theatre,
det store portugisiske St. Pedro de Alcantarn, og det min
dre franske, Teatro de San Francisco, ligge ganske nær
hverandre. Paa det förste spilles afvexlende portugisisk
Comoedie og italienske Operaer, paa det andet opföres franske
Vaudeviller og Opera comique. Intet af hvad der præsteredes paa disse to Theatre, var ligefrem slet, om det end
lod meget tilbage at önske. Som disse Theatre nu engang
vare, bleve de altid en stor Tröst og Tilflugt for os Frem
mede, og nanr män kommer fra en Reise, som den vi havde
tilbagelagt, hvor vi, med Undtagelse af Valparaiso, ikke
havde seel et Theater i to Aar, saa er man nöisom. Den
sidste Aften, jeg var i Rio, gav man paa det franske Thea
ter „les Diamants de la couronne“. Denne Opera, der som
bekjendt, ifölge den franske Text, spilles i Lissabon, havde
man, af Délicatesse for Huset Braganza, forlagt lil Hoffet i
Kjöbenhavn.
Fra Theaterpladsen gaaer Veien videre frem igjennem
den ydre Deel af Byen og ud i Landet. Man kan herfra
söge Nordvest ud ad St. Christoph til. Man vil da have at
passere et temmelig lavt og sumpigt Terrain, som jeg endog
Foruden San Francisco de Paulo, ere Candelaria og S. José Stadens
bekjendteste Kirker.
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hörte omtale som meget usundt, og man vil derefter komme
ud i den over al Beskrivelse deilige Egn, hvori St. Chri
stoph Slot ligger, og hvor der findes den Mængde Villaer og
store og smaa Landsbyer, som tjene saa mange af Rio Ja
neiros Indvaanere, navnlig af Hoffets Omgivelser til Sommeropholdssled. Man er her bag ved Rio By. og har
Stranden foran sig i det Indre af Bugten, besaaet med de
utallige smaa og store Öer, som danne et heelt Archipel af
de yndigste Haver midt i den lyseblaae Sö. Langt borte
tilhöire seer man Rio Janeiros By med sineTaarne og sine
hoie Bygninger, sine Myriader af Skibe og Baade, medens
i Forgrunden de nydelige Fiskerbaade med deres hvide
Spidsseil glide langsomt hen ad den speilblanke Havflade,
der kun forstyrres i sin Ro ved de lunge Aareslag fra Fi
skerens senestærke Arm, eller vel og af og til af en Skare
Smaafisk, der stritte hen ad Vandspeilel. Og nu paa Lan
det selv, tæt omkring En, hvor man vender Öiet hen, denne
guddommelige Rigdom i Vegetationen, disse slanke, höie
Palmer, disse urgamle Skove med deres tallöse og mægtige
Slyngplanter, disse Masser af Frugttræer, bedækkede med
gyldne Oranger, med store Klaser af Bananer, kort med alt,
hvad Jorden i delle rige Land kan frembringe. Neil i
Sandhed ! Brasilien er maaskee det herligste Land paa Jord
kloden, det er idetmindste, saalangt som jeg har seet det,
og af alt hvad jeg har sect, ubetinget det rigeste og det
skjønneste.
Denne Landets Skjônhed træder En imöde overall.
Umiddelbart hvor Byen horer op, begynder Urskoven; men,
man foretage milevide Udflugter, og man vil altid finde nye
Nalurskjonheder, og altid vil den samme uendelige Rigdom
og Overfylde i Vegetation, Beliggenhed og Udsigt gjöre sig
gjeldende. Hvad enten man tager sig paa, at bestige Corvados steile Top, for at nyde Udsigten derfra over Hav og
By, over Bugten og dens Omgivelser, eller man rider ud
til Cascaderne, beliggende oppe i Bjergene Vest for Byen,
eller man sætter over Buglen lil del yndige Praia grande
og spadserer i de nydelige Haver, som Naturen har anlagt
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og Menneskene kun have at vedligeholde; eller man sætter
sig paa et af de smaa Dampskibe, som befare det Indre af
Bugten, og lader sig fôre om imellem det hele yndige Ar
chipel af gronklædle Kiippeöer, hvor hist og her et Fiskerlcie smiler fredelig og venlig paa den hvide Strand, eller et
nydeligt Landsted kigger frem imellem Orangetræerne, som
danne en tæt og skyggefuld Lund omkring det; hvad eller
man gaaer endnu længere og löber ind i* nogle af de smaa
Floder, som komme brusende ned fra Fjeldene i Baggrun
den, og derpaa ganske fredelig risle gjennem de græsklædte
Enge og snoe sig i tusinde Bugter, som om de frygtede
for at bade sig i Saltsöens biltre Vande : — overalt — alle
vegne er det det Sqmme og dog evig afvexlende., altid
skjönt, aldrig eens, altid noget Nyt, aldrig noget Util
fredsstillende.
Kan man undres over, at Folk, som boe i et saa gud
dommelig deiligt Land, ikke bryde sig meget om selskabe
lige Forlystelser? Mig syncs Nei I Jeg for mit Vedkom
mende var idetmindsle meget lidt skikket til, naar jeg kom
hjem fra en eller anden af de ovenantydede Excursioner,
al gaae i Land pyntet til Aftenselskab eller Bal. Hvad
enten delte nu er Grunden eller ikke, saa er det vist, at
man i Almindelighed beklagede sig over Mangel paa Sel
skabelighed i Rio Janeiro. Jeg for mit .Vedkommende kan
ingenlunde klage. Takket være vor værdige Landsmand
Consul Prytz’s Bestræbelser, lykkedes det saavel mig, som
mine Officierer, at tilbringe de fjorten Dage, vi opholdt os
i Rip, paa en höist behagelig Maade, og vi deeltoge i flere
större og mindre Selskaber, som dog idelmindste gave os
en Idee om Selskabets Udseende. Jeg skal imidlertid af
holde mig fra enhver Dom, da jeg savner en væsentlig Be
tingelse for at have en Mening, nemlig Sproget; jeg forstaaer ikke Portugisisk, og man træffer ikkun undtagelsesviis Folk, som tale Fransk eller Engelsk. Paa et stort Bal,
jeg blev indbuden til, et Slags Klubbal i „Casino fluininense“,
saae je^g hele Rio Janeiros „beau monde“: Damerne i rige, dog
mest rnorke og meget brogede Toiletter, og flere meget
Billes Jordomseiling.
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smukke Personer iblandt dem. Forresten saae delte Sel
skab aldeles europæisk ud, og bekræftede hvad jeg altid
har erfaret, at den store Verden er cens allevegne, Civili
sationens Nivelleringsproces har her allerede gjort sin fulde
Virkning. Keiseren blev ventet, men udeblev, derimod
saaes paa dette Bal en naturlig Söster til ham, saavidt jeg
veed en Datter af den bekjendte Marquise af Santos; hun
var temmelig corpulent, men forresten cn ret smuk Blondine.
Foruden at jeg aflagde Besög hos de höieste Regjerings-Autoritelcr og de fremmede Gesandter i Rio Janeiro,
begjærede jeg og erholdt Audiens hos Hans Majestæt Kei
seren at Brasilien, Don Pedro den Anden. Hans Majestæt
var kommen til Byen, og det var fölgelig i det keiserlige
Palads, at jeg havde den Ære at blive ham forestillet. Jeg
havde seet den unge Keiser i 1840; da var han 16Aar og
var meget lille og undersætsig af Væxt. Jeg blev derfor
meget behagelig overrasket ved at gjensee ham som en höi,
velvoxen Mand, med et ædelt, om ikke smukt Physiogno
mie. Keiseren udtrykte sig flydende paa fransk og under
holdt sig meget ved at udspörge mig om min Reise. Jeg
benyttede( Ledigheden til at anbefale til hans naadige Om
sorg de Herrer Naturforskere: Professor Behn, der skulde
komme Vester fra gjennem det Indre af hans Land, og Hr.
Reinhardt, som ifôlgç de her modtagne Instructioncr skulde
afgaae fra Expeditionen, for at opsöge vor lærde og be
römte Landsmand Doctor Lund i det Indre af Brasilien.
Det glædede mig at erfare, at Professor Behns Reise ingen
lunde var Keiseren ubekjendt, og al Ordres vare udstedte i
Overeensslemmelse med vore tidligere, skriftlig til Consul
Prytz udtalte Önsker om Professor Behns Beskyttelse og
velvillige Modtagelse fra vedkommende Autoriteters Side paa
det brasilianske Territorium. Keiserinden havde jeg ikke
den Ære at blive forestillet for. Hun var höi frugtsommelig
og lod sig ikke see ved Hoffet. I Operaen saae jeg hende
flere Gange. Medens vi senere opholdt os i Bahia, indtraf
der Efterretning om Infantens, Kronprindsen af Brasiliens
Död. Han var et Barn paa tre Aar. Ved delle Dødsfald
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sladfæstedes alter det gamle Sagn, at aldrig den ældste
Sön af Huset Braganza kommer til Regjeringen, men altid
den anden feller tredie.
Det hændte sig under dette Ophold i Rio, at jeg fik
Keiseren at see ved en anden Leilighed, hvor jeg for hans
Skyld vilde önske, jeg ikke havde seet ham. Det var ved
en stor Procession i Anledning af St. Georgs Festen. Jeg
kan ikke nægte, at jeg i en Hast ikke mindes at have seet
noget mere ridicult, ond dette hele Optog. St. Georg er
betragtet som Armeens Skytspatron i Portugal og Brasilien,
men tillige som Generalissimus for disse Landes samlede
militaire Styrke, og er som saadan Storkors af alle mulige
portugisiske og brasilianske Ordener. Paa denne Dag bli
ver St. Georgs Helgenbillede, en colossal Dukke, ifört en
Sölvrustning, med en Sölvhjem paa Hovedet, sat op paa en
Hest af den keiserlige Stald, rigt udstyret med Guldbrocades Schabrak, forgyldt Bidsel, Fjær paa Hovedét o. s. v.,
og derpaa fört i Procession igjennem alle Byens med Flag
og brogede Töier smykkede Gader, fulgt af sine Væbnere
og sin hele Staldetat, af Abbeder med Mitra og Krumstav;
af Rio’s Biskop, der i en Sölvcapsel bærer den hellige Ho
stie halvskjult paa sit Bryst, medens Statens fornemste Em
bedsmænd holde Fligene af den Baldakin, under hvilken han
vandrer; af Keiseren og hele hans Suite, endvidere af alle
mulige Honoratiores, alle Corporationer og Broderskaber,
kort af en tallös Mængde Mennesker, under Klokkernes
Ringning, stöiende Operamusik og Canoneriies Torden.
Keiseren og fölgelig alle Andre gaae barhovedet i den bræn
dende Sol, hver med sin tændte Fakkel i Haanden.
Tropperne paradere „en haietf i alle Byens Gader. Den ulyk
kelige Generalissimus St. Georg er bunden til Hesten og
gjör en hoist ynkelig Figur, i det han sidder og vakler til
alle Sider for hvert Skridt Hesten gjör. Hele den tallöse
Folkemasse knæler, idet Hostien bæres forbi, og selv Keiinden og hendes Hofdamer kaste sig næsegruus ned hist
henne paa Slolsaltanen. Paa samme Tid affyres Tusinder
31*
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nr Sværmere og Rok eller, skjöndt det cr midt paa Dagen,
og der er ingen Ende paa den Slöi ogTummel, soin opfyl
der Byen. Dog endelig gaaer Processionen ind i Gapcllcl
igjen, hvorfra den gik ud, der synges „teDeuma, of saa
gaaer Enhver til sit. Men om Aftenen er Byen illumineret,
og Kirkerne udmærke sig især ved en pragtfuld Belysning
paa dores Façade, medens Raketter og Sværmere flyve om
kring i Luften og langs ad Gaderne i tusindviis.
Brasilien er overalt Fyrværkeriets classiske Land. Der
gaber jo fast ingen Dag, som ikke cr en Festdag for denno
eller him Kirke, og saa horer det til, at der fra Kirken
uddeles cn Mængde slige Fyrværkerisager til den udenfor
forsamlede Mængde, som da iler med at lade Stadsen flyve
i Luften, ubclragtct om det er Dag eller Nat. Man einer
Ingenting, men pludselig hörer man over sit Hoved cn
Mængde smaa Knald, og seer man op, saa opduger man en
lille hvid Sky paa den lyseblaac Ilimmel, som strax efter
forsvinder: del er Raketten. Ofte more Drengene sig med
at kaste nogle smaa afskyelige Sværmere langs ad Gaden,
som fare ind mellem Benene paa Mennesker og Heste, og
have ikke sjelden afstedkommet Ulykker. Men det er Fol
kels eneste Fornoiclsc, siger man, den man man ikke be
røve dem. Slige Festdage vare ofte hele Uger igjennem
for en Kirke og maae nödvendigviis volde d£n betydelige
Udgifter, da denne hele Tiden regelmæssig cr illumineret
baade indvendig og udvendig.
Store Rigdomme synes ivörigt Kirker og Klostre her pan
Stedet ikke at cie; af de sidste er det kun det 150 Anr
gamle Bencdiclinerklosler, der skal være i Besiddelse af
betydelige Godser, medens de fire andre, lo Karmeliter- og
lo Franciskaner-Klostre, i Hovedsagen beslane ved frivillige
Gaver, hvortil endnu kommer den Fortjeneste, Nonnerne
faae ind ved Salg af Fjærblomster og Syltelöicr, Munkene
ved at reise om i Landet og sælge Aflad. Hvad endelig
SI. Antonio-Klostrct angaaer, da hæver del tillige sin Hel
gens militaire Gehalt, som trækkes maanedlig, ligesom en
hver anden militair Gage; dog cr den hellige Antonius i
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den brasilianske Armee kun Oberst, medens hån i den por
tugisiske er opfort som Fellmarschall.
Inden jeg forlader Rio Janeiro, maa jeg endnu med et
Par Ord omtale den paa den brasilianske Regjerings For
anstaltning anlagte tydské Colonie Petropolis, som liggçij
paa 2000 Fods Höide i dét Indre af Rio-Bugt. Et lille
Dampskib vedligeholder en stadig Forbindelse mellem den
og Hovedstaden; Seiladsen derop gaaer gjennem ep tøt
Klynge af de yndigste Smaaöer og ind paa en stærkt krum
met lille Flod med tæt bevoxede Bredder. En 3—4 „lé
guas“ indenfor Flodens Munding standser Dampbaaden ved
(len usle Flæk ^Porta d’Estrella“, og herfra fortsætter man
sin Vei paa Ryggen af etMuuldyr hen over Sletten, og ef
ter nogle Timers Ridt opad Skraaningen af den 2500'31016
Serra. En bred, brolagt og, skjöndt gammel, vql vedlige
holdt Vei förer, stærkt slynget i Zigzag, opad denne Bjerg
ryg; den er et Kæmpev&rk, hvis Udförelse vistnok har ko
stet utrolig Kraflahvendelse, alligevel er den saa steil, at
den er ubrugelig for Kjörsel, og en ny anlægges dçrfor
paa et hensigtsmæssigere Sled, for at tilveiebringe den
ønskelige Forbindelse med Provindsen Minas Geraes. Efterat
være stegen omtrent 2000' i Veiret, naaer man som sagt lil
den paa flere Höie fordeelle Petropolis-By, hvis mellem
liggende Dale af de tydske Colonister ere opkaldte med
Navne som Oberrhein-Thal, Unterrhein-Thal, MoSel-Thal
o. s. v. Husene ligge spredte ad paa d.isse Skraaninger, og
hvert Huus har 700 □ Favne Jord i Byen og 5000, ja un
der visse Betingelser endog indtil 20,000 □ Favne Jord uden
for, men desværre tildeels meget langtfra Byen, ColQnisterne faae fri Passage ud til Brasilien og fri, saavelsom
skattefri Jord til deres Eiendom; selv den oprindelige Be
stemmelse, at Udreisen efter 8 Aars Forlob skulde godt
gjords Regjeringen igjen, er saavidt jeg veed hævet, og den
eneste Afgift, der hviler paa Colonisterne, er 2J pCt. af
Sælgesummen, naar de skulde falde paa at afhænde deres
Eiendom. Petropolis havde 2200, næsten udelukkenda tyd-s
ske Indvaancre (300 andre Tydskerc boede deels nedad
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Serraen, deels vare de ansatte ved Krudtfabriken i Porla
d’Estrella); af dem vare 1400 Calholiker, 800 Protestanter.
Colonien havde 6 Skoler med Uærere, saavelsom Disciple, af
blandet Religionsbekjendelse. En pavelig Emissair og en
protestantisk Præst forrettede Gudstjenesten for hvei* sine
Troesbrodre; mellem disse to Geistlige havde der imidler
tid allerede fundet saa alvorlige Rivninger Sted, at selv CoIoniens Director, eller om man vil Dictator, Major KöhleF,
havde maattet lægge sig derimellem, for at der ikke skulde
udbryde formelige Religionsstridigheder. Directoren, Stedets
överste Autoritet, havde under sig endeel saakaldte „Bür
germeister“ o: Arbeids-Opsynsmænd, Regnskabsførere o. dsl. ;
ogsaa 7 Ingenieurer vare ansalte ved Colanien. En dansk
Læge havde först forladt den for ganske nylig?; Sundheds
tilstanden i Petropolis var efter hans Opgivelse ikke den
bedste. I 1846 vare saaledes kun 66 födte og derimod
250 döde, deriblandt 190 alene af typhöse Febre, endeel
andre af Dysenterier. Febrene vare imidlertid for störste
Delen medbragte soværts fra, og navnlig fra to bestemte
Skibe; Dysenterierne tilskrev han Colonisternes nye, fugtige
Boliger og uvante Levemaade: „carne secca“, sorte Bonner
og den ofte umodne Maniok. En meget besværlig, for
Smaabörn endog oftere dræbende Plage, udgjorde de, ved
at gaae barfodet, meget hyppig paadragne „Bichos“, det
er Sandlopper og lignende Smaadyr, der gnave sig ind un
der Huden og fremkalde stundom heftige, phlegmonöse Be
tændelser ved der at lægge hele Sække fulde af Æg.
Petropolis syntes for Öieblikket at være udseet af
Keiseren til Sommer-Residens, han lod opbygge et Palads og
anlægge*Veie og Broer, der satte talrige Arbeidere i Beskjæftigelse; ogsaa mange Rigmænd havde allerede fulgt Keise
rens Exempel, og ikke faa af disse smaa Eiendomme stode
saaledes alt i flere Contos Værdi. Naar imidlertid Kul
den — thi vistnok er det her, for en Brasilianer idetmindste, temmelig kjöligt: Caffeen groer ikke mere paa disse
Höider, — naar Kulden, siger jeg, skræmmer Rio Janeiro's
„beau monde“ derfra igjen, hvein kun Moden har lokket derop ;
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naar dc mange Arbeider, som nu give Stedets Haandyærkere fuldt op at bestille, ere fuldförte, og naar den frugt
bare Muldjord, som endnu beklæder de först nylig ryddede
Skrænter, efterhaanden bortrives af de heftige Regnskyl*),
og Jorderne saaledes mere og mere tabe i Værdi, og ikke
lönne den Möie, der er forbunden med fleres Opdyrkning
(Plougen f. Ex. er paa Grund af de bratte Skrænter alde
les uanvendelig), — saa er det et Spörgsmaal, om ikke
Colonien, der for Öieblikket var i stærk Opkomst, vil for
falde igjen og mangle tilstrækkelige Midler til sin Subsistens.
Flere Huse vare allerede ved Regn og Blæst revne ned ad
de steile Bjergskraaninger; Jordens Opdyrkning var, som
sagt, moisommeligj og til Qvægavl egnede ptedet sig pndnu
mindre. Fabrikanlæg vare endda maaskee det, hvoraf Colo
nien i fremtiden vilde kunne vente sig det störste Udbytte;
en Hr. gchleiden havde heroppe begyndt en Silkeavl, hvoraf
han lovede sig meget, men vistnok for meget.
Jeg havde ved min Ankomst til Rio forefundet Ordrp
til at tillade Hr. Reinhardt at afgaae fra Expeditionen, for
at slutte sig til Hr. Dr. Lund, vor berömte Naturforsker,
der i saa mange Aar havde opholdt sig i Lagoa Santa i det
Indre af Brasilien. Uagtet Omkostningerne herved ikke lidet
overstege de Calculer, paa hvilke Hr. Reinhardt havde slot
tet sit Andragende desangaaende til Regjeringen, antog jeg
det dog rigtigst, af han benyttede en, saadan Tilladelse,
og som en Fölge heraf afgik han fra Skibet den 1
Juni. Ligeledes afgik, ifölge Tilladelse fra Hjemmet, Hr.
Nopitsch, for at begive sig til Nordamerika, hvor han skulde
fortsætte aine mercantile Undersøgelser.
Der var endelig kommet Ordre for at lage ombord
tolv Kasser med naturhistoriske Samlinger, som af DrLund vare sendte til Rio, for al hjemsendes til det zoolo-

Dette paastod idetmindste vor, med Localitetcrne naturligviis vel
orienterede, ligesom forresten bekjendt dygtige Landsmand, Dr«
Riedel, Gartneren ved den keiserlige Have i St. CristovaOj at ville
blive Tilfældet.
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giske Musæum i Kjöbenhavn. Ogsaa delte blev udfort, og
vor Last var nu lidt efter lidt heelt opfyldt med Kasser,
indehol&cnde slige kofctbare Saget, der vare Udbyttet af
vore Naturforskeres Arbeide.
Da de ovennævnte to Herrer vare gaaede i Land, og
da Professor Behn ikke kom ombord, var der nu flere Luk
afer tilovers, som bleve nedtagne, og vort Batterie blev da
derved gjort nogenlunde ryddeligt og fik et orlogsmæssigt
Udseende, noget vi havde maattet savne paa hele den foregaaende Deel af Reisen.
lövrigt foretoges her i Rio faa eller ingen Skibsarbeider, kun at Proviant og Vand blev completéret for Hjemréisen. Men forresten var delte Ophold ikkun at betragte
som et Forfriskningssted for Mandskabet, medens Hensig
ten dermed jo blot var at vise Orlogsflaget paa dette for
den danske Handel saa vigtige Punkt. Her Iaae adskillige
danske Skibe, og vor Gudstjeneste i de to Sondage, vi op
holdt os her, var besögt af cn meget talrig dansk Menighed.
Paa Fortet Villegagnon blev foretaget magnetiske In
tensitets-Observationer under Lt. Rothes Veiledning, ligeledes
de nødvendige Observationer til Chronometrenes Regulering.
Efter et stort Afskedsgilde hos vor værdige danske
Consul Hr. Pryfz, som stod i den i Rio Janeiro berömte
Pharoux Café, gik jeg ombord den 8 Mai om Aftenen, for
at seile næsten Morgen. Her var imidlertid Förtöiningen
bleven lettet, og alt gjort seilklar. Jeg havde som Passa
gerer til Kjöbenhavn tre danske Matroser, som i lang Tid havde
ligget pha Hospitalet her, og som laae Consulatet til Last.
Den 9 Juni om Morgenen lettede vi, men daStrommen
kjorte ud, og Brisen var svag, dreve vi nærmere Villegag
non, end jeg skjöttede om; ankrede derfor igjen, förte
Varp op paa en fransk Fregat, kom. saa til Slags, og stode
nu Bugten ud, bugseret af cn stor Mængde Orlogsfartöier
fra de fremmede Krigsskibe her laae. Man maa altid lette
fra Rio-Bugten om Morgenen, for al benytte Landbrisen.
Den var hiin Morgen meget svag, dog da vi kom tværs
forBotafogo, fik den bedre fat; vi slap vore Bugseerfartöier
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og stode saa lil Söes forbi Lago, Sk. Cimz og den alvor
lige Sukkertop, som vi snart! lode langt bag ved os. Kl.
il Formiddag slap Landbrisen os, og vi laae nu og dreve om
med laber Brise af SO. og Stille hele Dagen igjennem. Om
Aftenen fik vi Brise af NO., laae ÖSO. hen, og med denne
Cours tabte vi Raza Fyr af Sigte Kl. 9 Aften.
Vi havde en uälmindélig lang Reise fra Rio Janeiro til
Bahia, hvorhen min Cours nu var sat. Vi naaede förfet
derhen den 22 Juni, altsaa efter 13 Dagei Seilads, under
hvilke vi iridtil den 20de maatte arbeide, idelig bidevindt,
mod nordlige og nordostlige Vinde. • Da vi her vare i
SO.-Passaten, og endvidere i den Aarstid, hvor der
paa brasilianske Kysten ifölge Beskrivelserne skal herske
den saakaldte sydlige Monsun, vare disse Vinde os saa me
get mere uventede. I al denne Tid passerede aldeles intet
Mærkeligt. Strömmen satte os stadig Syd hen, ifölge dens
velbekjendte Retning her paa Kysten langs Landet hen med
cn Fart af omtrent J Miil i Vagten. Man bör paa dette
Stykke Vei imidlertid ikke Saa hibetingét söge ind under
Land, i det Haab at faae fat paa Lîndbrisefi, — som man el
lers nok kunde være fristet til, da den ofte kan være tem
melig frisk, — deels fordi Ströfhmen löber stærkest nærmest
Landet, deels fordi man paa 18° N. B. har den farligé
Abrolhos Banke at befrygte, som det ingenlunde er værdat komme i Lag med. Om Abrolhos Öer og Banker, som
jeg ikke har seet og intet har havt kt bestille med, skal
jeg henvise til den engelske Sailing-Direction, hvor de fin
des godt og vidtløftig omhandlede.
Den 20de om Morgenen afgik en af de tre Passagerer,
- Matrosen Jens Claussen fra Apenrade, ved Döden, og blev
sat overbord næste Morgen med den sædvanlige Höitidelighed.
Den 22de Kl. 2 Eftermiddag fik vi Sigte af St. Antonio
Fyrtaarn ved Indlobet til Bahia eller „Ålle Helgens Bugten“,
og paa samme Tid Lodskud paa 20 Fv. Vand; og Kl. 3
laae Galathea til Ankers tværs for denne Brasiliens fordums
Hovedstad, med sin Under- og Overby, og sin henrivende
deilige Kyst.
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Indseilingen til Bahia har aldeles ingen Vanskeligheder.
Omtrent 5 Qvml. Syd for Cap St. Antonio, ligger en Grund
af samme Navn, paa hvilken det stundom skal kunne bryde.
Ifölge den engelske Sailing-Direction skal dens mindste
Dybde være 13 Fod med lav Vande. I det franske Kaart
er den angiven til 4 Favne. Hvorom alting er, skal man
vogte sig for den mpd store Skibe, men man kan lodde
sig til den og vil være aldeles sikker for den, ved at holde
sig 1} à 2 danske Milo af Landet, indtil man har Cap St.
Antonio Fyrtaarn i N. t. O. J O., da man paa samme Tid vil
see Kirken paa Monserral, Bonfin Kirke kaldet, fri af St. Anto
nio Pynt. Man gaaer da aldeles klar af St. Antonio Grund
ved at holde lige ind paa Bonfin Kirke. Man bôr prise OstVallen oppe under St. Antonio Pynt, og gaae den paa 1 Miil
nær, thi ihvorvel Lobet her er 4 å 5 Qvml. bredt fra Land
til Land, er der ud fra det vestlige Land, som dannes af
Öen Itoporicq, endeel Klipper og ujevn Grupd, som man
skal vogte sig for.
Inde paa Rheden tæt under Byen ligger, paa en lille
Klippe-Ö, et temmelig stærkt Fort, St. Marcello eller Forte
do mar kaldet. Naar man har delte i NO., og paa samme
Tid Fortet paa Forbjerget Mofiserrat i omtrent NNV., er man
paa den bedste Ankerplads for Orlogsmænd, omtrent lål|
.Qvml. fra Land og med fri Plads til al komme under Seil
med de lette Landbriser, som hver Nat og Morgen herske
paa Bugtçn. Vi peilte fra vor Ankerplads Forte do mar
i Iford 56° Ost, Bonfin Kirke i N. 22° V. og den store
Obelisk i den offentlige Have i Syd 13° Ost.

Bahia By er beliggende ved den store Allehelgens Bugt,
som er 25 danske Miil i Omkreds, og i hvilken flere större
Floder have deres Udlob. Byen, hvis egentlige Navn er St.
Salvador, ligger paa Yder-Enden af den Landtunge, hvis
sydligste Spids er Cap St. Antonio, altsaa heelt foran i
Bugten paa dens östlige Kyst. Ligooverfor den ligger den
store Ö Itoporica, som danner Indseilingens Vestkyst, men
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bag om denne 0/og bag ofn Forbjerget Monserrat, der
kan betragtes som Bahias nordligste Forstad, gaaçr Bugten
dybt ind i Landel, saavel mod NO., som især mod NV., og
og den har her en Udstrækning, der bringer den udenfor
Omraadet af et Besög i Bahia, med mindre man vil opholde
sig her i længere Tid.
Landet omkring denne Bugt er overordentlig frugtbart,
og flere tildeels seilbare Floder, f. Ex. Cachueira, som befares
af Dampskibe fra Bahia, give cn betydelig Lettelse för Ud
forselen af Landets Producter. Man regner, al ciröa 800
Smaafartöier ere beskjæfligede med Indenskjærshandelen paa
Bahia-Buglen og de tilhörende Floder.
Men vi med Galathea, som kun ville blive faa Dage i
Bahia, just den Tid som der behoves til at vise Flaget og
söge Underretning om de bestaaende danske Handelsforhold,—
thi andet havde jeg her ikke at udrette, — vi som nu ile
hjem til Fædrelandet, efter en Saa lang Fraværelse, vi ville
blive i Bahia og i den forreste Deel af Bugten, vi have
intet at bestille med det Indre af den store Allehelgensbugt.
Jeg har allerede berörtj at Byen har to bestemte Af
delinger, den nedre By og den övre. Landet er höit her
saagodtsom umiddelbart ud til Vandet. Kun en smal Strim
mel fladt Land ligger imellem Bjergets Side og Strandkan
ten, vel omtrent 200 Skridt bred. Her har man bygget den
nederste Deel af Byen, bestaaende af et Torv og en eneste
Gad?, meget smal, meget skiden, mörk og fugtig, trods det
brændende, tropiske Climat, hvorunder den befinder sig.
Her findes alle Kjôbmændenes Contoirer, en utallig Mængde
Detailhandlere og Magaziner, Markedsplads, Fisketorv, Frugtog Blomsterhandel; her seer man alle Brasiliens glödende
Frugter oplaarnede i tusind vi is; her myldren det atter af
Papegöier og Aber, og Negerdrengene [lobe omkring og
byde udstoppede Fugle og brogede Sommerfugle i Glaskas
ser tilfals for Liebhavere. Her bevæger sig selvfølgelig
hele den med 130,000 Indvaanere forsynede Bys materielle
Virksomhed, og her hersker derfor om Dagen et Liv og en
Stoi, som er særdeles interessant at betragte, men som i
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Længden cr ydefst trættende at befinde sig i. Det vildd
imidlertid ikke være andet, end hvad vi have omtalt paa
saa mange andre store Handelspladser, vi alt paa dénne
Reise have besögt, og jeg skulde derfor ikke indlade ipig
paa nöiere Beskrivelse deraf, naar der ikke var et ganske
originalt Træk at fremhæve, som jeg idetmindste kun har
truffet paa her/
Trods alle Englands Bestræbelser bestaaer, som jeg
allerede har omtalt, Negerslaveriet i Brasilien endnu i sin
fulde Udstrækning. Man kan regne paa en Masse af circa
50 lil 60,000 Slaver alene i Bahia og dens nærmeste Om
egn. Som en umiddelbar Fölge af, at man har havt denne
umaadelige Menneskekraft til sin Raadighed, er her gjort
lidet eller intet for al befordre Samqvems-Midlerne. DerfoF
findes her yderst faa og meget slette Veic imellem Byens
överste og nederste Dele. Derfor findes i Bahia næsten
ingen Vogne, Kærrer eller Lastdyr. Alt udrettes ved Men
neskekraft, Alting bæres paa Negerslavens Ryg. Man seer
de störste Vægter baarne paa Skuldrene af de ulykkeligo
Sorte; jo sværere Byrden er, desto flere Slaver maae der
til, men bæres skal den og baaret bliver den. For nu at
bære disse Vægter med större Lethed, have disse stakkels
Folk vænnet sig til en Gang, som er det aldeles modsatte
af det Trit, hvormed et Compagnie Soldater tnarscherer
frem, i det de just gaae saa aldeles ud af Trit, sôm det er
muligt. Derved bliver Vægten baaret jevnt, og tynger min
dre paa deres Skuldre eller Hoved eller Ryg. Naar man
saaledes seer 40 Negre bære en svær, lang Bjelke hen ad
Gaden, ligner den et uhyre langt Insect med 80 lange,
sorte, nögne Been, som bevæge sig, det ene umiddelbart
efter det andel. For at bringe denne Udaflaklmarsch i Sy
stem, have de opfundet et Slags Opsang, beslaaende af
lutter Dissonancer, og som de repetere i Chor. En saadan
Sang ligner meget den Slöi, som Træhjul, der dreie paa
usmurte Træaxler, frembringe, og mindede mig om, hvad
jeg af det Slags Kjörelöier havde hört i Alexandrien og
Smyrna. Man kan höre denne Lyd langt borte, og för vi
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vidsle, hvad det var, var det os yderst paafaldende, naar vi
laao udo paa Rheden og hörte disse forunderlige, vilde,
klagende Hyl, som dog ikke vare uden en vis Harmonie, at
tone ud til os inde fra Stranden.
Det eneste Befordringsmiddel, man har, for at komirie
fra Underbyen til Overbyen, naar man ikke vil gaae lil Fods,
er at lade sig bære af to Negre i en saakaldet Gadera. Del
er en Sltfl, hængende under en Stang, forsynet med Gar
diner til at trække for. To store Negere lægge Skuldrene
til, og under den ovenbeskrevne Sang med det sædvanlige
Dobbelttrit, slæbe de af med deres Byrde med en forbau
sende Lethed. Saasnnrt man sætter Fod i Land bliver man
overfaldet af disse Caderabærere, som slaaes og skjændes
om, hvem der sk'al have Fortjenesten. Den Nyankomne vil
jo gjerne gaae til Fods, og jager dem derfor alle bort,
men har man engang gjort Marschen op ad Bjerget til
Overbyen, saa önsken man neppe at gjöre den om, det er
i Sandhed cn meget besværlig Gang. Naar man först er her
oppe, bliver man imidlertid betonnet for sinUleilighed i fuldesle
Maal. Man indaander en ganske anden Luft, og man be
finder sig i det Hele i en ganske anden, langt behageligere
Verden. Overbyen er ligesaa smuk, velbygget, reenlig og
luftig, som Nederbyen en styg, smudsig og indeklemt, og
man nyder heroppe den skjönneste Udsigt over Rheden og
den ligeoverfor liggende Kyst. Her er brede Gader, aabne
Pladser, talrige Kirker og Klostre (Bahia eir, som man vil
huske, Erkebispens Residens), kort Alt hvad der ud fordres til
cn sinuk, stor By. Kun Brolægningen er afskyelig, og Husene
vanzires for cn Deel ved deres paafaldcnde smaa Vinduer.
Hvad der desuden gjör et ubehageligt Indtryk, ere de mange
Ruiner af store og prægtige Bygninger, som her findes.
Det er nedbrændte Hyse, og bedrôvçlige Minder om den
Borgerkrig og Negeropstand, som herjede denne skjönne
By for flere Aar siden, og hvorved den hele Stad truedes
med Ødelæggelse. Skjöndt Bahia har en blomstrende Han
del, og megen Rigdqm slrömmer hertil, er Tilliden lil For
holdene endnu ikke slor nokj lil at pian har vovet at sætle
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slörro Capitaler i Opbygning ar de nedbrændte Huse, og nt
domme efter de Meninger, jeg desangaaende horle ydre,
vil der gaae lang Tid hen, eller der maa skee betydelige
Forbedringer i Bestyrelsen, for man tor vente, at Tillidert
lil Forholdenes Varighed skal vende tilbage.
Söger man, efter at være passeret det store Torv, hvor
til Hovedveien nedefra förer op, og paa hvilket man seer
Theatret al indtage en smuk Plads paa en værdig Maade, ad
den Gade, som löber Syd efter i Flugt med Kysten, saa
kommer man ud lil den store offentlige Have, som vi have
seet fra Soen, og hvori der staaer en slor Obelisk, oprettet
til Ære for Kong Johan den Sjettes Ankoirist til Bahia. Det
cr cn meget smuk Plet med deilige Mango-, Tamarinlh- og
andre skyggefuldo Træer, og med en guddommelig Udsigt
lil alle Sider. Denne Have cr engenllig det Indvendige af
en Fæsining, anlagt mod Landsiden, og naar man folger
Veien videre Syd efter, kommer man rundt om dens Bastion
og Grave. Udenfor delte Punkt befinder man sig i For
staden Victoria, hvor iSærdeleshed den store Mængde frem
mede Kjobmænd, som ere bosalte i Bahia, har (agel Bolig.
De have deres Lyststeder paa Kanten af det höie Land, som
her löber langs Stranden, og deres Haver ligge terrasse
dannede ned ad Bjerget. Man kan ikke tænke sig en skjönnere Beliggenhed. 1 det lælbevoxede Krat, som dækker
Bjergets Yderside, vrimler der af de nydelige Colibricr, og
har man, for at spare sig den lange Vei op ad Bjerget og
gjennem Byen, lagt lil med sit Farlöi ved Siranden under
Bjerget, og nu gaaer op ad en af de mange nydelige Fod
stier, som slynge sig ned ad Skrænten, saa seer man disse
yndige smaa bevingede Dyr, lig flyvende Juveler, fare forbi,
opskræmmede fra deres smaa Reder i Buskene paa den ene
Side, og ilende til et Skjul paa den anden.
Den hele Egn herude omkring Victoria, ud lil Fyrtaarnet og Batteriet St. Antonio, og derfra gjennem flere Lands
byer bag om Byen, ud lil Forbjerget Montserrat, er male
risk skjön, og saa rig paa Afvexling i Landskaber og Ud
sigter, at det vilde være forgjæves at forsöge paa en Be-
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skrivelse heraf. Jég kan kun her gjentage, hvad jeg alt
tidligere har udtalt om Rio Janeiro og dets Omegn, at jeg
ved at betragte disse Nalurskjonheder er bleven bestyrket
i min Mening, al af alle de Lande, jeg har besögt paa denne
Reise, er Brasilien det rigeste og skjönneste.
Jeg fornyede i Bahia adskillige gamle Bekjendlskaber
med tydske og engelske Kjôbmænd, som vare bosiddende i
Victoria, og som alt 4840 havde aabnet deres gjæslfrie Huse
for Bellonas Officierer. Jeg forblev imidlertid ikke længe
nok denne Gang i Bahia til at nyde godt af de mange
Indbydelser., hvormed man ogsaa nu var saa god at
komme mig irnode. Det var den saakaldede kolde Aarstid,
og jeg fandt Selskabet midt i alle de Forlystelser, som den
förer med sig. Jeg deeltog i flere större ogf mindre Sel
skaber, hvor jeg havde Leilighed al see Bahias „beau monde“,
og jeg maa lilstaae, at jeg fandt den i ingen Henseende
at slaae tilbage for det mest udsögte Selskab i Europas
Hovedstæder.
Et af disse Selskaber var paa St. Hansaften, en Dag
der hertillands, som hos os, bliver betragtet som en Munterheds-Fest. I den Anledning var der anstillet stort Fyrværkerie, men Rollerne vare her omvendte : det var Selskabét,
som afbrændte Fyrværkeriet, og Folk, som stode udenfor, der
saae lil. Paa en meget stor Presenteerbakke, som stod
paa et Bord, laae en betydelig Mængde Fyrværkeriesager
til Selskabets Disposition, Enhver kunde tage deraf efter
Behag, ligesom lis eller Limonade i et Selskab hos os.
Imellem Dandsene kom de unge Herrer med deres Damer
hen til Presenteerbakken, og Herren böd da sin Dame, om
hun vilde have en Raket eller en Sol, en Sværmer eller en
Pétard. Naar hun havde valgt, gik de hen til Vindtiet, der
vendte ud til en stor Plads, og saa stak de Ild paa Stad
sen, og ud af Vinduet foer Raket eller Sværmer, til usige
lig Morskab for den forsamlede Mængde, der under Latter
og Skrig lob fra hinanden, alt som Sværmeren foer saom en
hvislende Slange rundt imellem Benene paa dem. Da det
sommetider kan hænde, at slige Fyrværkeriesager ere egen-
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sindige og gaae baglængs istedelfor forlængs, kan jeg ikke
nægte, at jeg saae med çn vis Ængstelse part de smukke
Datner, som med deres Floiels-Kjoler og övrige lette plads
i sorglos Glæde legede med Ilden, thi dersom cn saadan
Raket eller Pétard var kommen baglængs ind i Stuen, vilde
den jo have voldet en betydelig Forstyrrelse. Men det gik
virkelig godt altsammen, og Selskabet morede sig kongelig.
Mine Forretninger i Bahia vare faa eller ingen. Jeg
fandt den danske Consul, Hr. Laue, bortreist, men Consulalels Affairer vare overdragne hans Associé, Hr Lütgens,
der gjorde sig en Ære af at varelage sine Pligter paa* cn
værdig Maade. Her laae nogle faa danske Skibe, som soglc
Fragt, og iövrigt vare de danske Handelsforretninger i jevn
god Gang. Der var saaledes intet, der holdt mig tilbage
ker, og jeg bestemte derfor min Afreise fra Bahia til den
27 Juni. Gjerne havde jeg ppsat den et Par Dage, for at
kunne feirc Hds. Maj. Dronningens Fodselsdag, den 28 Juni,
her til Ankers og paa cn værdig Maade. Men da Efterret
ningen ankom fra Rio om Kronprindsens Död, og der i den
Anledning just til den 28 Juni blev anordnet Sörgehöitideligheder med Minutskud o. a. m., i hvilke jeg ikke kunde
have undladt at tage De.pl, besluttede jeg at seile bort, for
at undgaae denne Collision.
Jeg lettede derfor Söndag den 27de oin Morgenen Kl.
5| og var allerede KL 6 tværs af Fyrtaarnct SL Antonio.
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VIIL
Hjemreise. ~ Desarmering.
9

27 Juni til 31 August 1847.

Bahia er beliggende paa 12 à 13° S. Br., altsaa i

Hjertet af SO.-Passaten. Man kunde saaledes antage, at vi
skulde have havt den ønskeligste Leilighed til at begynde
vor Hjemreise. Men saa nær inde under Landet ere Pas
satvindene altid paavirkede af andre locale Betingelser, og
det er derfor langtfra, at deres Retning er stadig; de afvexle ofte paa fire à sex Streger, ja stundom mere. For
ikke at trætte mine Læsere med en vidtlöftig Beskrivelse
over hver DagsVind og deraf folgende Cours, skal jeg her
give en Extract af Skibets physiske Journal, som vil bringe
os over hele Oceanet og op imod Indgangen til Canalen,
og man vil deraf tillige erfare, hvad Bemærkninger jeg har
troet at maatte gjöre til de opstillede Theorier om Vin
dens og Strömmens Retning.
„Det antages almindeligt (see Horsburgh og Sailing Di
rection), at SO.-Passatens nordlige Grændse paa denne
Aarstid skal være 3 à 5° N. Br., at derefter, og indtil 12 à
13° N. Br., skal herske variable Vinde, mest SV. og vestlige,
med afvexlende Stille, Tordenbyger og Regn, hvorefter da
NO.-Passaten skal tage fat. Vor Seilads fra Bahia hjem
efter gjennem SO.-Passaten og det stille æquatoriale Belte
har heri gjort en Undtagelse, som vil sees af det Folgende.“
Bille» Jordomseiling.

III.

32
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„Vi forlode Bahia den 27 Juni om Morgenen tidlig, og
efter at have lagt Landet Ost for Bahia fra os, holdt vi bidevindt med godt fulde Seil langs Kysten. Jeg vilde gjerne
have styret ONO. ud fra Landet, men Vinden holdt sig
sig stadig OSO. og SOI.O., saa at vi netop skrabede langs
Landet, op til forbi Cap St. Roque, hvilket vi endda neppe
skulde kunne have gjort, naar ikke Strömmen havde sat os
NNO. ud fra Kyslen de förste to Etmaal (hvorom mere i
det Folgende).“
„Den 1 Juli paa 5° S. Br. gik Vinden heelt ostlig, og
den 2den endog ONO. og NOI.O. Da Strömmen nu salte
haardt Vest hen, kunde vi ikke komme Ost om Fernando
Norunha, ja det blev endog tvivlsomt, om vi kunde lægge
Roccas fra os, og da det var mod Natten, lod jeg sætte
Cours Vest om disse farlige Skjær. Folgen heraf var, at
istedelfor, som jeg havde liaabct, at passere Linien paa
30° Vest Gr. Lgd., passerede vi den paa 35° Vest Gr. Lgd.,
Natten imellem 3 og4 Juli. Vinden halede sig nu nord
ostlig, og holdt sig saaledes i.inellem NOt.N. og
NOt.O. med smukt Veir, klar Li?£t og jevn Kuling
hele det stille Belle igjennem og videre gjennem
NO.-Passaten, saa at for os NO.-Passaten har taget fat| paa
3å4a S. Br. Kun een Dag, den 6 Juli, paa 5° 19' N. Br.,
havde vi om Formiddagen et Par Timers Stille, og om Efter
middagen gik Vinden i en Regnbyge saa nordlig, al vi Iaae
Ot.N. og Ost an for et Par Timer, men endnu samme Af
ten gik den tilbage lil NO. med Bramseils-Kuling og godt Veir.“
„NO.-Passaten holdt os variabel fra Ost til NO. indtil
paa 34° N. Br. Vi vare da komne paa 48° Vest Gr. Lgd.
Her döde Passaten af til Stille.“
„(Jnder hele denne Seilads have vi, paa et Par enkelte
Regnbyger nær, havt stadig smukt Veir med Bramseils-, höist
stiv Bramseils-Kuling.“
„I de to förste Etmaal under Kysten af Brasilien, 5 à 6
Miil fra Land, salte Strömmen os Nord og Ost hen, nemlig
33' Nord og 8' Ost hen« I det tredie Etmaal, da vi vare
naaet op paa 7° 44', altsaa passerende Cap St. Roque,
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satte Strömmen os 3rNord og 9'Vest hen. Herfra og indtil
Æqvator salte Strömmen os Syd og Vest hen, nemlig 39'
Syd og 55' Vest hen i tre Etmaal.“
„Fra Linien til 9° N. Br. fölte vi Virkningen afÆqvatorial-Slrömmen, ja den kan vel regnes at have virket paa
os indtil 13° Nr. Br. Vi bleve i den Tidforsalte 79'Nord og
121' Vest hen. De to sidste Etmaal, mellem 8° og 13°
Brede, blot Vest men ikke Nord hen.“
„Fra 13° N. Br. og indtil 34» N. Br. 47° V. Gr. Lgd.,
hvor NO.-Passaten slap os, ere vi stadig bievne salte Syd
og Vest hen, nemlig 63' Syd og 148'Vest hen. Strömmen
her: „Drift-Strömmen“, har altsaa sat os SVt.V. hen 161
Qvml i 7 Etmaal, hvilket giver en Middelfart af 1 Miil i
Vagten.“
„Vi have altsaa fölt Indflydelsen af:
1) Den brasilianske Kyslslrom, som ifölge Baron Rochusen og flere andre Forfattere skal rette sig efter Vin
denes Retning. At den Nord for Cap St. Roque sætter
heftig Nord og Vest hen langs Kysten, have vi lige
ledes erfaret. £
2) At den Ström, der imellem 5° S. Br. og Æqvator
salte os Vt.S. og VSV. hen, er Æqvatorial-Slrômmen,
der her tager en lidt sydlig Retning ned mod Kysten,
er vel uden for al Tvivl. Ligeledes, at vi have fölt
dens Indvirkning Nord og Vest hen ind imod det
caraibiske Hav.
3) Endvidere al denne Ström nordligere tager en ganske
vestlig Retning, og forener sig med Drift-Strömmen, der
sætter fra Azorerno tværs over Oceanet for Bermudas.“
Det var den 18 Juli, paa 34° N. Br. 48° Vest Gr. Lgd.,
at NO.-Passaten slap os. Vi laae nu i Stille i to paa tredie
Etmaal, fik saa laber Brise af NV. og vestlig, senere af NO.
og ostlig Vind, som varede med afvexlende Stille til 3—4
August. Vi ava^erede i denne Tid, först til paa 38° 40'
N. Br. 35° 40'VcWLgd., altsaa til paaHöiderne af Azorerne
og omtrent 100 Mile Vest for dem. Hverken den saakaldede NV.-Passal eller de sydvestlige Vinde, som ifölge Berg32*
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haus’s phys. Allas skulde være de herskende Vinde paa disse
Höider, mærkede vi noget til. De nordvestlige og vestlige
Briser, vi havde den 20 og 21 Juli paa 35° Br. og 44 lil 45°
Lgd, vare kun öieblikkelige Blaf uden Kraft, som det var
tydeligt at spore ikke blæste langveis fra. Veiret var stedse
meget smukt med klar Luft og uden Byger; kun een Dag
med NV. Vind lidt Regn.
Da Vinden syntes at sætte
sig fast i det nordlige og nordostlige Hjörne, holdt vi Vest
Qg Nord om Azorerne, vendte derfor NNV. hen den 29
Juli. Den 3 August vare vi komne paa 44J° N. Br. 36J°
V. Lgd., stedse med nordlig og ostlig Vind, stedse med Labert
og Stille, ingensinde mere end laber Bramseils-Kuling. Her
fik vi vestlige og nordvestlige Vinde, der dog eet Elmaal
halede sig lil NNO. og nordlig, og senere nærmere Canalen
gik sydvestlig, med stiv Kuling, Regn og Taage. I det Hele
taget var Vinden paa hele denne Seilads meget ustadig, saa
vel i Retning som Kraft. Den sydvestlige Vind bragte os
ind i Canalen den 11 August. Her döde den af med saagodtsom to Dages Stille og Taage; fik derpaa stiv Kuling af
ONO. og NO, der endte med et svært Tordenvejr og skyl
lende Regn.“
„Strömmens Sætning var paa denne Seilads temmelig
uregelmæssig, og vil bedst sees af den meteorologiske Jour
nal. Jeg skal her kun bemærke, at vi fra don 24 til den
28 Juli, imellem 34J til 36J° N. Br. og 41 lil 38|° V.Lgd.,
bleve forsatte 60* Nord hen, medens vi afvexlende sattes Ost
og Vest hen. Var dette det, Stromtræk Nord hen modNewfoundlands-Banken, som omtales i Sailing Direction (Pag. 230
og 231)? I det Hele syntes det mig, at Strömmen rettede
sig efter Vinden. Den 28 Juli, da vi i 24 Timer havde ligget
saagodtsom i Stille, havde Strömmen sat os 12* Nord, og
30* Ost hen. Dagen efter, da en Bramseils-Kuling af NO.
havde blæst, med hvilken vi vare komne 149 Qvml. O. | S.
hen, var Forsætningen 10* Syd og å^^est hen. Lige
ledes syntes Strömmens Kraft at rette sig efter Vindens.
Men fra det vi fik vestlig Vind og kunde sætte Cours for
Canalen, bleve vi, paa eet Elmaal nær, stadig salte Vest
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og Syd hen, nemlig 57* Syd og 72 Vest hen; det er S.
52° Vest 92 Qvml. i 8 Etmaal, eller 0,5 Miils Fart SV.
I V. hen. Rennels-Strömmen NV. hen, tværs over Opgangen
til Canalen, havde vi ingen Leilighed at bemærke.“

Fernando Norunha, som det saaledes af det Foregaaendé
vil være seet, at vi maatte gaae af Veien for, er en lille
Klippe, beliggende 80 Mile i ONO.-Retning for Cap St.
Roque, Brasiliens nordøstligste Hjörne. Jeg fik den ikke
at see. Det skal være en besynderlig pyramidalsk Forma
tion, med et stort Hul i det yderste Hjörne, som en stor
Fort, hvor det ligesom synes, man maatte kunne seile igjen
nem. Hele Öen er omtrent 7 Qvml. lang og 2 à 2| Qvml.
bred, og skal være særdeles frugtbar og vel forsynet med
alle Slags Forfriskninger for Sofarende, undtagen med Vand,
som i den törre Aarstid endog stundom skal mangle. Der
er en Ankerplads paa Nordsiden af Öen, hvor der er en
lille By og et Fort ined en brasiliansk Garnison; den tjener
til Deportalionsted for Forbrydere, hvoriblandt vel ogsaa
stundom de, der ere domte for politiske Forseelser.
De meget farlige Roccas-Klipper, eller Banker, ere to
smaa flade öer« beliggende omtrent 20 danske Mile Vest for
Fernando Norunha.
De ere ubeboede Koralklipper med
nogle enkelte Buske, og saa lave at de neppe kunne sees
fra Toppen paa 3 Miles Afstand, selv i det klareste Veir.
Flere Skibe ere forliste derpaa, og Strömmen löber her
med stor Voldsomhed Vester efter, saa at man ikke noksom
bör vogte sig for disse yderst farlige Skjær.
Den 4 Juli passerede vi Linien for sidste Gang, og vi
befandt os da endelig paa vor egen Side af Jordkloden;
ikkun det udstrakte Ocean, men intet Fastland skilte os læn
ger fra vort Fædrelands Kyster. Jeg havde bestemt denne
Dag lil en Höitidsfest, som allerede i længere Tid forbere
des ombord. J^Uroer ikke at have berettet tidligere, at
da Etatsraad Han^m stödte til migpaaNicobar-Oerne, havde
han medbragt to faderlöse Drenge, Sönner af afdôde Mili
taire i Tranquebar, som hidtil havde været opdragne for
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kongelig Regning i hiin sidste dansk-ostindiske Besiddelse,
og som han önskede, at jeg skulde tage hjem med Gala
thea. Disse to Born, Jens Thaae og Wilhelm Worm, havde
saaledes gjort hele Reisen med Skibet, betroede til Hr.
Pastor Hansens specielle Omsorg. Wilhelm Worm var ikke
confirmeret, og det var blevet afgjort imellem Pastor Han
sen og mig, at det vilde være til Drengens Bedste, at han
ankom confirmeret til Kjobenhavn, og fölgelig, da Lejlig
heden var til det, at confirmera ham ombord, og han var
da bleven forberedt i de sidste Par Maaneder af Pastop Han
sen med den Omhu og Samviltighedsfuldhed, hvormed denne
værdige Mand udförte enhver ham paahvilende Pligt. Lover
dag den 3 Juli blev den lille Worm examinerat i sin Catechismus nede i min Kahyt, i Overværelse af flere af Skibets
Officerer. Söndag den 4 Juli, den Dag vi passerede Linien,
aflagde han, efter endt Parade og Gudstjeneste, sit fornyede
Löfte som Christen og modtog Præstens Velsignelse. For
at denne Dag skulde være en Höitidsdag for hele Mandskabet,
havde jeg fra Bahia ladet medtage en Stud, som var bleven
slagtet til Folkenes Middagsmaaltid, saa at hele Mandskabet
fik 1| Ration fersk Suppe og Kjöd, endvidere en Flaske
Viin i hver Bakke, og i Confirmantens desuden én stor Kage.
De to stakkels forældrelose Born spiste den Dag i Messen
tilligemed mig og aflederes Officerer, og om Aftenen fik Fol
kene Punsch, og der var Dands og Lystighed til langt ud
paa Natten. Jeg frygter næsten for, al nogle Læsere mulig
kunne trække paa Smilebaandet ved denne Husholdnings
detail — maaskee havde jeg gjort rigtigst i ikke at for
tælle den, — men er det lykkedes mig ved denne Beret
ning, som nu nærmer sig sin Slutning, at vække nogle
Læseres Interesse, ikke alene for Galatheas Reise, men og
saa for Galathea selv og for deri lille Colonie, der i dens
Favn bragte det danske Flag rundt oin Jorden, saa vover
jeg at antage, at man ogsaa vil tage ‘-^toüig Deel i, hvad
der interesserede os, og, ved at tage ti^ffl'lig Hensyn paa
Tid, Sled og* Rum, som skilte os fra Hjemmet, ville de
da forslaae, at'denne Dags Begivenhed med Alt, hvad den
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förle med sig, vakte Alles Opmærksomhed og Deeltageise
ombord. Det var ellers morsomt nok, at det skulde blive
Tilfældet, al Galalheas Skandse, —som hver Söndag tjente til
Kirke for den forsamlede Menighed, hvis Ruf stundom tjente
lil Skriftestol og Alter, og over hvilken der desværre var
gaaet saa mangen Sörgeskare, for at bringe en Kammerats
afsjælede Legeme, bedækket med det Flag, hvorunder han
havde tjent indtil sin Död, hen til Faldrebet, for at stedes
til Hvile i sin vaade Grav, — at denne Galatheas Skandse,
siger jeg, paa dette Togt baade skulde, tjene til Daab og
til Confirmation. Det var nemlig Tilfældet i Calcutta, at Hr.
Secretair Elberling önskede at benytte Pastor Hansens Nær
værelse til at lade to af sine Börn döbe, det yngste nyfodt,
det ældste kun döbt af Faderen selv i Mangel af en
dansk Præst. Den Nyfodte erholdt Navnet Galalhea.
Et meget smukt Veir og en frisk Brise af östlig Vind bragte
os med en god Fart Nord efter. Vi benyttede disse meget
smukke Dage til endnu engang, för vi kom hjem, at fore
tage flere almindelige Klarskibsövelser. Saaledes gjordes
den 9de Juli Jagtmanoeuvre, skjödes med Bougcanonerne, og
derefter tre glatte Lag med Overgange mellem hvert Lag; der
blev da skudt 120 Skud med 11 Canoner i 11 Minuter.
Nogle Dage senere, den 19de, ved en lignende smuk Leilighed,
men med næsten Stille, bleve to Tönder udlagte paa 600 Alen,
i en Skibslængdes Afstand fra hinanden, og derefter skudt
lil Skive. I 6J' gjordes med 10 Canoner 50 velretlede
Skud;* derefter fik Vice-Commandeuren Commandoen ved
Canonerne, og der blev nu gjort 55 Skud i 7J' med 11
Canoner. Det var aldeles lige Batterie, og saagodtsom ingen
Bevægelse i Skibet. Fem Broge sprang, og to Axler knæk
kede^ som alt skiftedes under Skydningen. En anden Mær-?
kelighed hændte ved denne Excércits, som mulig kan in
teressere Artillerister. Da den forreste Canon, om Bagbord
aflyredes, tændtes velCardusen, men intet Knald hörtes, og
Canonen recul&ede ikke; Cardusen blev ved at brænde og

det rög af den, som af en Troldkjærling.

Da den var ud-
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brændt, blev Canonen indhalt og undersøgt. Kugle og For
ladning vare borte, og lige foran i Mundingen laae den alde
les forkullede Cardus, hvoraf Krudtet var udbrændt; hele
Lobet var vaadt og smudsigt af Krudtslam. Cardusen har
altsaa været gjennemvaad, og har i Antændingsoieblikket
havt Kraft nok til netop at drive Kuglen ud af Lobet. — En
delig lod jeg flere Dage senere, den 27 Juli, afholde en
Klarskibs-Manoeuvre om Natten, hvor der blev skudt med
Löst, og gjort 110 Skud med 11 Canoner i to Overgange,
hvortil medgik en Tid af 14J'.
Som vi den 19de, kort efter Skydningen, laae i Stille,
viste sig en stor Mængde Fisk omkring Skibet. Deriblandt
en meget stor, tilsyneladende flad Fisk, med et overmaade
bredt Hoved. Den blev harpuneret her fra Skibet, men ved
de Bestræbelser, den gjorde for at slaae sig lös, medens vi
fra vor Side med stort Besvær arbeidede paa at faae stuk
ket Ender paa den, knak Eljeren af i det Tynde af Stan
gen, og vor store ubekjendte Fange gik til Bunds med
den fiirgrenede Jerneljer i Livet. Vor eneste Zoolog, vi
havde tilbage, Hr. Kjellerup, kjendte ikke delte Dyr, der
virkelig, saaledes som det laae der i Vandet og baltrede
sig, saae höist besynderligt ud. Vi antoge denne Fisk at
være circa fire Alen lang og to Alen bred; den havde nogle
gevaltig store Finner, var heelt besat med Sugefisk, og
forte flere Lodsfiske i sit Fölge.
Fra circa 22° N. B. begyndte vi at seile mellem Sargassum-Græs (fucus natans), som i större og mindre Klum
per eller Tværbaand bedækkede Havets Overflade. Den 14de
Yarc vi heelt omgivne deraf, og det syntes at strække sig
ned i Vandet, saalangt vi kunde see. Dette gav mig Tanke
*paa, at her kunde være Bund, hvorfor jeg lod kaste bak
*og firede et Lod ned til 200 Fv. Dybde, men uden Resul
tat. Endeel Græs blev taget ombord. Der befandtes deri
en Masse Vandmænd, Reier og andre smaa Dyr, som Alt
blev Gjenstand for Hr. Kjellerup’s UndersogÆser. Det Græs,
der daglig blev taget op, alt som vi scilede igjennem den
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saakaldte Sargassum-Sö, fandtes af vor Botaniker, Hr. Did ri chsen, stedse at være af samme Art.
Sargassum-Söens Udstrækning antages at ligge imellem
18° og 37° N. B. og 33° til 43° Vest Gr. Lgd. Paa denne
Strækning af omtrent 300 Miil i nord- og sydlig Retning,
vel omtrent 100 Mile i Ost og Vest, er Havet mere eller
mindre bedækket med dette Sôgræs, som efter Fleres Me
ning er stagnerende, i det denne Halvflade ikke skulde være
underkastet nogen Strømsætning, men være begrændset mod
Syd af den vestlige æqvatoriale Strömning, mod Ost
af den sydvestlige Strömning kommende fra de nordlige
Regioner, mod Nord og Vest af Udstrømningerne fra GolfStrömmen. Medens nogle Forfattere mene, at dette Græs
produceres i Söen og paa Stedet selv, antage Andre, og
vel med större Rimelighed, at det fremkommer ved, at GolfStrömmen förer det ud til Söes, og at det Idvande, som
just dannes mellem de ovennævnte Stromme, gjör det mu
ligt, at der kan skee cn saa stor Ansamling paa dette Sted.
Den for sine Undersøgelser om Strømforholdene i Oce
anet saa bekjendte Major Rennels antager, at Bredden af
Sargassum-Græssets Region fra Ost til Vest langt fra er
saa stor, som ovennævnt, og en Dr. Franklin, som har sei
let tværs over dette Farvand paa 36° B., erklærer det for
kun at være 50 Qvml. bredt. „Dersom man kunde lænke
sig en vidtudstrakt Mose bedækket med Vand“, siger han,
„saa vilde Buskene og Mosset, som rakte op over Vandet,
give et temmelig ligt Billede af de Klumper fucus natans,
som findes udbredt over den tykkest bedækkede Deel af
denne Sö. Del synes ikke at have forandret Stilling i no
gen höi Grad i de sidste halvhundrede Aar, ja det synes
at kunne have ligget der i mange Menneskealdere, mulig fra
Columbus’s Tider, der var den Förste, som bemærkede detf.
Major Rennels siger i sin Undersøgelse over Strømnin
gerne Pag. 72: „Det er blevet bemærket, at Atlanterhavets
Vande have en vis Tilstrømning mod dets Midtpunkt, som
er Sargassum-Söen, og dette synes at tyde paa en Fordybning i
Havets Overflade paa dette Sted. Det er vist, atStrömnin-
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gerne i Oceanet ere saaledes, som de maalle være, dersom
en saadan Huulhed var til, thi Strömmen sætter virkelig
ind i Sargassum-Soen fra Nord og fra Syd, medens der i
Midlen, skjöndt beliggende inden for Passat-Vindens Belle,
ingen regelmæssig eller mærkelig Ström er, men snarest
el Slags omdreiende Ström“.
Ved at folge vor Hjemreise. paa det vedföiede Kaart,
vil det sees, at Galalheas Cours egentlig faldt Vesten for de
ovennævnte Grændser afSargassum-Söen. Vi saae imidler
tid dens Græs i större og mindre Klumper, som holdt os
til heelt op paa 35 à 36° N. B.
Den östlige Vind holdt os ligesaa længe, og bragte os
saaledes ud paa 48° 36' Vest Gr. Lgd., for vi begyndte at
avancere lidt Ost efter. Vi kæmpede nu med afvexlende,
for det meste contraire Vinde, blandet med Stille, som holdt
os hele Juli Maancd ud, og nödte mig til at afslaae fra mit
forsto Forsæt> at lobe Azorerne i Sigte. lovrigt hændte
ihtet Nyt eller Mærkeligt paa denne hele Fart; vi havde
jevnlig Seilere i Sigte, som enten vare medgaaende og alt
saa deelte vor Plage, at maatte krydse og drive i Stille,
eller vare udgaaende, og da ilede os forbi for fulde Seil.
Under og kort för vort Ophold ved Rio Janeiro havde
der i denne Söhavn grasseret, navnlig blandt Skibsmand
skaberne, en gaslrisk-rheumatisk (Nogle paastode, i sit op
rindelige Væsen en exanthematisk) Feber, som de brasilianske
Læger havde döbt med Navnet „Polkafebren“. Ogsaa af
Corvcltens Mandskab bleve i Alt 26 angrebne af denne
Sygdom; deraf 21 fra det vi forlode Rio Janeiro (7 Juni)
og indtil 22 Juli, og 5 i Begyndelsen af August. Blandt
disse sidste fem var eet Recidiv: det eneste af samtlige Til
fælde, der optraadte med intermitterende Typus. Exanthem
ctødagedes kun hos en Eneste af vore Patienter, Smerterne
saavelsom Febren vare hos de Fleste meget heftige, allige
vel viste Sygdommen sig at være baade farelös og kort.
Foruden disse Febre og ti Tilfælde af Nalleblindhed var
Mandskabets Helbredstilstand paa Hjemreisen forresten upaaklagelig.
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Den 4 August svömmede endeel Pimpsleen forbi Skibet.
Nalten mellem 4 og 5 August saae vi Nordlys, hvorom de
vagthavende Officierer i den physiske Journal have anfört
folgende:
„1847 den 4 August om Aftenen saaes Nordlys og endeel
Stjerneskud; Vinden var vestligere, Bramseils-Kuling; Luf
ten var reen og klar, saa at Stjernerne, der vare fremme i
Mængde, skinnede ualmindelig stærkt. Himlen havde hele
Dagen været fri for Skyer.
Ved Solnedgang dannede der sig en lille mörk Banke,
der stod fra NV. lil NNO., som dog ikke Kl. 8 var mere
end omtrent 5° höi, og havde da en lys Klaring under sig.
Luftens Udseende blev saaledes staaende temmelig uforan
dret til henimod Kl. 11, da nogle lette Skyer trak rask op
medVinden, der dog ikke blev stærkere; og Nordlyset be
gyndte nu at vise sig, först som en Banke mörkrödlig for
neden og skinnende lyseguul foroven; den strakte sig fra
NV. til NO., i Nord omtrent 10° höi. Senere udgik fra
denne* Straaler, nogle til omtrent 30° Höide, men de fleste
kun 20° höie; de stode i flere Minuter, forsvandt derpaa, og
andre kom frem, snart svagere, snart stærkere, indtil henimod Kl. 12 Midnat, da der kun var een Banke tilbage, der
strakte sig fra VNV. til NO., omtrent 15° höi paa sit Hoieste.
Kl. 8 viste Sympiesomelret.27.10, Therm. + 10° 2 C.
„ 12 —
—
*27.103 — +19°0C.
„ 12 var Breden 45° 14' og Længden 32° 13z Vest for Grw.
Sljerneskudcne vare korte, de fleste gik i Retning fra
NO. til SV., imellem 30° .og 60° lange Buer.
M. Bruun.“
„Den 4 August, Kl. 12 Midnat, paa 45° N. B. og 32° Vest
Lgd., saaes et svagt Glimt af Nordlys i NNV. omtrent 15 à
20° over Horizonten; den underste Deel af Lysningen var
temmelig bestemt begrændset, som det syntes af en Banke,
der reiste sig under det. Henimod KI. 1 var Lysningen
betydeligt tillaget; der dannede sig af korte, verticale Stri
ber to ovale Buer, med Böiningen op efter, og Enderne i
lige Höide over Horizonten, ined den underste Kant skarpt
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begrændset, men ikke, som det först syntes, af en Skybanke,
thi Sljernerne skinnede derigjennem. Den östlige Bue var
omtrent | större end den vestlige, men fuldkommen af
samme ovale Form. Kl. 1J hævede sig paa den östlige
Ende at den störste Bue cn bred Söile perpendiculair paa
Horizonten til en Höide af henved 50°: den kastede et
svagt Skin paa Vandet. Maanen, som var 23 Dage gam
mel, skinnede klart. Efter at have staael uforandret i en
halv Time, dcelte den sig i to Söiler, men beholdt samme
Retning og Höide derfra, hvor Enderne af de to ovale
Buer stöde sammen. Intet Sted naaede Lysningen Horizon
ten; Zittringen var ikke stærk, og Billedet forandrede ikke
meget sin Form, især bleve de to ovale Buer aldeles uforan
drede, indtil de forsvandt, som först skete, da det gryede
ad Dagen Kl. 3&. Hele Lysningen strakte sig fra NO. til
VNV. Vinden var V. t. N., laber Bramseils-Kuling. Et Par
smaa Skyer trak over Maanen for nordvestlig Vind. Da det
dagedes, var det, paa en enkelt lille Sky nær, aldeles klart,
hvor Nordlyset havde vist sig. Syinpiesomctret viste Kl. 4
27.10|, Therm. +19° C.
A. Hedemann.“

Siden den 2 August var det blevet vor Tour at lobe
Fart. Vi stode den Dags Middag paa 44°15'N. B., 36° 58*
Vest Gr. Lgd.; da faldt Vinden endelig vestlig, skjöndt
stedse afvexlende mellem nordligt og sydligt Træk. Vi be
nyttede denne gode Leilighed det bedste vi kunde, og vi
vare da allerede den Ilte tværs forScilly Öerne. Allerede
Aftenen för havde vi havt det forsle Lodskud afCanalgrunden paa 90 Fv. grov Sand. Disse Lodninger gjentoges hver
Vagt og gave os aftagende til 60 Fv. samme Grund. Den
Ilte om Formiddagen fik vi enLodsbaad paa Siden, og jeg
tog da en Lods ombord, som skulde bringe os Canalen ind
til Dungeness.
En frisk Brise, rigtignok med Tykning og Regn,
havde bragt os Canalen ind med 10 à 11 Miles Fart imel
lem en stor Mængde Seilere, af hvilke vi ofte havde stor
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Uleilighed med at komme klar. Om Aftenen Kl. 11 fik vi
i et Öiebliks Klaring, 3 Mile borte, Sigte af Start-BIinkfyr,
men om Natten löiede Vinden mere og mere af, og næste
Dags Middag, den 12te, laae vi i Stille og tyk Taage
tværs ud for Porlland-Fyr. Det var kun ved idelig Signa
lering med Horn, Klokkeringning, Skud, Blinkfyr og Lan
terner, at vi klarede de mange Skibe, som fra alle Kanter
og i alle Retninger beseile Canalen, og som virkelig gjöre
den til et af de farligste Farvande at komme igjennem, som
jeg kjender; thi naar man veed, hvor en Fare ligger, saa kan
man gaae af Veien for den, naar den derimod er bevægelig,
og hvert Öieblik kan komme En imöde, bliver det ikke al
tid muligt at gaae fri. Saameget i Almindelighed lil Und
skyldning for dem, som have det Uheld at seile paa. Hvad
os angik, saa lykkedes det os al klare alt, skjöndt ikke
uden et Par temmelig knebne Tilfælde.
Den 13de laae vi saagodtsom i Stille hele Dagen lil
om Eftermiddagen, da Luften klarede af med Brise afONO.,
som snart friskede til stiv Kuling; i det Öieblik Taagen
lettede sig, talte vi i Læ ikke mindre end 109 Seilere, af
hvilke nu störste Delen siode rumskjods Vester efter. Vendte
Nord over og fik Sigte af Beachy-head.
Kort efter
fik vi Lods ombord, som bragte Anbefalingsbeviser for at
have lodset Linieskibet Christian den Ottende og Briggen
St. Croix. Jeg tog ham an, lod den anden gaae fraborde
med Brevsækken fra Brasilien og krydsede nu paa Öster
efter. Men da den östlige Vind blæste stivt, og Strofinnen
löb haardt Vester efter, hvorimod i Ebbe-Tid kun svagt
Öster efter, saa bestemte jeg mig at söge til Ankers bag
Dungeness-Pynten, hvor jeg da ogsaa ankrede op den 14de
Kl. 1 Eftermiddag.
Jeg sendte Officier i Land med Rapport om min An
komst til Europa, til at sendes over London og Hamborg.
Fik endvidere endeel fersk Kjöd og blödt Bröd ombord lil
Mandskabet. Hele den 15de maatte vi blive liggende for
stiv Kuling af NO., som bragte en betydelig Mængde Sei
lere fra Nordsoen Canalen ind, deriblandt Briggen Örnen,

510
Capt. Irminger. Den 16de om Middagen lettede vi ined
Strömmen under Læ, Vinden NO. aftagende. Kl. 5 Eftermid
dag passerede Folkstone, fik her heelt Stille og derefter
nordlig Vind; kom Kl. 11 om Aftenen ganske tæt forbi Do
ver, löb Farvandet ud, og passerede Kl. 2 næste Morgen
Northsands Fyrskib. Kl. 4 gik Lodsen fraborde, og vi be
fandt os da i Nordsoen. Vi kom imidlertid ikke meget langt
i delte vort eget Farvand. Stille og laber Brise af nordlig
Vind opholdt os i Hoofden i Selskab med en betydelig Deel
Seilere, som deelte Skjæbne med os. Den 19de om Efter
middagen havde vi Overs Fyrskib i Sigte i V. t. N., kryd
sede i Sigte af dette hele den folgende Nat, og havde det
Kl. 3 om Morgenen i V. t. S.; — vi vare allsaa ikke avan
cerede synderlig meget ved denne Anslrængelse. Den 20de
tilbragte vi aller i Stille, indtil endelig Kl. 8 Aften en la
ber Brise af sydlig Vind sprang op, som vi da ikke vare
sene til at benytte, og satte nu Cours for Skagerakket.
Den 22de var en Söndag. Jeg lod da holde Parade og
Gudstjeneste for sidste Gang, hvorved Alle som Een tak
kede Forsynet for deres Beskyttelse paa den lange Reise.
Kl. 2 Eftermiddag vare vi tværs af Hanslholmen, men det
var saa tykt over Land, at vi intet saae. Vort Lod sagde
os imidlertid, at vi vare paa dansk Grund. Efter Solned
gang loiedc det noget af. Vinden var sydlig, og jeg turde
saaledes tage Kysten temmelig nær. Vi loddede langs Kan
ten af Landgrunden og havde Kast af 9 Fv.-Banken Vest
for Skagen. Pludselig opfyldte Luften sig med en Duft,
som vi slrax alle gjenkjendte; det var Lugten af det frisk
slagne Hö, som bares ud til os fra de elskede danske Strande.
Man vil maaskee smile derover, men jeg kan forsikkre, at
det ombord hos os var et höitideligl Öieblik, hvori Enhver
takkede med rört Hjerte sin Gud for igjen at være sit Fæ
dreland saa nær. En dyb Stilhed herskede over hele Ski
bet; da raabtes fra Fokkeraaen: „Fyr paa Styrbords-Boug!a
del var Skagens Fyr, som vi fik i Sigte Kl. 11J, endeel tid
ligere end vi havde ventet; Strömmen havde sat os 2 Mile
Ostjor vort Bestik.

511
Kl. 2 Formiddag den 23de vare vi Skagen passerel;
Kl. 6 passerede Trindelen, Kl. 12 Anholls Knob Fyrskib,
Kl. 7 hilsede vi Kronborgs gamle Mure med 9 Canonskud,
Kl. 10 Aften ankrede vi paa Kjøbenhavns Rhed.
Næste Dag lagde Galathea ifölge derom modtagen Or
dre ind ad Bommen og begyndte sin Desarmering.
Alle de hjembragte naturhistoriske og andre videnska
belige Gjcnstande bleve afleverede til den af Hans Majestæt
dertil udnævnte Commission, og henbragtes til det zoolo
giske Musæum, hvor de endnu henslaae. Den 31 August
Kl. 1 Formiddag blev Commandoen strögel, efter at have
veiet fra Galatheas Top — jeg vover at troe med Ære —
i to Aar og to Maaneder.
Ifölge Ordre fra Kongen, afreiste jeg strax til Föhr,
hvor Hans Majestæt opholdt sig for at bruge Sobadcnc.
Den Modtagelse, jeg her fik af/nin Konge, skal være mig
uforglemmelig, saalænge der lober en Draabe Blod gjennem
mine Aarer. Det var ikke alene, at Hans Majestæt benaadede mig med Commandeurkorset af Dannebrog, men han
modtog mig med saa synlig Interesse, med en saa hjertelig
Decltagelsé, at jeg i Sandhed maalte anerkjende, at jeg i
fuldesle Maal havde erholdt den höieste Lön, der kan blive
en Statens Tjener liideel, som har beklædt en ansvarsfuld
Post, og efter Evne har gjort sit Bedste i sit Fædrelands
Tjeneste.
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Endeel. Brede- og Længde-

Galathea’s Expe
Brede.

Sandwichs-Öerne.
Oaliu, Honolulu, Catliolske Kirke

21° 18' 21* N.

Ranai, Öslpynt, Kuolii..........................
Morotoî, Ostpynt, Halawa.................
Mowée, Vestpynt, Honokowi ....
Ditto Östpynt, Kawelo......................
Hawaii, Ilcalakaka Pynt.....................
Ditto Byronsbay, Green-Hil! . .
Ditto Cap Lclciwi..................... . .
Ditto Kapoho Pynt..........................

Selskabs-Öerne, Tahiti.
Motu-uta ft Papéiti navn....................................
Lave Oer, Krusenstern-O, Vestpynl..........................
Selskabs-Oerne, Borraborra, Duperreys Obsst . . .
Tubuai Arrhipelet, Rorutu, Huiestc..............................

17 31 30 S.
30
29

23 S.
7 S.

33

1

53 S.

33

49

30 S.

16
22

Chili.
Valparaiso, £1« Fort St. Antonfto

....

Chili, Masafuera, Östpynt..................................
Ditto, Juan Fernandez, Öslpynt........................
Peru, Piscobiigtcn, nordlige Chincha-Ôes Midte

Tidsforskjellen er opgiven imod folgende Steders Meridianer: Sandwichs
uta i Papéiti Havn paa Tahiti, — og Chili, det gtfmlc Fort St. Antonio i Valparaiso. Hono
1846; pan Tahiti blev Breden og Tidsforskjellen (udledet fra Længden af Venus
endelig er Valparaiso's Brede og Længde tagen efter Connaissance des temps for 1846 o
De fra Corvetten Galathca fundne Tidsforskjeller ere Medium af fler
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Observationer tagne paa Corvellen

dition i 1846 og 47.
Tid*torsk|cl.

4- iOi 31» 40«
— 0
0
0
0
0
0
0
—0

4 14.7
4 42.7
4 48.7
7
5.7
10 11.0
11
7.0
11 35.0
12
7.0

+ 9 58 15 o
— 0
+ 0
0

5
8
6

13.5
43.1
44.7

4 4 46 45
-1- 0
0
+ 0

36
28
19

38.7
21.5
17.6

Længde V. f. Grw.

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

0“
20
20
50
34
15
15
15
15

Anmærkninger.

Brcden funden ved flere Rækker af Cireummeridianhöider.

En anden Observation, tagen under ugun
stige Omstændigheder, giver Længden af
Bcalakakn og Kapoho Pyntene 2}' östligere.

149 33 54
15
44
15

30
41
5

71 41

15

148
151
151

80
78
76

50
46
30

56
38
39

Misvisningen 4® 48* 15" NO. 1846, Decbr.
llöiden 790 Fod.

Misvisningen 14° 57*7" NO. 1847, Februar.
Breden mindre skarp, paa Grund af lang
Afstand.

Öerne, Öen Oahu, den calholske Kirke i Byen Honolulu ; — Sclskabs-Öerne, Öen Motululu’s Tids forskj c] og Længde imod Greenwich cr tagen efter Connaissance des temps for
Pynten*) saaledes som anfört opgivet fra det franske Vagtskib, Fregatten l'Uraoie; og
bruges saaledes af de engelske Orlogsmænd.
fortrinlige Chronométré, og herefter cre de opgivne Længder imod Greenwich udregnede.

Sammenstilling
af dc under Toglet anstillede

meteorologiske og magnetiske
Iagttagelser.
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Tabel I.
Ilestikkets Foil.

Farvand.
1845.

Aug.
—
—

Længde.

29'V.
23 17 51 26 -

23°
24
25
25
26

- 6
— 7
— 8
— 9
— 10

14
13
12
9
8

11
45
7
58
29

-

2 26
25 49 24 41 23 18 21 25 -

+

—
—
—

11
12
13
14
15

6
5
4
2
0

19
8
16
53
53

-

19
17
17
19
21

22
5
34
24
19

-

4-

—
-

16
17
18
19
20

1
3
6
9
11

25
58
47
15
44

S.
-

23
24
26
27
28

21
36
4
4
11

-

—
—

21
22
23
24
25

14 23 17 31 20 59 23 49 25 14 -

28
28
28
27
26

39
38
31
50
16

-

+

—
—
—
—
-

26
27
28
29
30
31

26
28
31
33
34
35

23 25 21 17 20
5 18 29 15 41 12 37 -

+

1
2
3
4
5
6

57
58
34
34
30
51

-

36
1 36 25 36 54 37 13 36 45 36 45 -

’
.

1
1

9
3 5
0 0 35 4 17 0.
7 36 10 14 -

Længde.

Brede.

22° 45' N.
20 57 7 19
6 18
15 24 -

Sept.
—
—
—

a

1
2
3
4
5

|

Brede.

+

+
+
+
+

+
+

+

—

+
+
+

+
+
+

—
—

+

+
+

+

+
+

+
—

+

+

+

—

—
—

4,Cn>
1,9
0,9
2,8
5,7

5*
2
1
3
6

!

+
—
+
+
+

,

+ 14
0
0
— 10
— 32

13,5
...
• • •
9,8
31,6

3
30
2
10
14

40
— 11
— 14
+ 10
+ 16

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

4
19
6
6
7

+
+
+
+
+

51
31
28
9
22

51,0
31,0
27,9
8,9
21,7

8
9
11
3
10

+
+
+
+
+

12
12
8
14
3

11/7
11,5
7,6
15,0
2,7

12
10
10
9
4
8

+ 7
— 11
+ 3
— 4
+ 2
+ 3

7
8
4
11
15
0

— 13
+ 1
— 8
— 25
— 9
— 17

1
4
7
3

2
1
1
1
29

1

I
1

i
*

1

1
1

6,5
9,7
2,6
3,4
1,7
2,5
10,5
0,8
M
20,0
7,2
13,6

Journalen
Vinden.

Luftens

Vandets

Vamp«

Varme.

Varme.

tryk.

23,25°
23,65
23,87
24,52
24,88

23,04°
23,17
22,46
24,25
24,92

7,63'"
7,83
8,39
8,80
9,09

25,03
27,02
25,68
24,90
26,38

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

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

NO.ogO. l—l
SV. 3—3
SV. 3-3
V. og SV. 4—4

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

25,92
25,75
25,54

j

24,54
24,08

1

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

SV. 3—3
SV. 3—3
S. 2—3
S. 3-3
S. 3-3

23,83
24,58
25,23
25,00
M13

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

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

S. t. O. 3-3
SO. l.S. 3-3
SO. 3—3
SO. 4—6
SO. 3—4

S. l. O. 3—3
SO. t.S. 3—3
SO. L S. 4—4
SO. 5—6
SO. 3—4

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

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

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

SO. 4-5
OSO. 3—3
O. 3-3
OSO. 3-3
NO. 2—2

OSO. 3—3
OSO. 3—3
O. 3—3
0. t. S. 2—2
NO. 3-3

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

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

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

NO. 3—3
O. 3—3
0. 3 -3
0. 3—3
ONO. 3—3 NNO. 4—4
NO. 3-3

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

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

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

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

MN.

MB.

NO. og ONO. 3—3
NO. 2—2
NO. 2—2
SO. 1—2
N. ogNV.3—3

NNO. 2—2
NO. 2—2
O. 2-2
NO. 1—1
N. 3-3

i
!
1
1
!

NO. 1—1

N. 1-1
Stillo
SV. 2—2
SV. 3—3
SV. 3—3

1

SV. 3-3
S. t. V. 3—3
S. 2—3
S. 3-3
SSO. 3-3

;
1

;

1

NO. 3—3
0. 2-2
OSO. 3—3
ONO. 3—3
NO. 4—4
NO. 3—3

NNO. 4—4
NNO. 4—5
N. 4-4
SV. 7—7
NV. 4-4
SV. og S.3—3

IV
Tabel I.
Bestikkets Fell.

Farrand.

1845.

Sept. 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Brede.

Længde.

36° 5' S.
37 27 38
2 38 41 38 16 38
0 -

Brede.

11°
12
16
20
24
50

22'0.
30 42 49 58 30 -

+ 9'
- 24
0
+ 2
- 29
+ w

+
+
+
+
+
-

59
38
27
55
34
47

+
-

20
18
21
11
24
8

— 3
+ 2
- 19
- 6
- 1
+ 27
+ 15
- 1
4- 6
+ 9
+ 8
- 10

—
-•
-

13
14
15
16
17
18

37
36
37
37
37
36

14
36
39
50
26
34

-

34
57
41
45
50
55

-

19
20
21
22
23
24

36
35
34
33
52
31

10
29
35
30
32
54

-

57 58 61 42 65 31 68 20 70 51 72 37 -

- 13
- 20
- 6
- 8
- 10
- 5

—
-

25
26
27
28
29
30

50 49 27 56 25 20 22 35 20 22 17 42 -

75
79
81
82
82
82

+
+
+
-

Od.
-

1
2
3
4
5

14 14 10 58 7 124 39 2
0 -

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 22
— 23

Længde.

59
7
37
17
16
55

-

-

29,0<n
4,8
1/6
14,2
18,8
44,8

56'
6
2
18
24
57

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

12,1
0,8
4,9
7,5
6,7
8,5

11,1
0,9
19,7
9,1
2,3
J'9

3
25
2
5
16
15

+
+
+
+

13
1
22
io
21
2

83 58 83 30 83 38 83 26 84 20 -

- 7
+ 31
- 6
+ 15
+ H

+
+
+
+
—

15
25
27
30
52

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

84 51 0 19 N.
3
9 84 44 84 19 5 518
1 83 51 8 44 82 37 Tranqucbar, Pondichéry,
Mad ras.
13° 58* N. I 82° 26'0.
14 55 - 1 84- 10 1

0
+ 26
- 3
- 18
- 13

- 46
— 25
0
- 52
+ 3

46,0
25,0
• • •
31,8
3,0

- 11
- 13

10,7
12,6

-

9
4

J

!

1

V
Journalen.

Varme.

Vinden.

Damp-

Vandets

Luftens

tryk.

Varme. ]

MN.

'

MD.

17,13
16,38

5,77'"
3,29
4,20
• • •
3,84
6,07

SO. 3- 3
0. 2-2 .
N. 4-4
V. 10—10
V. t. N. 8-9
N. 7-7

SO. 5-5
NO. 2-2
N. 8-9
V. 8-10
N. 5-6
N. 4-5

15,85
13,57
15,28
11,63
10,12
11,47

15,75
16,92
16,15
14,21
15,08
14,46

3,97
3,56
4,69
3,34
3,18
3,69

NNO. og VNV. 3-3
S. 3-3
0. 4-4
N. I. 0. 8 SV. 7-7
SV. 8-8
S. 6-6

SV. 7-7
SO.og 0.2-2
NNO. 7-7
SV. 6—6
SV. 7-7
S. 6-6

12,98
13,98
13,83
13,37
14,73
15,57

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

4,27
4,86
4,68
4,56
4,67
4,95

SSV. 6—7
S. t. V. 6-8
S. 3-3
SSO. 2—2
S. 3—o
SV. 2—2

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

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

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

SV. 3-2
SV. 4-4
SSO. 5—5
O. 3—5
O. t. N. 5—3
SO. 3—5

N. SV. 3-3
S. t. O. 5—5
OSO. 3—3
O. 3-3
ONO. 3-3
0. 3-4

25,75
26,58
26,18
26,30
’ 27,27

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

M4
9,74
10,02
9,47
9,75

OSO. 4—4
OSO. 5—6
SO. 5—5
ONO. 3—3 og O. 5—5
V. U N. 3—3

OSO. 5—5
OSO. 4—1
SO. 1.0. 4—4
VSV. 3-4
V. i. N. 3—3

V. 1. N. 3-3
N. t. S. 3-3
V. 2—2

'

V. 4—4
N. U S. 3-3
SV. og S.2—2
SV. 2—2
SV. 2—2

11,98°
11,60
14,15
• • •
14,60
17,77

15,71°
12,04
15,75

a a a

1
j

• • a
26,60

a • a
27,53
27,57

29,28
28,95

1

!
i

1
,

1
'

SSV. 6-6
S. I. O. 3—4
S. 3-3
SSO. 2—2
SV. 2—2
NV. 2—2

1

1

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

10,34
10,29

S. ogSV.2-2
SV. og S. 1—1, 2—2

i

28,79
29,08

10,34
9,61

S. og SV. 2 og 3—3

'

SV. 2—2

,

a

a

a

10,17
a

a

a

1

SV. 3—3
SY. 2—2

VI
Tabel I.
Farvand.

1845

•g 1846.

Orede.

Oct. 24
- 25
- 26
- 27

15° 58'N.
16 59 17 15 17
9 -

-

28
29
30
31

17
18
19
19

20
47
8
53

Længde.

-

lirede.

Ibestikkets Feil.
J
Længde.

+ 9'
- 11
4- 2
4- 6

- 34'
+ 15
— 2
- 12

52,8"*
14,3
1/9
11,5

-

4-12
- 2
4- 15
4- 10

+ 3
+ 9
4- il.
+ 21

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

88 51 88 28 -

+ 4
4- 20

+ i»
+ H

16,9
16,0

38z O.
29 25 54 13 -

4- 4
— 19
4-»i
4- 1
+ 14

- 6
+ 24
+ 25
- 5
- 8

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

91
93
93

52 49 38 -

+ io
- 6
+ 25

92

58 -

4- 21
4- 31
4- 18
....
- 8

6

9,6
5,8
22,3
. • .
5,9

4- 10
....
....
....
....

+ 40

39,4

6

5,9

85°
86
80
87

44* O.
17 55 25 -

88
87
88
88

12
55
52
31

Nov. 1
- 2

20 24 20 40 -

Dee. 27
- 28
- 29
- 30
- 31

20°
20
20
19
18

39ZN.
88°
40 88
10 88
44 - 1 88
17 90

Jan.
-

16
14
12
12

19
51
57
17

10

55 -

Calcutta.

1
2
3
4
5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-

11
12
13
14
15

-

16
17
18
19
20

-

1

9 18 Nordvestkyslcn
—
9 20 - 1
Sydkysten af

92 23 af Carnicobar.
—
92 42 Carnicobar.

—
—
8 44 - i 92 45 8 23 - 1 93
3 NO. Kysten af Chowry.
8.3- 1

• • • •
4- 3i
....
• • • •

-

+

....

i

Nankovry Havn.

....

....

•

VII
Journalen.
Luftens

Vandets

Damp*

Varme.

Varme.

tryk.

28,85°
28,77
28,63
28,27

28,88°
29,04
28,83
28,75

28,55
2D,03
27,60
28,10

28,65
28,83
28,79
28,53

28,20
28,17

I

Vinden.

MN.

,MD.

NV. 0-1
NV. 2—2
N. 1-1
NO. 1—1

NV. 1-1
NNV. 2—2
SV. 1-1
NNO. 1—1

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

N. 2—2
NO. og ONO. 2-2
NNV. og NO. L O. 2-2
NO. 2—2

ONO. 2-2
O. t. N. 1-1
Omløbende 1—3, 1—2
NNO. 2—2

28,58
28,00

8,96
8,96

NO. 2
V. 2

23,22
24,50
24,05
24,10
23,95

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

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

SV. 2—2
Stille
S. 1. V. 1
Stille
NNO. 2—2

NO. 2—2
SSV. 1
NNO. 1
N. 2—2
NNO. 3-3

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

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

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

NO. 3-3
NNO. 3-3
NO. 2—2
NO. 2-2
NO. 3-3

NO. 3-3
N. 3-3
N. 1-1
NO. 3-3
O. 3-3

28,05
28,05
28,08
27,82
26,25

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

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

O. 4-4
O. 2-2
NO. l. N. 3—3
NO. 3-3
O.

0. 3-3
NO. 1. N. 3-3
NO. 3-3
NO. 3-3
NO. 2—2

27,72
27,45
• • •
28,58
28,77

22,92
25,00

10,50
10,31

22,83
22,88

11,00
11,03

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

ONO. 3—3
NO. 3-3
ONO. 3-3
NO. L O. 3—3
NO. 3-3

28,30
28,95
28,65
28,73

23,00
23,00
23,00
23,00

...
10,88
11,44
11,34
11,81

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

8,88'"
8,13
8,15
9,45

1

i

1
1

i

!

NNO. 1

N. 2

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

2—2
3-3
3-3
3 —3
3—3

VIII
Tabel I.

Bestikkets Veil.

Farvand.

1846.

Brede«

Brede«

Længde«

Længde.

i
Jan.
-

21
22
23
24
25

-

26
27
28
29
30
51

Febr.
-

1
2
3
4
5

-

6

Nankovry Ha\n.

I
)
J

f
I
f

Bengalske Bugt«

Tilankei s.
Under Seil.

Tilankcrs ved lille
Nicobar.

- 7
- 8
- 9
- 10
-

il
12
1,5
14
15

-

16
17
18
19
20

-

21
22
23
24
25
20

Lille Nicobar.

i

!

Lille Nicobar.

I Under Seil og tilankcrs
j
ved store Nicobar.

}

Under Seil og tilankei s J
ved store Nicobar. <

) Tilankers i Bagten paa I
t
Sydsiden.

Tilankers i Bugten

!

paa
Sydsiden.

*
9*

6° 43* N. I 94° 34*0.

IX
Journalen.
Vinden.

Vandets

Damp«

Varme.

Varme.

tryk.

MN.

MD.

28,53°
27,90
’ 28,38
27,93
28,33

22,96°
22,92
22,88
22,92
22,92

11,28"'
10,62
10,88
11,34
11,16

NO. L 0.2—2
NO. 3-3
NO. i. 0.2-2
NO. 2—2
ONO. 2—2

NO. LO.2—2
NO. t. 0.2-2NO. 2—2
NO. LO. 2—2
NO. LO. 2-2

28,32
28,50
28,33
• . •
28,38
28,17

23,00
23,00
22,83
• • •
22,75
22,71

11,60
11,87
11,36
• • •
11,42
11,41

NO. 2—2
0. 2-2
NO. 3-3
NO. 1-1
ONO. 2—2
NO. 3-3

ONO. 3—3
NO. 3-3
NO. 3-3
NO. 3-3
NO. 3-3
ONO. 3-3

• • •

O. L N. 3—3
NO. 3—3
NO. 3—3
NO. 2—2
NO. LO. 2—2

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

Luftens

« . •
28,42
• . .
28,22

22,50
• • •
22,50

...
. . .
11,42
• • .
11,47

28,38
28,92
28,55
• • •
28,57

22,92
22,92
2d,00
• • •
22,83

11,71
11,76
11,84
• • .
10,62

NO. 2—2
NO. 2-2
NO. LO. 2-2
NO. 2—2
NO. 1—1

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

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

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

Stille
NO. 1—1
NO. 2—2
NO. LO. 1—1
Stille

NO. 1—1
NO. 1—1
NO. l. 0.2—2
NO. 2—2
ONO. 3-3

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

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

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

O. 3-3
O. 3-3
O. t. N. 2—2
ONO. 2—2
0. 2—2

O. 3-3
O. 1-1
ONO. 2—2
ONO. 3-3
NO. 3—3

28,33
28,73
28,GO
• • •
• • •
28,87

2o,00
23,17
23,08
• • •
...
23,46

10,98
10,12
10,17
...
• * .
10,03

ONO. 3—3
0. t. N. 3—3
ONO. 2—2
O. 3—3
Stille
NO.LN.1-1

O. 3-3
O. l. N. 3—3
O. 3—3
O. t. S. 2—2
Stille
NO. L N. 2-2

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

3-3
3— 3
1— 1
2— 2
2—2

X
Tabel I.
Farrand.
1846.

Febr. 27
- 28
•
Morls 1
- 2
- 3
- 4
— 5
— 6
— 7

1lestikkets Fell.

Længde.

Orede.
6° 33'N.
6 22 -

95° 27'0.
95 54 -

7 8 95
7 23 96
7
2 96
6 31 97
98
6 31 6 22 98
Under Indseiling og

30 1240 40 22 51 tilankcrs

Brede.

Længde.
+ 39'
+ 48

38,7«
47,7

....

4- 36
4- 15J
4- 6
+ 12
4- U
....
....

35,7
15,4
6,0
11,9
16,9
...
...

• • • •
- 7
- 2
+ 1
• • • •
....
....

• • • •
- 3
4- 4
4• • • •
• • • •
....

• • •
3,0
4,0
5,5
...
. . .
...

+ 12
+ 13

- 1
....

1,0
• . •

- 1
- 7
• • • •
- 8
- 17
+ 6

4- i«

10,0
11,0
...
4,0
3,0
5,0

- 16'
+ 1 .
. + 2J
- 5
-1- 20
+ 8
+ 8

ved Pulo-Pcnang,
—
—
—
—

22
23
24
25
26
27
28

5°
4
3
3
2
1
1

28' N.
26 23 0 95 7 -

100°
100
100
100
102
103
103

1'0.
20 43 45 7 13 47 -

Tilankers ve d Singapore.
April 10
- 11
— 12
— 13
— 14
— 15
—
—
—

16
17
18
19
20
21

1°
0
0
0
1
2

13' N.
46 16 32 S.
9 0 -

2 16 2 39 3
33 28 4 32 5 27 -

104°
104
104
105
105
104

11' 0.
24 49 18 6 57 -

105
105
106
106
107
106

22
45
3
20
0
44

-

Dattnia.

Mai 13
— 14
— 15
- 16
— 17
- 18

4°
3
2
1
0
0

54' S.
24 17 50 46 33 -

107°
106
107
107
107
107

14' 0.
56 11 22 19 22 -

4- 11
• • • •
- 4 • •
+ 3
— 5

XI
Journalen.
Luftens

Vandets

Varme.

Varme.

Damp
tryk.

Vludeu.

MN.

MD.

9,94"'
10,18

NO. L N. 2-2
NO.I.N. 2—2

NO. 2—2
NO. 2-2

29/07°
28/87

23,67° ,
23Z46

28/77
28/75
28/52
28/72
29z33
29/60
29/27

23,79
23,71
23,75
23,80
23,92
23,58
24,04

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

NO. 2—2
NO. 1-1
Stille
NNO. 2—2
NV. 2—2
NO. L O. 3-3
NO. 3-3

NO. 2—2
NO. L 0. 2-2
ONO. 2-2
ONO. 1-1
O. 1. N. 2—2
O. 1. N. 1-1
SV. t. V. 2-2

28z72
28/95
29,13
27,15
28/07
28,87
. . .

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

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

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

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

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

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

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

Stille
N. 2 O. 1-1
O. 1 og 2—1
NO. og SO. 2-1
O. 1-0
N. og O. 1 og 2—1

NO. 1
O. 1-0
O. t. N. 2—2
0. 1-1
Variabel 0—3
V. 3—2

28,03
28,03
29/70
29,62
...

24,71
24,72
24/29
24,92
• . •
24,25

9,71
10,69
10,60
11/16
. . .
. . .

NV. 1-0
NNV.2. Stille
Omlöbende
O. 1-0
NO. 2-1
N. 2-2

Variabel 0—1
Omlöbende
Omlöbende
Omlöbende
O. 2-2
NO.ogO.2—1

• • •
24,42
24,83
24,92
25,21

10,26
• • •
11,22
10/87
. . .

O. 2-1
O. 2-2
V. 2-1
Omløbende 1—1
Stille
Oml. OSO. 1—0

NO. 2—2
ONO. 2-2
SV. 1-1
OSO. 1—1
SO. 1-1
S. 1—0

• • •
29,60
« • •
29,80
30,07
. . .

•

I

•

XU
Tabel I.
Farvand.
184«.

Mai
-

19
20
21
22
23
24

-

25
26
27
28
29
30
31

Juni 1
- 2
- 3

Brede.

0°
1
1
3
4
5

Længde.

56'N.
6 55 42 36 53 -

7
2 8 32 10
5 10 50 11 21 12
6 12 21 12
13
13

55 19 51 -

107°
107
107
106
107
108

30'0.
13 20 52 17 26 -

109
110
111
112
113
114
115

13
15
33
27
5
21
28

-

11
12
13
14
15

116
117
119
Mm» illa.
14° 21'N.
120°
14
7 120
14
7 119
14
6 119
15 14 118

-

16
17
18
19

16
18
19
19

Aug.lO
- 11
- 12
- 13
- 14

-

15
16
17 .
18

52
18
14
59

Bestikkets Feil.

-

7
8
7
29

-

Længde.

— 5'
— 5
• • • •
- 26
- 20
+ 6

- 3'
+ 12
- 5
- 1
- 12
- 9

3/0®
12,0
5,0
1/0
12,0
9/0

4- 17

+
+
+

7
4
7
0
0
+ 3
- 9

7/0
4,0
6,9
• • .

-

- 4
....
+ 17
0
0
....

26 44 12 -

- 9
....
-1- 5

+ 2
- 14
+ H

1/9
13,6
10/7

25' 0.
13 51 21 41 -

....
....
+ 3
- 8

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

...
• • •
1,0
1,0

+

5

+

1

+

6
4

0
- 24
- 11
- 3

...
22,9
10,4
2/8

+ 2
+ 2
+ 6
- 5
- 14

- 5
+ 9
- 3
- 16
- 8

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

- 42
- 8
- 1

- 7
- 39
- 61
+ 39

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

117 29 116 48 116
6 115 8 -

Macao, Ilongkong,
Cantorrfloden.
Amoy, Chusa n, Shon-Hae.
30° 56' N.
123° 50‘ O.
30 54 127 12 31 14 129 35 31 20 132 29 32
6 133 29 32
33
34
34

Brede.

134 37 136 0 137 33 137 38 -

2,9
8,8

.

xni
Journalen.

,

Vinden.

Luftens

Vandets

Damp

Varme.

Varme.

tryk.

MN.

MD.

31/20°
28/25
• • •
. • .
30/60

24,62°
25,33
25,25
25,00
• . •
24,88

9,56'"
9,92
• • •
• • •
10,46

Omlöbende
Stille
S. 2-2 .
SV. 2—2
Oml. S. 2 og 0—1
Variabel NV. 3—2

N. 2—1
SV. 2-1
Oml. S. 2—2
S. 3-2
Stille og Oml.
NV. 3-3

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

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

SV. 3—3
S. og SV.3—3
NV. 3-3
S. 2-2
O. 1-1
OSO. 2—2
SO.l—1 Stille

SV. 1—1
SV. 2—2
SO. 1-1
SSV. 2—2
SO. 2—1
SO. 2—2
Oml. N.

...
. . .

24,92
24,75
24,75

. . .

S.3—3N.2—2
NNV. og Stille
VSV. 2—2

NV. 1-1
V. og SV. 3-3
V. og S. 2—2

30,60
30,88
31,17
30,63
30,3 □

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

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

V. 1—1
V. 1—1
V. t. N. 1-1
V. L N. 2—1 Stille
S. 1-1

Oinl. 1—1
Stille
Stille
Stille SSV. 1—1
8. 2—2

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

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

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

Var. mell. SSV.og 0.2—4
SV. 3—3
O. 2—2
OSO. 1—1

Var. mel. SSV. og 0.2—4
NO. 3-3
OSO. 1—1
SV. 2—2

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

20,75
22,12
22,88
22,46
. • •

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

NNO. og N. 3—3
NNV. 3—4
NV. 3—3
V. og NV. 3—3
NV. 1—1

NNV. 3—3
NNV. 3—3
NV. og NNV. 2-3
NNV. 3—3
Stille 0.1-2

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

22>88
« • •
22,00
21,17

10,50
10,54
10,21
10,06

NO. 3-3 SO. 2-3
O. 6-5
O. t. N. 3—6
ONO. 3—3 NV. 1—1

OSO. 3—3
OSO. 4—5
ONO. 3—3
N. 2—2 Sülle

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

XIV
Tabel I.
Farr und.
1846.

Aug. 19
- 20
— 21
— 22
— 23
- 24

—
—
—
—
—

Orede.

34°
35
34
34
34
36

B estikkets Feil.

Længde.

37'N.
17 4 23 47 37 -

4-

1
11
+ 3
37

20*
4- 27
4- 22
4- 5
4- 7
34

16,5®
22,1
18,1
4,1
5,8
27,6

+ 19
+ 7

44-

22
24
4- 22
4- 6
4- 21
4- 11
4- 23

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

4444-

43
22
18
30

34,7
18,0
14,9
24,8

_

17
8 ‘
30
17
28

13,9
6,5
24,1
13,6
22,3

139°
139
139
140
141
142

20'0.
38 45 21 9 52 -

+

9'

+
—

25
26
27
28
29
30
31

37 49 38 28 38 30 38 40 38 51 38 45 38 35 -

145
147
148
149
149
151
153

22
17
21
8
28
15
50

-

1
2
3
4
5

36 58 35 24 34 52 33 54 35
0 -

155
157
159
160
160

37
12
12
33
19

-

—
_ 20
_ 4
4- 18

-

161
165
168
169
169

27
32
36
23
39

-

2
17
16
5
13

11
13
5
45
43

-

+

10
7
3

+

4

Sept.
—
—
-

- 6
— 7
- 8
— 9
- 10

35
36
36
36
37

50
30
57
57
56

Længde.

Urede.

—
4-

"F
4
+
+

8
8
3

4-

44-

—
—
—
—
—

11
12
13
14
15

38
37
37
37
37

26
54
57
53
32

-

172
174
176
177
179

—
—
—

15
Id
17
18
19

39
38
37
36
35

5
42
45
40
58

-

179 57
176 53
173 16
169
8
166 41

V.
-

9
2
6
_
1
. .

4- 14
4- 8
4- 17

—
—
-

20
21
22
23

37
37
36
34

12
13
34
16

-

165
161
156
153

-

8
1
0
— 13

44-

28
9
50
15

4-

+

4- 5
2
— 7
4- 4
— 18

6

4- 25

4-

LO
10
8
21

3,9
1,6
5,5
3,2
14,2

11,0
6,2
13,4
4,8
20,1

8/1
8,0
6,4
17,1

XV
Journalen.
Vandets

Damp

Varme.

Varme.

tryk.

...
25,90°
26,87
• * .
27,03
27,07

19,50°
• • •
19,67
20,12
20,17
21,50

...
9,92'"
10,09
• . .
10,06
9,63

27,18
27,15
• • •
26,87
27,23
26,65

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

22,05
22,77
23,18
22,90
22,80

Luftens

'

.

Vinden.
MN.

MD.

NO. L 0. 3—5
NO. og N. 2—3 i 2
0. 4-4 •
0. 6-6
0. 3-6
SO. t. 0. 3 —4

O. 4-4
N. t. O. 3-3
O. 3—3
0. 6-6
OSO. 3—3
SO. t. O. 3—5

10,64
10,45
• • •
9,92
9,89
10,06

SO. t. O. 4—4
SO. 3—3
S. 2-2
SO. og SV. 2—2
S. 1—1
SSV. 2—2
V.ogNV.3—3

O. t. S. 3—3
SO. L S. 3—2
S. 0—3; 2
SV. S. 1—2
S. I. O. 1—1
SV. 2—2
NO. 1. N. 2—2 S. 1—1

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

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

NO. t. 0.6—6
ONO. 3-3
NO. L N. 6—6
NO. 3-3
NO. LO. 3—3

ONO. 3—3
NO. LO. 4—4
NO. 3—3
NO. t. O. 3—3
NO. t. 0.3—3

21,68
• • •
21,67
...
22,82

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

6,10
...
7,39
• • •
7,84

NO. 1. O. 2—3 Stille
SSV. 5—5
NV. 4—4
NV.l—1 Stille
O. L S. 2—2

S. 2—2
NV. 4—4
NV. 2—2
Stille
ONO. 1—1

22,38

15,21

23,37
...
22,33

16,21
16,42
16,50

8,02
...
8,36
. • .
7,52

SO. 2—2
Stille NNO. 3—3
Stille S. 3—3
S. 2-2
N. og V. 2-2

S. 2-2
Oml. 0—3; 3
SSO. 2-2
Stille
NO.

22,00
22,97
23,43
• • •
21,55

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

5,74
7,63
8,36
• • •
7,41

ONO. 2—2
S. 3-3
S. L V. 3—3
SV. 3-3
N. t. O. 3-3

OSO. 2—2
SSV. 3—3
SV. 3-3
SV. 3—3
NO. 3—3

22,17
22,80
22,65
. . .

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

7,33
8,38
8,17
• • •

ONO. 2—2
S. 3-3
SV. 3—3
SSV. 3‘—3

SO. t. S. 3—3
SV. 3—3
S. L V. 4—4
SSV. 5—4

XVI
Tabel I.
Bestikkets Feil.

Farvand.

1846.
Længde.

Brede.

Længde.

Brede.

Sept. 24
- 25
- 26
— 27
- 28
- 29
- 30

32°
31
30
30
29
29
28

38* N.
30 46 9 52 37 28 -

150°
148
149
149
149
150
150

50* V.
48 2 27 37 12 8 -

—
+
+
+
+
4-

28'
2
11
6
«
3
4

+ 3'

Oct.
-

1
2
3
4

27
25
23
21

45
49
6
3

150
152
153
156

43
4
56
29

+ 14
- 22
— 4
- 6

4-13
- 1

Nov.
—
-

2
3
4
5
6
7

Sandwichs-Öerne.
Oahu.
Forlöiet i Honolulu Havn.
21° 55' N.
157° 9'V.
21 51 156 29 21 12 156
4 20 46 155 32 20 12 155 10 19 56 155
1 -

—
-

14
15
16
17
18
19

20°
18
15
13
10
9

-

20
21
22
23
24
25

9
8
6
6
7
5

19
24
34
37
4
22

-

26
27
28
29
30

2 31
0 18
2 54
5 33
8 27

-

-

- 3
+ 2
+ 4
+ &
- 4

4- 2
+ ®

2,5«
• • .
2,6
1/7
3,5
4,3
3,5

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

•

+
+
—
• •

5
5
4
5
7
• •

4-11
• • • •

4- 8
4- 5
0

4-14

10,2
. . .
7/5
4/7
• . •
13,2

Tilankers ved Hawaï.

35' N.
1032 5 42 21 -

153°
153
153
151
151
149

37' V.
52 19 53 47 53 -

• •
• •
-

2
12
8
• •
• •
37

4- 16
+ 12
+ 3
+ 82
- 3

15,0
11,3
3/8
4,9
80,2
3,0

-

149
147
147
145
143
144

2
41
7
59
47
44

-

— 5
- 14
0
— 2
- 8
- 6

- 25
- 24
— 8
0
- 40
- 25

24,7
23,7
7/9
• . •
39,7
24,9

S.
-

145
146
146
146
145

58
33
23
28
56

-

+ 4
- 18
— 4
- 16
- 7

+
+
+
4+

3
38
18
H
38

3,0
o8,0
18,0
11,0
37,7

i

4- 4

XVII
Journalen.
Luftens
Varme.

'

1
Vandets . DampVarme. | tryk.

Vinden.
WN.

MD.

22,25°
...
21,50
22z85
22,97
25,20
24,30

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

7,17«'
• • •
6,45
6,23
6,45
6,90
7,10

S. L V. 5—3
S. t. 0. 5b—3
Slilte
N.ogNO.l—1
Slille S 0.1—1
SSO. og Slille
SV. 1—1

S. 4—4
NV.2—3 Stille
NV. 1-1
NO.1—1 Slille
Slille
Stille S. 1—1
V. t. S. 2—2 Stille

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

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

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

Stille
ONO. 2-2
O. L N. 3—3
ONO. 3—3

SO. 2—2
OSO. 3-3
O. 3—3
ONO. 3—3

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

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

8,74
8,99
9,09
8,87’
8,24
8,57

NO. lj O.3—3
O. l. S. 3 ■ 4
O. 6—5
O. 4-6
O. l. N. 5—5
O. Variabel O. L S. 5—5

O. 3—3
O. 3—3
O. 5—5
ONO. 5—5
O. 4—4
0.

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

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

9,69
9,43
9,74
10,09
9,18
« • •

26,52
26,72

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

9,16
9,80
• • •
10,16
9,70
10,30

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

9,96
9,40
9,24
9,12
• • •

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

S. og O. 3—3
SO.ogO.3—3
O. 3-3
ONO. 4—4
• ONO. 4—4
NO.l.O.5k—3
SlilleNO.l—2
SO.og 0.2—2
ONO. 5—5 Variabel
Omlöb. Sllllc S. 3
SO. 3—3
SO.LS. 3—3

SO. t. O. 4—4
SO. LO. 4—40. lS.
O. 3—3
O. 5b—3
O. 3—3

SO. 3-3
O. 3—3
O. 3—3
ONO. 4—4
ONO. 3—3
NO. 1.0.3—3
Slille SO. 1. S. 2—3
ONO. 2—5
OSO. 2-3 SSO. 1-2
SO. L S. 3—3
SO. 3—3
SO. 3*—3

’ OSO. 4—4
O. 3—3
80. 3—3
O. 3k—3
0. LN. 3k—3

c

xvni
Tabel Î.
1846
•g 1847.
Dee.
—

1
2
5
4
5

- 12

Farvand.

1

Orede.

Bestikkets Feil.

Længde.

11° 17/ S.
145° 18' V.
12 55 146 32 14 42 148
1 16 20 148 55 17 28 149 30 Tiiankers ved Tahiti.
16° 27' S. 1 151° 30'V.

Tiiankers i Borabora Haw.
151° 50' V.
17° 6'S.
151
7 18 23 19 24 150 48 150 52 21 14 151
7 22 29 -

Orede.
— IP
- 14
- 13
- 9
....

Længde.

+11'
+ 2
+ 9
+ 2
....

10,8«
2,0
8,7
1/9
. . •

....

. . .

• • • •
• • • •
— 5
• • • •
— 4

• • • •
+ 8
+ U
»...
+ 18

• . •
7,0
13,2
. . .
16,8

—
+
+
+
+

5
1
5
9
7

+ 4
+ 7
+ 9
+ 3
- 9

3,7
6,3
8/)
2,6
7,9

-

18
19
20
21
22

-

23
24
25
26
27 ‘

24 20 26 25 27
7 28 24 29
9 -

150 51 149 49 149 21 148
1 146 40 -

—
—

28
29
30
31

29
31
31
31

50
52
16
28

-

145
143
140
140

25
2
12
7

-

+ 9
- 5
— 12
+ 9

— 15
- 10
+ H
+ 2

13X>
8,6
9,4
1,7

Jan.
—
—
—

1
2
3
4
5

32
32
33
33
33

6
57
31
46
44

-

138
137
135
133
132

53
19
47
34
19

-

+
+.
+
—
—

5
5
2
3
2

- 10
— 3
- 21
+ 5
+ U

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

- 2
+ 6
- 7
- 8
+ 13

4,9
5,7
6,5
10,5

+
+
+
• •
-f-

8,1
14,5
10,5
...
29,5

- 6
— 7
— 8
— 9
- 10

34 51 36 14 36 18 36 31 36 25 -

130 53 127 18 125 3 123 21 119 42 -

0
— 13
—12
• • • •
- 6

11
12
13
14
15

36 15 36 20 36 2 35 44 35 14 -

115
111
106
102
100

+
+

—
—
-

52
9
49
34
17

-

7
5

4- 1
• • • •
- 15

10
18
13
• •
56

V

XIX
Journalen.
Luftens
Varme.

Vandets

Damp«

Varme.

tryk.

27/58°
27,75
27,85
27Z78
28/20

21,21°
21,83
21,71
21,83
22,00

9,47z//
9,76
9,93
9,93
9,74

. . .

Vinden.
MN.

MD.
ONo! 3-3

ONO. 3—3
NO. L 0. 2—2
SO. L 0. 2-2
0. 2—2
NO.ogN. 2—1

SO. I.0.2-2 ONO. 2-2
SO. k 0.2—2
NNO. 2-2
NNV. 2—1 NV.

NNO. 3—3.

NNO. 3—3 Slille, Oml.

27/63
26,83
25,78
24/80
25,07

21,96
21,46
21,0Ö
20,46
20,04

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

0. 3
NO. 2—2
Oml. fraSO.— NV. gj.O.
OßO. 2—2
O. 2-2

O. 3
O. 3-3
Oml. O— NV. 2—1
Oml. S. — NO. 2
SO. t. 0.1—1

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

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

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

O. 2-2
ONO. 3—3
NO. Stillel—1
NO. 3-3
NNO.2—1—1

O. 3-3
ONO. 3—3
ONO. 1—1
NNO. 1-1
NNV. 2—2

24/68
22,63
21,37
22,22

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

9,07
8,50
• 7,91
8,23

NV.ogV.l—1
NV. 3—3
SO. U S. 4—4
Slille

NNV. 1—1
V. og SV. 5, 4-4
SSO. — OSO. 3—3
Stille N. 1—1

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

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

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

VNV. 1—1
NV. 1—1
VSV. 1—1
NNV. 2—2
S. og SSO. 2—2

NV. 1—1
V. 2-2
V. og NV. 1-2; 1—2
NNV. 2—2
SO. 1—1 Slille

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

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

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

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

NNO. 3—3
NNV. 31-3
S. 3b—3 SSO. 1—1
Slille og Omløbende
N. og V. 3 ustadig 3

21,52
21,63
21,47
17,05
17,98

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

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

N. l.V. 31—3
N. 4—4
NNV. 3b—4
NV. 3—2
SO. L O. — S. 5«>—3

NNV. —N. 3—3
N. 4—4
NNV, 3—3
S. 4—5 SSO. 4
SO. 2—2

XX
Tabel I.
Bestikkets Fell.

Farvand.

1841

Længde.

. Brede.

Brede.

Længde.

• • • •
+ 19
- 5

4- 4*
4- 18
4- 13
4- 1
4- 16

3,3»
14,4
10/4
0/8
12/9

- 1
- 8
- 6
- 3
+ 14

4- 34
4- 36
4-11
4- 1»
4- 7.

28/0
29,8
9,1
9/1
5,9

16
2
5
6
• •

4- H
- 15
....
— 1
• • • •

9,5
13,2
• . .
0,9
. . .

Cnbya Rhed.
71 14 48 71 57 43 73
8 20 74 25 48 75 41 1 -

• • • •

- 26
- 11
- 3
+ 5

• • • •
4- 5
+ 4
4: 1
- 2
4- 3

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

76 23 76 33 77 25 -

- 19
....
- 5

4- 19
....
4- 1

18,4
. . .
6,8

+ 7

4- 19
4- 9
4- 14
— 4
4- 10

18,5
8,7,
13,5
3,8
9,3

Jao.
—
—

16
17
18
19
20

35°
37
36
36
35

—
—

21
22
23
24
25

34 30 34 0 34
6 34
0 33 23 -

Febr.
—
-

18
19
20
21
22

30°
27
25
24
22

22' S.
48 45 8 47 -

-

23
24
25
26
27
28

21
20
19
17
16

35' S.
13 58 22 39 -

98°
95
92
89
85

0*V.
32 18 24 58 -

83
80
78
75
71

6
8
2
22
57

-

4-

V

4- 4

Valpa raiso.

Martsi
2
- 3

14 47 13 44 12 32 -

73°
72
72
71
70

15'V.
54 16 30 39 -

+
+
• •

Cal !ao.
-

15
16
17
18
19

13°
14
16
18
20

—
—
—

20
21
22
23
24

23 1525 28 26 30 27 11 27 52 -

13- S.
47 26 16 41 -

79°
81
83
84
86

20' V.
18 4 16 11-

87 49 88 53 88 53 88 52 88 44 -

—
—
-

11
3
10
8

- 10
+ 3
+ 19
+ 13

+ 2

4444—

8
7
1
1
3

7,4
6,3
0,9
0,9
2,6

i
1

XXI
Journalen.
Vinden.

Luftens
Varme.

Vandets

Vamp«

Varme.

tryk.

20,75°
1945
18/57
18,88
17,87

13,88°
12,96
12,29
13,42
12,92

NO.t.N.3—3
0. og NNO. 3fc—3
7,29'"
NO. 1. N. 3—3
NO. 3b—3
6,65
N.I.V. —NV.4-3, 3b—3
N. 3-3
6,53
V. t. S. 2—2
5,45
NV.t.N.4—4 SV.t.V.2—3
6,04
SO. 1. S. 5—4
•V. 3-3 SO. 5—4

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

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

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

SO. L O. 4—4
SO. 4—3
SO. L S. 2—2
V. 2—2
NNV. 3—3

SO. t. O. 3-3
S. U O. — SO. U S. 3—3
SSO. 2—1
NV. 2-2
N.‘ t. V. 3b—3

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

12/71
12,79
* 14/58
15,62
14,75

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

SV. 4—5
S. 3—3
S. 2—2.
SSO. 2—2
SO. 3-2 0.1-1

SSV. 4—5
S. 2-3
SSO. 1—1
SSO. 2—2
OSO. 2—2 SSO. 1—1

20,78
21,95
&3,18
23,78
24,30
23,88

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

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

S. 2
SV. 1—1
S. 1—1 NO. 1—1
SSV. 2—1—1
SV. og SO. 2—2
SO. 3-3

Stille
SSO. og O. 1-1
NO. 1—1 SO. 1—1
SSV. 2—2
SO. t. S. 2—2
SO. 3—2

22/15
20/33
21,43

13,37
13,17
14,00

7,92
7,08
7,54

SO. 1—1
Stille SO. 1—0
S. 2-2

Stille
SSO. 1—1
S. U O. 1-1

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

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

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

SSO. 2-2
SO. 4-5
SSO. og SO. 2—3
SO. 3—3
SO. 3b—3

SSO. 2—2
SO. 3—3
SO.ogO.2—3
O. 2-2
SO. 3b—3

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

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

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

SO. 3-5
SO. t. O. 2—2
SO. og 0.1—1
N. 1—1 Stille
V. 1-0

SO. L 0.3—5
O. 2-2
O.ogNO.l—1
StilleNO.l—1
SlilleNO.l—1

NN.

MD.

XXII
Tabel I,
Farraad-

Bestikkets Veil.

1847.

Længde.

Brede.

Marts 25
- 26
— 27
- 28
- 29
- 30
- 31

April 1
— 2
— 3
— 4
- 5
- 6
— 7
- 8
— 9
- 10

28° 4‘S.
29 17 29 39 30 22 -

32
34
37

5 53 21 -

88°
88
88
88

43'
50
45
49

V.
-

88 36 87 49 87
0 -

Længde.

Brede.

1,8“
7,0
1/7
4,3

2'
4
4
0

+
4-

+ 2
— 4
- 14

+

1
0
— 6

0,8
» • •
4,8

4+

2'
8
2
5

39 47 42 11 44 49 47 37 51
6 -

86
84
83
82
81

12
36
35
34
42

-

—
—
—
—

1
27
4
28
32

- 12
- 4
- 14
— 16
....

9,2
3,0
9,9
10,7
• • •

53 23
55 47
56 45
54 17
52 28

78
73
68
63
64

23
29
25
56
29

-

—
• •
4• •

15
• •
42
16
• •

- 19
* + 2

+ 39
- 30

■ H,*
1,1
• • •
22,9
17,8
U
8,1
1,4
2,2

-

—
—
—

11
12
13
14

48 49 46 33 43 53 42 10 -

63
7
60 29
68 56
56 17

-

4-

1

+

3
3

— 2
+ 12
+ 2
+ 3

—
—
-

15
16
17
18

41
40
38
55

54
52
53
54

-

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

-f- 10
4- 12
....
+ 16

7,4
9,1
...
12,8

16
17
18
19

Monte video,
Buenos Ayres.
Monte video.
35° 32' S.
52° 55
35 32 51 53
33 49 49 37
32 13 49 18

V.
-

• • • •
....
+ 26
+ 7

. • . •
• • • •
-J- 10
+ 7

• • •
• . •
8,2
5,9

• • • •
• • • •
+ 39

+ 3
4- 40
4- 8

2,5
34,5
7,0

Mai
-

- 20
- 21
— 22

31
30
29

34
32
24
48

-

25 3 4 -

13
2
9
58

48 49 48 11 46 42 -

XXIII
Journalen.
Luftens
Varme.

Vandets

Damp*

Varme.

tryk.

22,80°
• 22,97
22,87
21,60

16,54°
16,33
16,21
16,00

5,87/z/
6,17
6,29
7,34

20,92
20,32
18,72

15,29
13,88
11,79

15,98
12,15
11,18
9,57
7,43

Vinden#
MN.

MD.

NO.l—1 Stille
Stille SO.l—1
N. 1—1 Stille
N.l—1 Stille

Stille SV. t. S. 1—1
O. 2—2 NO. 3—3
NO. 1-1
SO. og 0.2—2

7,24
7,54
6,77

Variabel 1—2
N. og NV. 3*—4
NV. og VNV. 5—3—4

NO.ogN.3—3
NV. 3-5
V. og VNV. 3—3

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

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

NV. 2-2
V. og SV. 5—5
SV. 3t—4
NV. t. VSV. 8—8
V. 5-5

NV. 3-4, 3-5
SV. 3b—4
V. og VNV. 2-4—5
VSV. 6—3b—6—4
V.ogSV.t. V.7—4; 7-5

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

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

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

SV. 3b—5, 4-5
S. og V. 5—8
V. 9—10
V. 10-11-11
SSV.—SSO. 9-4, 9—5

SV. og S. 4—5
V. 9-9
V. 10—10
SV.—SSV. 10—10
Stille N. og NV. 4—3

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

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

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

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

VSV. 8—7
NNV. 2-5
SSV. 3b—3
NNV. 3»—3

17,58
18,04
13.83
12,57

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

6,13
639
5,03
4,55

NNV. 3-3
NNV. 5—5
Stille Oml. im. S.og 0.3—5
SSO. 6—6

N. 3—5
NV. og V. 5-1; 5-5
SO. 4-6
SV. t. S. 5—3; 5—4

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

11,70
12,79
16,33
16,29

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

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

NO. U N. 6—8; 7
VSV. 7—1; 5—3
SSV__ SV. 3b-4
Stille NV.—NNO. 3b—3

19x85
20,12
21/23

16,75
18,29
18,92

• • •
. . •
. . .

NNO. 5-5
Oml. Variabel
SO. 3-3

N. L O. 3—3
S. og SO. 3-0; 2-4
OSO. 3—0—3

XXIV
Tabel 1.
1bestikkets Feil.

Farr ind.
1847.

Brede.

Længde.

Brede.

Mai 23
- 24

27° 23' S.
24 30 -

45° 45'V.
43 39 -

+

Juni 10
— 11
— 12
— 13
— 14

24°
24
24
23
22

25' S.
9 24 20 43 -

Længde.
4- 14'
....

12/4»
• • .

+ 1
4- 13
+ 6
+ 29
+ 20

+ 23
4- 35
+ 20

4-13

21,0
32z0
18/3
6/4
12/0

8Z

+ 7

Rio de Juneiro
41°
40
38
39
36

25'V.
23 17 16 56 -

4- 7

-

15
16
17
18

21
20
20
19

52
41
46
45

-

36
37
35
37

21
2
14
7

-

4- 12
4- 23
4- 5
4- 13

+ 4
- 2
4- 18
- 18

3,7
1/9
163
16,9

-

19
20
21
22

19
18
15
13

12
59
51
21

-

36
35
35
38

51
19
56
48

-

+ 16
0
+ 1
0

—
+
4+

1
2
7
9

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

— 14
- 19
— 31

—
4-

3
5
9

2,9
4,9
8,9

19
29
7
12
48

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

llahie.

— 28
- 29
- 30
Juli
—
—
—

1
2
3
4
5

- 6
— 7
- 8
- 9
- 10

—
-

11
12
13
14
15

11° 44'S.
5 10
7 44 -

5 35 3 27 1 18 1 14 N.
3 40 -

5
6
8
10
13

19
54
53
49
36

-

16 45 19 49 22 27 25
4 28
6 -

37° 9' V.
35 40 33 51 33
35
35
35
36

20
2
23
5
32

-

4-16
4- 28
— 23
— 20

44+
+
4-

37
38
39
40
41

32
37
46
17
20

-

- 28
0
- 8
0
0

4- 23
0
+ 12
+ 2
+ 24

22,9
• • •
11,9
2,0
23,5

42 26 43
2 44
9 44 43 44 58 -

4- 8
+ 1
+ 12
4- 12

4+
+
+
+

22,2
11,4
16,8
19,2
13,5

4- 5

+ io

23
12
18
21
15

XXV
Journalen.
Luftens . Vandets
Varme. Varme.

'

Vinden.

Damp

tryk.

MN.

MI).

...
. . .

0. 2—2
N. t. V.—NV. SV. 3—5

O. 3-5 N. 3-5
SO. 4-4

SO. 2—2 NO. t. 0. 4—5
NO. 4—4
N. t. 0.3b-4
NO. 3b-3
N. 5b-3

NO. 3‘—3
NNO. 4—4
NO. U N. 3-3
NNO. 3b—4
N. 1. V. 5b—4

22,55°
21,92

18,7Q°
19,08

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

18,58
18,88
18,92
18,9G
19,17

23,98
23,77
23z52
24,47

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

• • •
• . .
. . •

NNV. 3b—3
NNO. og NO. 2—3
NO. 1. N. 4—4
NNO. 3—3

NNV. 3‘—2 NNO. 3—2
NO. t. N. 3b-3
NO. L N. 3b—4
NNO. 3-3

24/05
23,85
24,17
• • •

20,08
20,00
20,25
. . .

• « •
. . .
. . .

NNO. 3—2
N. og NNO. 3- 3
Oml. SO. 3—3
SSO. 5—5

NO. U N. 3—3
NNV. 2-2
SSO. 5-5
S. og SO. 5—5

25,28
24/92
24,80

20,58
20,58
21,17

SO. ustadig
OSO. 2-2
SO. 3-3

SO. 2—2
OSO. 2-2
SO.t. 0.3-3

25,18
20,28
26,18
26,25
26,67

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

•
.
.
•

•
.
.
.

OSO. 3—3
ONO. 3b—3
NO. og O.2—2
O. 2-2
ONO. 2-2

OSO.; O. t. N. 3—4
NO. 2—2
O. 3-2
O. 2—2
NO. 2—2

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

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

• « «
. • •
• . •
...

NO. 2-2
NO. 3—3
NO. 2—2
ONO. 3-2
NO. ogO.2—3

O. og NO. 0—1—1
NO. U N. 3—3
ONO. 2—2
NO. 2—3 ■
O. og NN.O. 3‘—3

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

19,83
20,05
20,53
20,63
20,83

•
.
.
.

NO. U O. 3‘—3
O. 4—4
ONO. og O. 3—3
ONO. 2—2
O. t. N. 3-3

ONO. 4—4
O. 3-3
ONO. 2—2
O. 3b—3
O. 3b-3

. . .
• . .

.

.

.

. . .
. . .
•
•
.
•

•
.
.
•

»
•
.
•

XXVI
Tabel I.
Fan and.

1847.

Brede.

Bestikkets Feil.
|
I.ængde.

Længde.

Brede.

45° 52' V.
47
5 48 15 48 36 -

+ 15'
+ 5
— 1
+ 29

4- 8*
+ 16
- 10
+ 9

7,0m
13,6
8,3
7,5

Juli
—
-

16
17
18
19

30°
32
34
33

59' S.
54 17 59 -

—
-

20
21
22
23

34
35
35
36

14
27
46
36

-

47
45
45
43

34
51
30
34

-

+ 3
- 1
+ 9
+ U

— 30
+ H
+ 8
- 7

24,9
11,5
6,6
5,7

—

24
25
26
27

36
37
37
38

49
3
46
43

-

41 10
40 16
40
6
39 26

-

+ 17
- 12
- 29
— 6

+ 50
+ 24
+ 3
— 1

24,1
19,2
2,4
0,8

—
—
-

28
29
30
31

39 15 38 42 39 51 41 51 -

38
35
36
57

28
40
8
18

-

- 12
+ 10
+ 6
4- 14

— 50
+ 21
+ 16
+ 9

23,3
16,3
12,4
6,8

Aug.
—
—
—

1
2
3
4

42
44
44
45

25
15
33
3

-

37
36
56
53

0
58
21
52

-

0
+ 16
— 3
- 7

+ H
+ 1
+ 3
+ 19

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

— 5
- G
— 7
- 8

45
46
47
48

24
2
5
1

-

50
28
24
19

55
19
15
43

-

+ 3
+ 13
+ 14
+ 16

— 8
+ 7
+ 15
+ 21

5,7
4,9
10,3
14,2

- 9
- 10
— 11

48
48
49

42 59 30 -

15 21 10 47 6 19 -

+ 6
+ 7
+ 1

+ 3
+ 24
+ H

2,0
15,7
9,2

.

xxvn
Journalen.
Vinden.

Luftens

Vandet.

damp

Varme.

Varme.

tryk.

MN.

MD.

25,08°
24,83
25,23
25,37

20,92°
20,54
20,63
21,12

• * •
•• •
• • •

0. I.N. 5*>— 3
ONO. 2-2
NO. 2—2
NO. 1—0—1

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

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

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

Stille
NNV. og NV. 2—2
ONO. 1—2 Stille
NV. 1—1

VNV. l—l
N. U V. 2—2
NV. 1—1
N. 1-2

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

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

NNO. 2—2
NO. 2—2
Stille BI. af. SO.
SO. 2—2

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

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

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

Stille Bl. af VSV.
NO. og ONO. 3—2
NO. og O. 3—1 ; 3—2
ONO. 2—3—2

Stille Bl. af V.
NO. 3b—3
NO. 2—4 i 3
O. 3-3

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

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

• « .
• • •
...

O. 2—1 Stille
0. 3-3
SO. 1—1 Stille
SV. og V. 2—2

N. og 0. 1—1
SO__ 0.3—3
Stille SSV. 1-1
V. 2-2

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

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

• • .
. . •

V. 3-5
VNV. 2-2
V. 5b —3
NNO. 3-3

VNV. 2—3
V. 2—2
VNV. —NO. 1. N. 3b—3
N. t. O. og N. 4—4

15,23
15,65
16,57

13,55
13,25
13,70

N. 3—4
SV. 5-8
VNV. t. SSV. 3—4—3

NV. og V. 2-4
NV. 5-6
S. og SV. 3b—3

• • •

• • •
• • •

• . •
• . .

0.; SV. 1—1

XXVIII
Tillæg til Tab. I.

Iagttagelser af Luftens og Vandets

4 Form. 8 Form.

Valparaiso.

Middag. 4 Efterm. 8 Efterm. Middel.

15/ 4°
9,25

19, 0°
9, 5

21, 0°
9, 0

22, 8°
8,75

18, 4°
8,75

19,32°
9,05

_27{ Luft
Vand

14, 8
8,75

18, 8
9, 0

22, 0
10, 5

21. 3
10, 5

19, 0
10, 5

19,18
9,85

- 28 1 Loft
Vand

15, 0
10,25

19, 6
10, 5

21, 0
10, 0

20, 8
10, 0

18, 0
9,75

18,88
10,00

- 29 j Luft
Vand

15, 0
9, 0

17, 5
9, 0

19, 2
10, 0

20, 0
9,75

16, 0
9,75

17,54
9,50

Febr. 2 j Luft
Vand

15, 7
10, 0

21, 0
10, 0

22, 3
12, 0

21, 2
11,75

17, 8
11, 5

19,60
11,05

Luft
3I Vand

15, 0
10, 5

17, 3
10,75

18, 7
10,75

19, 7
11, 0

17, 8
11, 0

17,70
10,80

Luft
Vand

17, 0
10,75

18, 0
10,75

21, 0
11, 0

21, 3
11, 0

18, 3
1 11,25

19.12
10,95

f Luft
Vand

15, 4
11, 0

18, 3
11, 0

21, 0
11, 0

22, 8
11, 0

19, 7
10,75

19,44
10,95

8 1r[ Luft
Vand

17, 0
10, 0

17, 6
10, 0

22, 5
10, 5

22, 2
10, 5

20, 6
10, 5

19,98
10,56

( Luft
- 10 <[ Vand

17, 2
10, 5

20, 5
10,75

21, 2
10, 5

18, 4
10,25

17, 5
10, 5

18,96
10,50

f Luft
- 11 1 Vand

17, 5
10,25

18, 5
10, 5

22, 2
10, 5

22, 3
10, 5

20, 0
10,25

20,10
10,40

( Luft
1 Vand

17, 0
10,25

18, 0
10,25

21, 0
11, 5

21, 5
11,25

19, 0
11, 0

19,30
10,85

f Luft
- 13 1 Vand

18, 6
11, 0

20, 0
11, 0

22, 8
10,75

22, 6
10, 5

20, 5
10, 5

21,90
10,75

f Luft
- 16 1 Vand

18, 0
10,75

21, 0
10,75

23, 0
11, 0

22, 5
11, 0

20, 0
11, 0

20,90
10,90

( Luft
( Vand

16,33
10,16

18,94
10,23

21,35
10,64

21,39
10,55

18,76
10,50

19,35
10,42

6,17

8,71

10,71

10,84

8,26

8,93

1847 Jan. 26 { Luft
Vand

-

A 1
- 4
1[

- 5^[
-

- 12 .

Middel • • •

Forskjel......................

XXIX
Varme i Valparaisobugt og paa Callaos Rhed.
Callao.

4 Form. 8 Form.

Middag. 4 Eflerm. 8 Eflerm. Middel.

20, 4°

21,26°

-13, 0

12, 5

12,10

22, 0

21, 8

20, 4

20,80

10, 5

10,25

9,75

9,25

9/95

20/ 0

20, 4

24, 2

21, 0

20, 2 ‘

21,16

8/75

9/25

10,75

11, 0

10,25

10/00

( Luft
- 7 {
( Vand

19/ 0

19, 6

25z 0

24, 8

20, 5

21,78

9/ 0

9, 5

10,25

10,25

10, 0

9,80

( Luft
- 8 {
( Vand

18, 0

20, 0

22, 3

25, 0

25, 0

22,06

9,75

10/25

11, 0

11, 5

11, 5

10,80

( Luft
-11 {
| Vand

20, 2

22/ 5

23, 8

23, 5

21, 4

22,28

10, 0

10, 0

10/ 5

10,75

10,25

10,30

( Luft
- 12 {
( Vand

20, 8

20, 0

23, 0

22, 2

20, 2

21,24

9,75

10,25

10,75

11, 0

10, 5

10,45

( Lurt
— 13 1
( Vand

9, 4

22, 0

25, 0

24, 0

21/ 4

22,36

10/25

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

10,05

19/50

20,61

23/62

23,16

21,19

21,62

9,72

10,19

10,81

10,91

10,53

10,43

9,78

10,42

12,81

12,25

10/66

11,19

19z 0°

20, 2°

23, 7°

10/25

11,75

13, 0

( Luft
5 1
( Vand

19/ 6

20, 2

10/ 0

i Luft
61
( Vand

( Luft
1847 Marts 4 <
( Vand

—

-

( Luft
Middel . . . <
( Vand

Forskjel......................

23, 0°

XXX
Tabel II.

Daglig Forandring i Luftens

Sted.

Aarstid.
Farvond.

Brede.

Længde.

1845 Aug. 1 — Aug. 23

Atlanterhavet.

(
22° 45'’N.
1- 20 59 S.

17° 5'V. I
- 28 39 - J

Aug. 24 — Sepi. 10

Atlanterhavet.

(
23
1 - 33

49
41 -

28 31 - 1
- 20 49 O. J

Sept, li — Sept 27

Indiske Hav.

f
38
1-25

16
30 -

24 58 - 81 37 -

)
]

Sept. 28 — Oct. 10

Indiske llay.

(
22
t- 8

35
44 N.

82 17 -84 51 -

I
J

Oct. 11 — Oct. 21

' Tranquebar,
»
Madros.
f
13
I- 20

58 N.
40 -

82 26 - 88 51 -

I
J

f
20
l- 9

39
18 -

88
- 93

38 49 -

I
/

Oct. 22

— Nov. 2

Bengalske Bugt.

Nov. 3 — Dec. 26

Calcutta.

Dec. 27 -.1846 Jan. 6

Bengalske Bugt.

1846 Jan. 7 — Fcbr. 25

Febr. 26 — Marts 7

Bengalske Bugt.

Marts 8 — Morts 21

Pulu-Pcnang.

Marls 22 — Marls 28

Mulaccastrædct.

Marls 29 — April 9

April 22 — Mai 12

Mai 13

— Juni 3

-

6° 43' N.
6 22 -

93° 0.
94° 34' 0.1
- 98 51 - )

28 7-

100 21 - I
- 103 47 - j

1
5

13 27 S.

104 11 - I
- 106 44 - }

4
- 13

54 51 N.

107
- 119

21 59 -

120 25 - I
- 115 18 - j

f
5
1-1

Singapore.

[
April 10 — April 21

8° N.

Nicobaröerne.

Chinasöen, ) (
Bancaslrædet, >
[ Javasöen. )

Batavia.

Chinasöen.

Juni 4 — Juni 10

Manilla.

Juni 11 — Juni 19

Chinasöen.

Juui 20 — Aug. 9

China.

f
24
1— 19

14-1
12 - ]

XXXI
og Vandets Varme, samt i Damptrykket.

Thermometer Hundrededeels.

£

>

Lua
Vand
Dampt.

1

11

\

1

4

8

MD.

24,21°
24,32
8,39"'

24,93°
24,41
8,60'"

25,23°
24,85
8,61'"

25,15°
24,87
8,63'"

24,29°
24,43
8,52'"

24.62°
24/49
8,52"'

15,36
15,08
4,54

1532
15,00
4,44

14,88
14,57
4,44

15,28
1432
4,51

14,08
15,74
4,37

15,54
1432
4,39
14z78
16,29
4,53
26,57
26,60
9,31

14,54
16,06
4,55

14,26
15,83
4,42

25,50
26,40
9,61

25,57
26,15
9,36

16

20

Middel.

Luft
Vand
( Dampi.

15,09
14,72
4,63

( Luft

13,67
15,47
4,31

23,92°
24,03
8,39'"
14,98
14,73
4,59
13,52
15,37
4,36

< Vand
( Dampt.

25,01
25,79
9,26

24,68
25,75
9,13

25,21
26,02
9,37

14,94
16,06
4,38
26,47
26,33
9,46

( Luft
J Vand
I Dampt.

27,94
28,38
9,30

27,72
28,46
9,35

28,82
28,67
9/iO

29,40
29,08
9,50

29,13
28,96 .
9,41

28,18
28,73
9,20

28,53
28,71
9,36

( Luft
/ Vand
i Dampt.

24,36
21,58
8,25

24,27
21,*68
8,22

25,19
21,68
8,52

25,74
21,95’
8,55

26,34
22,13
8,55

25,12
22,10
8,55

25,17
2135
8,44

( Luft
Z Vand
i Dampi.

27,34
22,89
10,52
28,18
23,67
9,74

27,25
22,89
10,37

28,79
22,89
10,94

29,82
22,96
11,22

28,98
22,96
10,97

27,84
22,94
10,65

28,34
22,92
10,78

27,80
23,58
9,67

29,14
23,58
9,68

29,55
23,72
9,63

30,43
23,94
9,50

28,75
23,75
9,58

28,97
23,71
9,63

f Luft
27,95
23,56
Z Vand
1 Dampt. . 10,36

26,78
24,06
10,47

28,27
24,06
10,18

29,62
24,63
10,44

29,77
24,31
10,11

2833
24,38
10,12

28,54
24,17
10,28

( Luft
< Vand
1 Dampl.

28,04
24,20
10,31

27,72
23,95
10,18

29,66
24,05
10,64

30,18
24,43
10,70

30,46
24,53
10,75

28,90
24,40
10,23

29,16
24,26
10,47

( Luft
< Vand
( Dampt.

29,06
24,84
10,21

28,87
24,78
10,29

30,15
24,82
10,56

30,57
25,11
10,64

30,29
25,07
10,44

29,30
24,91
10,24

29,71
24,92
10,36

( Luft
< Vand
( Dampt.

29,64
24,54
11,01

.29,43
24,57
. 10,96

30,43
24,50
11,35

31,09
24,86
11,65

31,28
24,82
11,59

29,91
24,68
11,41

3030
24,66
11,33

< Vand
( Dampi.
( Luft

f
i

MN.

( Luft
Z Vand
I Dampi.

i

1

i

1

‘
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Tabel H.

Daglig Forandring i Luftens

Sted

Aarstid.

Orede.

Længde.

30° 56ZN.
— 21
3 -

123° 29
50' V.}
O.
— 156

Farvand.

Oct. 6

Nov. 13

Sandwichsöerne

Nov. 14

Dec. 5

Stille Ilav.

Dec. 6

Dec. 17

Tahiti.

Stille Bov.

Dec. 18—1847 Jan. 25

1847 Jan. 26 — Fcbr. 23

•

{

Stille Ilav.

1846 Aug. 10 — Oci. 5

f

f
20
1- 17

33 N.
28 S.

(
17
I - 33

{-

153
- 149

37- I
30- J

6 23 -

151
71

50 - I
57- )

21
12

48 32 -

71
77

79
87

Valparaiso og
Stille Hav.

Febr. 24 — Mails 3

Stille Hav.

Marls 4 — Marls 14

Callao.

Marls 15 — Marls 20

Stille Hav.

{-

13
23

13 15 -

Marls 21 — Marts 31

Sydhavet.

{-

25
37

28 21 -

53 - I

Apiil 1 — April 8

Sydhavet.

f

39
56

27 45 -

12 - I

(
54
(- 41

17 34 -

63
54

56 - I
13 • J

Buenos-Ayres.
35
f
Sydlige
1 (
( Atlanterhav. J I- 24

32 20 -

52
43

55 - I
39 - f

41
38

25 - )
38 - J

37
44
44
6

N
il:}

Sydlige
Atlanterhav.

April1 9 -- April 15

{

April1 16 -— Mai 15

{ Montevideo,

Mai 16 -- Mai 24
Mai 25 -— Juni 9
Juni 10 -- Juni 22

Juni 23 -- Juni 27
Juni 28 -- Juli 13

Juli 14 -- Aug. 11

!

0- )
49 - J

0- J

5- J

Rio Janeiro.
24 25 f
Sydlige
) f(-13
21 I Atlanterhav. J
Dahia.
11
(Syd I. og nordi J f
4 S.
I Atlanterhav, j (- 22 27 N.
25
4
Nordlige
) (
Atlanterhav, j I— 49 30 -

{

i

XXXIII
og Vandels Varme, samt i Damptrykket.

Thermometer Hundrededeels.
•
»

ft! N.

4

8

MD.

16

20

Middel.

i Dampi.

25°80
18,14
8/z'll

23°70
18,04
8'"0C

24°5i
18,11
8*"14

25°30
18,39
8Z/Z17

25°32
18,48
8"z25

24°49
18,27
8 "19

24°49
18,24
B"'15

f Luft
/ Vand
) Dampt.

25,85
20,15
9,69

25,74
20,20
9,55

26,78
20,27
10,05

26,92
20,45
9,74

26,84
20,51
9,54

26,50
20,44
9,47

26,40
20,34
9.67

( Luft
) Vand
I Dainpt.

21,39
15,91
7,69

21,02
15,66
7,58

21,86
15,74
7,70

22,56
15,89
7,97

22,72
15,95
8,02

21,44
15,82
7,77

21,83
15,83
7,79

( Luft
J Vand
1 DampL.

21,67
14,94
7,52

21,92
15,25
7,41

22,76
15,28
7,59

25,16
16,17
7,65

25,95
16,22
7,80

22,05
15,11
7,48

22,59
15,50
7,54

( Luft
? Vand
> 1 Dainpt.

22;58
16,15
7,29

22,67
15,63
7,56

23,08
16,71
7,23

25,78
16,67
7,18

23,63
16,54
6,95

22,53
16,67
6,81

23,04
16,59
7,17

( Luft
? Vand
1 Dainpt.

21,42
15,43
6,53

21,11
15,39
6,40

; 21,86
15,56
6,26

22,89
15,52
6,48

23,52
15,73
6,50

21,20
15,11
6,57

21,97
15,42
6,39

( Luft
< Vand
r DampL.

8,81
5,67
3,09

8,77
5,04
3,15

8,99
5,04
3,23

9,11
4,83
3,30

8,14
4,63
3,12

7,47
4,33
3,04

8,55
4,92
3,15

( Luft
) Vand

8,61
4,94
3,28

8,86
5,06
3,46

9,79
4,88
3,47

10,59
4,75
5,72

10,91
5,56
3,75

11,03
5,63
3,82

9,96
5,14
3,57

( Luft
1 Vand

18,81
16,78

18,77
16,91

18,96
16,84

19,60
17,03

19,70
17,69

19,68
17,69

19,25
17,16

f Luft
1 Vand

22,93
19,31

22,84
19,27

23,62
19,42

24,54
19,50

23,70
19,52

23,08
19,56

23,45
19,43

( Luft
( Vand

25,14
21,17

24,90
21,04

25,99
21,12

26,34
21,40

20,95
18,43

20,67
18,34

21,62
18,40

22,44
18,64

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

25,59
21,25

( Luft
1 Vand

25,92
21,38
22,04
1Ç,65

r

( Lurt
) Vand

i

i

I
/
>

f

i Dampt.

)
J

'l
!

1
1
i
)

• 21,45
18,49

XXXIV
Tabel III.

Sammenligning mellem Temperaturens

Sted.

Aarstid.
Farvand.

Længde.

Brede.

[
14° 144 S.
i - 8 44 N.

—

83° 58* U.
84 51 -

58 40 -

—

82
88

36
- 21

58 3 -

155
— 156

37 0.
29 V.

{

20
— 17

33 N.
28 S.

153
— 143

5747 -

Sülle Uav.

{

17
- 57

6 13 -

1847 Fahr. 24 — Marts 5

Stille Hav«

(

21
— 12

48 52 -

Marls 15 — Marts 20

Stille Hav,

(

15
— 23

Marts 21 — April 6
April 9 — April 15

Sydhavet og
sydlige
Atlanterhav.

{

25
— 56

Juni 10 — Juni 22

{

Sydlige
Atlanterhav.

Juni 28 — Juli 13

f Sydi. og Nordi. i
I Atlanterhav, j

Juli 14 — Aug. 11

Nordlige
1
Atlanterhav, j

Indiske Hav.

{

Bengalske Bugt.

{

13
— 20

Stille Hav.

{

Dec. 5

Stille Hav.

1846 Dec. 18 —1847 Jan. 25

1845 Oct. 1 —1845 Oct. 10

Nov. 2

184G Sept. 1 — 1846 Oct. 4

Nov. 14

}{
(

26 52 -

151
71

50 - )
57 - f

:
i —

7i
77

u - i
25 - j

13 15 -

—

87

49 - )

2845 -

—

88
68

53 - )
5 -J

24 25 -13 21 -

—

41
58

25-1
38 - J

—

37
44

9-1
9 - J

—

44 58-1
6 19 - J

11
- 22

4 S.
27 N.

25
4 -49 30 -

1 —
i

XXXV
daglige Gang paa Toppen og paa Dækket.

Hundrededeels Thermometer.
MN.

4

8

MD.

4

8

Middel.

( Top
( Dæk
( Forskjel

26°02
26,57
0,55

25°97
26,63

25°88
26,23

26°49
27,22

26°94
27,74

26°30
26,94

26°27
26,89

0,66

0,35

0,73

0.80

0,64

0,62

( Top
(. Dæk
( Forskjel

27,48
27,94

27,47
27,72

28,24
28,82

2845
29,40

28,16
28,93

27,54
28,18

0,46

0,25

0,58

1,05

0,77

0,64

27,87
28,49
0,63

( Top
c Dæk
( Forskjel

21,78
22,10

21,68
21,97

22,15
22,76

22,40
23,52

22,74
23,50

22,27
22,60

22.17
22,74

0,32

0,29

0,61

1,12

0,76

6,33

0,57

( Top
i Dæk
( Forskjel

25,40
25,86

26,34
26,79

25,95
26,84

0,45

0,89

25,81
26,63
0,82

25,Ç3
26,15
0,52

25,75
26,33

0,46

25,34
25,71
0,37

( Top
Z Dæk
( Forskjel

20,78
21,11.

2Q,92
21,23

21,00
21,36

22,07
22,89

22,28
22,97

21,49
21,77

21,42
21,89

0,33

0,31

0,36

0,82

0,69

0,28

0,47

21,75
( Top
21,87
< Dæk
( Forskjel + 0,12

22,04
22,00
— 0,04

22,58
22,70

23,43
23,54

22,18
22,14

22,60
22,70

+ 0,12

+ 0,11

23,63
23,95
+ 0,32

-0,04

+ 0,10

( Top
< Dæk
( Forskjel

22,20
22,54

2240
22,76

22,85
23,20

22,65
23,44

22,92
23,63

22,25
22,53

22,55
23,02

0,34

0,36

0,35

0,79

0,71

0,28

0,47

( Top
< Dæk
( Forskjel

14,13
14,62

14,31
14,64

14,42
14,86

15,26
15,97

14,86
15,21

14,05
14,57

0,49

0,d3

.0,44

0,71

0,35

0,52

14,51
14,98
0,47

( Top
Z Dæk
( Forskjel

23,23
22,90

23,24
23,16

23,90
23,58

24,09
24,34

23,55
23,53

23,28
23,05

23,55
23,43

- 0,33

-0,08

— 0,32

+ 0,25

-0,02

-0,23

-0,12

( Top
Z Dæk
( Forskjel

25,22
25,09
-0,13

25,15
24,96

25,50
25,95
0,45

25,83
25,59
-0,24

25,43
25,23

-0,19

25,87
26,45
0,58

25,50
25,55
+ 0,05

( Top
< Dæk
( Forskjel

21,20
21,04

20,81
20,65

20,89
20,98

22,27
22,63

21,97
22,14

— 0,16

- 0,1'6

+ 0,09

+ 0,36

4-0,17

-0,15

21,40
21,26
-0,14

0,58

21,42
21,45
+ 0,03
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Tabel IV.

Aar og Dag.

1845

Nov. 18

Dec. 5

Ulircts
Gang.

Steel.

Calcutta.

+

Calcutta.

+

Svingningsobservationer t

Begyndelse.

Naal.

Tid.

Tetnp.

5"81

35'u f. in.
48,2 16,4 32,2 3,0 - i
15,3 -

21°00
21,00
21,00
22,25
21,00
21,25

2,56

34,0
50,0
17,8
32,1
53,0
4,8

19,50
19,75
20,00
20,50
20,50
20,75

—
—
-

1846 Jan. 1

Pulo-Pcnang.

+ 2,56

3

Pulo Penang.

+

2,56

6
6
8

52,6 58,1 21,9 -

Jan. 11

{Pulo-Milu. J

+

2,56

7
7
9

0,0 25,7 5,0 -

Jan. 17

t Knmorla, ■>
( Monkala. J

+

2,56

5
5
7
9

39,2
57,5
40,3
23,3

Jon. 24

Mamorta.

-

9,22

8 32,9
11 47,8

9,22

8
8
7
7
5
5

Jan.

Febr. 23

Nicobar

Slor-Nitfubar.

i

-

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

i

i

25.25
24.50
27.50

I
I
I

25,75
24,75
25,00

-

26.50
27.25
26.50
25.50

-

27,75
27,25

—
-

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

XXXVII
Bestemmelse af den magnetiske Horizontalintcnsilct.

Ende.

V» Svingebue.

Tid.

Tid af 200 Svingninger.
lemp.

observ.

rcduc.

ved 10°.

4S2"04
482,09
496,44
496,83
377,27
377,14

480-19
480,23
494,42
494,64
575,80
575,63

i

,

110
110
115
110
100
100

6h
6
7
7
9
9

45*3 f. m.
59,9 28,4 44,2 12,2 25,0 -

21°00
21,00
22,25
22,75
21,25
21,50

482-98
483,02
497,47
497,80
577,90
377,76

120
120
135
130
125
110

5
6
6
6
7
7

40,3
1,7
29,9
44,1
2,8
14,0

_
__

18,75
20,00
20,50
20,50
20,75
21,00

483,52

483,51
498,04
498,22
378,92
378,08

482,24
482,23
496,73
496,97
378,02
377,55

480,62
480,63
494,94
495,13
376,61
375,91

115
120
110

5
5
6

25,4
50,7
12,4

—
-

25,25
23,50
25,75

477,10
492,94
375,o4

475,88
491,84
374,28

473,52
489,24
372,02

120
120
100

6
7
8

44,1
10,0
51,0

-

25,50
24,50
27,00

477,94
493,48
375,02

476,88
492,38
374,38

474,30
489,78
372,12

120
120
100

7
7
9

11,6
37,7
14,1

-

25,50
24,25
24,50

478,54
494,00
375,72

477,48
492,90
375,08

474,86
490,39
373,14

120
120
115
100

5
6
7
9

46,8
9,0
52,3
32,4

-

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

478,80
478,64
495.44
376,21

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

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

130
110

8 44,5
11 59,5

-

27,25
25,50

479,08
480,04

477,81
479,33

474,88
476,33

130
130
125
130
1L0
110

8
8
7
8
5
5

-

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

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

477,80
477,86
492,67
495,09
375,35
375,05

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

26,3
40,0
47,2
2,8
37,2
50,3

1

•

XXXVffl
Tabel IV.

Aar og Dag.

1846

Sted.

Uhrcts
Gang.

4
4

1

9,25

I
I
II
11
HI
HI

0 35,8
0 58/2
1 29,4
2 32,2
2 55,9
3 10,9

1
— 1 25,50
- 1 25,75
i
1 22,00
- , 22,50
—
22,50
—
23,25
23,25
—
23,50

9,25

I
I
11
11
111
III
HI
III
11
11

0 21,1
0 38,2
1
5,2
1 26,4
2 34,1
2 51,5
3
7,4
3 20,0
3 40,3
3 58,0

—
22,25
- 1 22,50
23,00
—
23,50
24,00
24,00
— 1 24,25
24,50
23,75
—
24,25
—

9,25

1
1
I
1
11
II
Hl
111

0
0
1
1
1
2
2
2

50,1
51,4
9,8
28,9
53,8
10,3
32,6
47,0

—
-

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

f

11
11

3
4

48,6
4,1

-

20,00
21,75

(

111
III

8
8

30,2
41,3

f. m.
-

22,00
21,25

Juni 9

Manilla.

—

9,22

Honolulu.

-

25°25
23,00
23,75
23,50

HI
Hl

9Z'22

Oct. 19

J Temp. R.

!

__

-

Klokkcslct.

3* 40*0 c. in.
4
7,8
— '
4 28,2
—
4 56,0
— !

Rala* ia.

Honolulu.

Begyndelse.

Naal.

1
11
HI
11

Mai 4

Oct. 14

Svingningsobservationer t

Od. 20

Honolulu.

—

Dec. 15

Borabora.

- 11,50

Dec. 16

Borabora.

- 11,50

13,6
28,1

XXXIX
Bestemmelse af den magnetiske Horizontalintcnsilct.

Ende.

Tid af 200 Svingninger.

x/2 Svingebue.

Klokkcslct.

Temp. R.

observ.

130
125
110
120

31 51*7 c. trt.
4 19,9
4 37,4
5
8,1
-

23°00
23,25
24,00
25,00

486**46
501,50
381,64

110
110

4 22,8
4 37,3

-

25,75
25,25

110
130
125
120
110
100

0
1
1
2
3
3

-

130
130
115
120
120
120
120
120
130
120

0 34,0
0 51,2
1 18,5
1 59,7
2 44,3
1,7
3
3 17,6
3 30,2
3 53,7
4 11,3

12p
120
150
120
130
130
100
110

0
1
1
1
2
2
2
2

120
120

120
120

reduc.
485**17
500,04

'

ved 10° R.

30034
500,29

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

381,28
380,64

380,49
379,84

378,40
377,76

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

534,80
534,88
551,22
550,94
422,16
422,04

533,68
533,46
549,85
549,62
421,28
421,27

531,39
551,09
547,57
547,02
419,29
419,26

—
—
—•
—
—
-

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

534,72
534,96
551,28
551,68
422,36
422,20
422,36
422,24
551,88
551,72

433,59
553,54
550,05
550,36
421,36
421,20
421,56
421,24
550,41
550,41

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

43,3
4,3
22,7
41,3
7,1
23,6
42,8
57,2

—
-

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

555,46
535,08
535,16
535,20
551,64
551,52
422,12
422,52

534,20
533,80
533,74
553,94
550,18
550,06
421,36
421,64

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

4
4

1,1
16,6

-

20,50
22,25

514,96
514,80

513,72
513,57

511,88
511,40

8
8

39,8
50,8

f. m.
—

21,25
21,00

395,12
394,84

394,17
393,89

392,57
392,35

!
i

501,48

i

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

.
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Tabel IV»

Aar og Dag.

Sted.

Uhrets
Gang.

KlokkesleL

1
Valparaiso.

- 1L"GO

<

Valparaiso.

— 11,60

I

I
11

1

1

11
111

\

Hl

f
1
Febr. 11

I

J

I
II

1

11

I 111

Marts 5

Callao.

— 10,91

k

111

/
I

I
I

/
1

11
11

| 111
k

111

(

I

I
Juni

1

Juni 24

Rio de Janeiro.

Bahia.

- 11,68

— 11,68

Begyndelse.

Naal.
/

1847 Febr. 10

Svingningsobservationer

I

/
1

I

11
11
III

k

1,1

(

I
I
II
11

I
J

1

1k m
111

Temp. R.

20°50
19,00
19,50
19,00
19,00
19,25

6»
7
7
8
8
8

57*8 f. m.
5,2
41.5
—
o,i
21,4
—
35,4
-

6
7
7
7
8
8

59,5
16,0
37,5
53,4
12,5
24,5

—
—
-

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

7 42,4
8 0,7
8 24.1
8 47.2
9 6,6
9 25,6

—
—

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

6 4,7
6 22,8
G 56,7
7 15,2
7 46,5
8 0,8

—
—
—
—
-

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

6 11,5
6 294
7
9,6
7 38,2
8 10,3
8 26,8

—
—
—

20,25
20,25
20,00
20,25
20,50
20,00
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Bestemmelse af den magnetiske Horizontalintensitet.

Ende.

Vs Svinger

T

1

!

i
I

«

r
1

i1

s

r

i

1
Ù
1

i

bue.

Tid af 200 Svingninger.
Temp. R.

observ.

rcduc.

ved 10° R.

19°25
19,25
19,00
19,25
19,00
19,00

529"92
529,84
546,12
545,84
418/94
419,08

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

526"58
526,73
543,05
542,79
416,73
416,86

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

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

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

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

—
—
—
—

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

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

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

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

Klokkeslcl.
50'6 f. m.
—
18,0
—
55z7
—
13/3
—
31/6
45,6
—

150
130
12Q
120
110
110

Gi
7
7
8
8
8

110
120
100
105
100
110

7 12/1
7 28/8
7 50,5
8
6,6
8 22/4
8 34/6

110
110
110
110
105
100

7 54,6
8 13/0
8 36/7
8 59/8
9 16/3
9 35,3

115
130
130
120
120
110

6 17/9
6 36/0
7 10/3
7 22/7
7 57,0
8 11,3

—
—
—
—
—

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

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

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

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

130
130
130
120
120
120

6 24,6
6 42,4
7 23/0
7 51/6
8 20,6
8 37,2

—
—
—
—
—

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

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

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

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

___

—
—
—
—
—

_
—

XLII

Forklaring af Tabellerne og Udvikling af de ved
Iagttagelserne vnndne Resultater.
J)e Iagttagelser, hvis Resultater findes i foranslaaende

Tabeller, ere nærmest foranledigede ved de Opfordringer,
soin ere fremsatte i den af Videnskabernes Selskab afgivne
Betænkning, deels i Slutningen af Indledningen, deels i Nr.
1 og 6 af den Deel, der handler om Jordklodens Physik i
Almindelighed.
Paa det förste Sted udhæves nemlig Hensigtsmæssig
heden af, at der föres en fuldstændig Journal saavel over
Luftens og Vandets Varme, som over Luftens Fugtighed,
Vindens Retning og Styrke. Paa det andet Sled er der
gjort opmærksom paa det Önskelige i, al Iagttagelser over
Luftens Varme paa Toppen af og til anslilledes samtidig
med dem, der gjöres paa Dækket. Endelig er det paa del
tredie Sted udtalt som Regel, at, naar Corvellen cr ved
Land, og Leilighed tillader det, der anslilles Iagttagelser til
at bestemme den magnetiske Declination, Inclination og
Horizontalinlensilet.
For at opfylde den förste Fordring, blev der den 28
Juli 1845 paa Dækket 6 Fod over samme mellem Mesansmasten og Snovmasten opstillet et Psychrometer ined Hundrededeels Inddeling. Deltes Thermomètre aflæstes daglig
6 Gange, nemlig Midnat, Kl. 4 og 8 Formiddag, Middag, Kl.
4 og 8 Eftermiddag, og paa samme Tid maaltes Vandets
Varme ved et Thermometer, der nedlodes i en Pös, fyldt
med Vand fra Overfladen. De saaledes anstillede Iagtta
gelser indfortes derpaa i en Journal, som desuden indeholdt
Angivelse af Corvettens Brede og Længde tilligemed Be-
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stikkels Feil for hver Dags Middag, Vindens Retning og
Styrke samt Yeirels Beskaffenhed for Midnat og Middag.

Tabel I.
Disse Optegnelser ere i det Hele taget fuldstændige,
for hele det Tidsrum, Corvellen har tilbragt i rum Sö; Hul
ler i lagltagelsesrækkerne forekomme ikke ofte, hyppigere
ere Iagttagelserne med det törre Thermometer bievne ubru
gelige, fordi Kuglen beduggedes af den fugtige Atmosphære.
De ere nu benyttede i Tabel I. ti! at give for hvert enkelt Dögn
Middeltallet af de 6 Iagttagelser, der ere anstillede over
Luftens og Havets Varme, og ligeledes Middeltallet af de
Damptryksbestemmelser, der kunne udledes af Iagttagelserne
med det fugtige Thermometer. Da der ikke er anslillet
Baromeleriagttagelser tilsvarende lil disse, saa er ved Be
regningen af Damptrykket Barometerstanden sledse sat lil
336". 1 den hede Zone vil delle ikke medföre nogen væ
sentlig Urigtighed, da saavel den daglige, som den aarlige
Forandring der ikke overstiger el Par Linier, og til denne
Zone henhörer den störste Deel af disse Iagttagelser« Mid
deltallene for Luftens og Vandels Varme, samt for Damp
trykket kunne vel ikke antages nöiagtig at udtrykke Døg
nets Middel, men betydelig kan Afvigelsen dog ikkey^aæ?
da Iagtlagclseslimerne ere fordeelle ligelig* oja^MleDognet, og den daglige Forandring, som Tab.TE-vil vise, ikke
er stor, navnlig ved Vandet.
Foruden disse Iagttagelser er ogsaa i denne Tabel op
laget Angivelser af Vindens Retning og Styrke for Midnat
og Middag. Styrken er betegnet ved Tal i Henhold lil det
af Marinen vedtagne System, som er folgende:
6 Torebet Mersseils Kuling.
0 Stille.
7 Trerebet Mersseils Kuling.
1 Liden Laring.
2 Laber Bramseils Kuling. 8 Klodsrebel Mersseils Kuling.
9 Undersells Kuling.
3 Bramseils Kuling.
3b Stiv Bramseils Kuling. 10 Stiv Underseils Kuling.
11 Flyvende Storm.
4 Merseils Kuling.
5 Rebet Merseils Kuling. 12 Orkan.
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periodiske Forandringer træde mindre stærkt frem end over
Fastlandet. En Betragtning af de i Tabel I. opförte Mid
deltemperaturer for den hede Zone vil ogsaa vise, at denne
i et temmelig langt Tidsrum holder sig eens, de tilfældige
Forandringer undtagne. Ogsaa kan det ansees formgivet,
at den Indflydelse, som den i A arets Löb foregaaende For
andring i Solens Middagshöide har paa Temperaturens dag
lige Gang, fornemmelig viser sig ved Spillerummet mellem
den höieste og laveste Stand, og mindre ved Klokkeslettet
for Vendepunkterne og for Dögnets Medium, der en stor
Deel af Aaret i Lobet af en Maaned ikke forandrer sig eet
Qvarteer. Det fremgaaer ogsaa af Journalen, at Forskjel
len mellem de til samme Time anstillede Iagttagelser ikke
viser nogen Tendents til al voxe eller aftage regelmæssig.
Af de i Tabel II. meddeelte Middeltal kunne derfor vel
de, der angaae den hede Zone, antages at give en nogen
lunde tilnærmet Bestemmelse af den daglige Forandring for
de Tider af Aaret, paa hvilke de ere anstillede. Det Samme
gjælder om den Række, der er anslillet under Overfarten
fra China over det stille Hav til henimod Sandwichsoerne,
i Tidsrummet fra den 10 August til den 4 October 1846,
Sted.

Brede.

1

220 451 N.
200 59' S.

Atlanterhav............................

Bengalske Bugt......................
Indiske Hav.............................
Nicobartierne..........................

Chinasöen ................................
Stille Hav *...............................

f
I

<

Stille Hav............. ................
<

240 25* S.
lo® 21* S.
IP 4* S.
220 27* N.
13° 58'N. — 20° 40* N.
G® 43* N. — 60 22* N.
220 35* S. — S® 44* N.
80 N.
10 13* N. - 50 27* S.
40 51* S. — 13° 51* N.
240 21* N. — 19° 59* N.
20° 53* N. — 17« 28* S.
210 48* S. — 120 32* S.
13« 15* S. — 25° 15* S.
300'56* N. — 38« 51* N.
36« 58* N. — 300 9,

Aarstld.

}

Aug. 1—23

I

Juni 10—22

I

Juni 28 — Juli 13

Oct. 22 — Nov. 2
Febr. 26 — Marls 7
Sept. 28 — Ocl. 10
Jan. 7 — Febr. 25
April 10 — April 21
Mai 13 — Jnni 3
Juni 11 — Juni 19
Nov. 14 — Dec. 5
Febr. 24 — Marts 3
Marts 15 — Marls 20
Aug. 10 — Aug. 51
Sept. 1 — Sept. 27
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som er medtaget, fordi Corvellen under denne Overfart
holdt sig stadig i en Brede af 30—38° Nord, og man alk
saa kunde, uden væsentlig Feil, sammendrage Iagttagelserne
til et fælleds Middel tal. Derimod er for den bengalske Bugt
Tidsrummet Dec. 27 — Jan. 6 ikke medtaget, fordi den be
tydelige Forandring i Brede, der foregik i dette Tidsrum,
har frembragt en dertil svarende Forandring i Middeltem
peraturen, saaledes som det viser sig i Tabel I.
Til at give en lettere Oversigt over disse Forhold vil
den vedföicde Tabel tjene. Den giver nemlig for hvert af
do forskjellige Have Forskjellen mellem Dögnets Middel
temperatur og den Temperatur, der svarer til de vodtagne
Iagttagelsestimer, stöttet paa et Middeltal af alle de laglagelser, der er anstillet paa samme Sted. Tegnet C+) viser
at Timens Temperatur er over Middel, (—) at den er un
der delle. Tallene i den sidste Pille angive Antallet af do
Dage, hvis Iagttagelser ere bievne benyttede. Dette stem
mer ikke altid med, hvad der kan udledes af Tidsbestem
melserne i 3die Pille, da flere Dage ofte ere udeladte, fordi
Iagttagelserne enten ikke vare fuldstændige, eller ikke rig
tige paa Grund af, at Thcrmomctrets Kugle beduggedes.
Dögnets
Middel.

4.

8.

Aninl
•r
Dage.

+ 0'77

+ 0°39

— 0°34

51

+ 0,23

+ 0,74

+ 0,99

-0,29

22

-0,89
-1,09

-0,36
+ 0,45

+ 0,90
+ 1,48

+ 1,00
+ 0,64

-0,07
-0,50

11
40

-0,72

-0,94

+ 037

+ 0,86

+ 0,87

-0,37

32

-0,67

0,67

+ 0,20

+ 0,62

+ 0,81

— 0,31

34

-0,67
-0,64

0,72

-0,04

+ 0,76

+ 0,81

-0,18

F 0 r s k j e 1.
8.
M. D.

M. N.

4.

-0,45

— 0°68

+ 0*31

-0,68

-0,98

22054

— 0,56
-1,00

. 1 29°66

i 24065

1 28°73
r

28057

i 24077

27015
22081

38
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Denne Sammenstilling viser tilstrækkeligt, at den dag
lige Forandring er lille, navnlig i Sammenligning med hvad
den er paa Land under samme Brede. Den stiger intetsteds
til to Grader, undtagen ved Nicobarerne, og dette netop paa
Grund af denne lille Landmasses Nærhed. Forandringens
Gang i Lobet af Dögnet er i det Hele taget temmelig eens,
den laveste Stand falder paa Kl. 4 Morgen, den höiesle i
de fleste Tilfælde Kl. 4 Eftermiddag, hvorfra dog Atlanter
havet gjör cn Undtagelse, idet Temperaturen om Middagen
er betydelig höiere end Kl. 4, hvilket finder Sted saavel
Syd som Nord for Æqvalor; Grunden til Afvigelsen ved
Nicobarerne er den samme, som ovenfor. Det Klokkeslet, hvis
Temperatur er lig Dognets Middeltemperatur, falder saavel
om Formiddagen, som om Eftermiddagen mellem Kl. 4 og
8, men nærmest det sidste Klokkeslet. Aldeles afvigende
herfra i Henseende til Formiddagsklokkeslettet erlagllagelsesrækxen for det indiske Hav; men, da den kun stötter
sig til el lille Antal iagttagelser, saa bliver denne Afvigelse
af mindre Betydning. 1 den nordlige Deel af det stille Hav,
falder delte Klokkeslet om Formiddagen lidt efter Kl. 8;
men denne lille Afvigelse kan vel forklares af den höiere
Brede«
Den daglige Forandring i Vandels Temperatur er be
tydelig mindre end Luftens, dens Middelstørrelse er kun
lidt over en halv Grad, og kun et Par Steder i den syd
lige Deel af del stille Hav stiger den over een Grad. For
andringens Gang i Lobet af Dögnet er, hvor den fremtræ
der nogenlunde regelmæssig, omtrent som ved Luften.
Den daglige Gang af Damptrykket er de fleste Steder
saa uregelmæssig, at Intet bestemt kan siges derom.
Tabel. III.

Hensigten med denne Tabel er, hvad ogsaa dens Over
skrift udviser, at sammenligne Temperaturens Gang paa
Toppen med den paa Dækket. Den försle Række af disse
Iagttagelser begyndte med 1845 Sept. 28 og ophörle samme
Aar Novbr. 2 ved Ankomsten til Calcutta. Den anden Række
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begyndte 1846 Seplbr. 1 under Overfarten over det stille
Hav og endte 1847 Aug. 22 i Nordsoen. Under Ophold
paa Red eller i Havn ere ingen Iagttagelser anstillede paa
Toppen. Men iblandt dem, [der anstilledes i rum So, ere
der ogsaa endeel ufuldstændige, navnlig af dem paa Top
pen; disse Dage ere udeladte i Tabellen, ligesom ogsaa de
3 förste og de 11 sidsteDage. I den sidste Række er der
nogen Usikkerhed med Hensyn til Thermometret paa Top
pen. Det bemærkes nemlig i Journalen 1847 Mai 19, at
man ved at sammenligne Thermometret paa Toppen ined
det paa Dækket havde bemærket at det förste viste 0n2
meer end det andel; men man har Intet tilfoiet om, hvornaar denne Forskjel formodedes at være indtraadt. Da det
imidlertid efter at Tabellen var bleven beregnet, viste sig,
at Forskjellen mellem Middeltemperaturen paa Dækket og
den paa Toppen for Tidsrummet 1847 Marts 21 — April 15
var 0°2 lavere end for det forrige, saa blev denne indfort
derfra og til Enden af Tabellen.
Betragter man nu Tabellen, saa vil man see, at der i
Forskjellen mellem Middeltemperaturerne fremtræde flere
paafaldende Uligheder. Saaledes er for det stille Hav For
skjellen for de 4 Afdelinger 0°57, 0°58, 0°47 og 0°47 og
for den femte som er den fjerde i Rækken 0°10. Ligele
des staaer ved den trediesidste Afdeling Thermometret paa
Toppen 0°12 höiere end det paa Dækket, og i de to næste
Afdelinger er Forskjellen kun 0°05 og 0°03. lövrigt ere
disse Uovereensstemmelser mindre væsentlige; thi Hensigten
med disse Iagttagelser er ikke at bestemme Forskjellen
mellem Middeltemperaturen paa Dækket og paa Toppen,
men kun at finde ftrholdet mellem den daglige Forandring
paa begge Steder, og paa denne Undersøgelse har Middel
temperaturen ingen Indflydelse. Söger man nemlig i begge
Rækker Forskjellen mellem Dögnets Middeltemperatur og
Temperaturen for de enkelte Timer, saa er denne aldeles
fri for al Afhængighed af Middeltemperaturen.
En saadan Sammenstilling findes i den vedföiedo Tabel
for alle 11 Afdelinger af Tabel III. og ere opförte i den
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samme Orden. Tegnel (+) betyder over, (—) under Mid
deltemperaturen,
Forandring i Dögnet

Spille,
rum.

Bf. N.

4.

8.

Bf. D.

4.

8.

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

—(P26
— 0,38
-0,77
-0,40
— 0,77
-0,49
— 0,62
-0,42
- 0,66
-0,50
-0,70
— 0,56
-0,26
-0,15
— 0,34
-0,20
-0,27
-0,31
-0,59
-0,35
-0,80
-0,61

— 0°66
-0,59
— 0,33
— 0,37
-0,02
-0,02
+ 0,46
+ 0,59
-0,53
-0,42
0,00
-0,02
+ 0,18
+ 0,30
— 0,12
— 0,09
+ 0,15
+ 0,35
+ 0,40
0,00
— 0,47
— 0,53

+ 0,33
+ 0,22
+ 0,91
+ 0,48
4 0,78
+ 0,23
+ 0,51
+ 0,20
+ 1,00
+ 0,65
+ 0,84
+ 0,83
+ 0,42
+ 0,10
+ 0,99
+ 0,75
+ 0,91
+ 0,54
+ 0,90
+ 0,37
+ 1,18
+ 0,85

+0085
+ 0,67
+ 0,44
+ 0,29
+ 0,76
4 0,57
+ 0,30
+ 0,06
+ 0,08
+ 0,86
+ 1,25
+ 1,03
+ 0,61
+ 0,37
+ 0,23
+ 0,55
+ 0,54
0,00
4 0,05
4 0,33
4“ 0,69
+ 0,55

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

1,51
1,06
1,68
0,88
1,57
1,08
1,13
1,01
2,86
1,50
2,08
1,88
1,11
0,69
1,40
1,21
1,44
0,86
1,49
0,72
1,98
1,46

Bliddel . . . J — 0,53 -0,61 -0,08 + 0,87 + 0,60 -0,23
— 0,44 -0,43 + 0,04 + 0,46 + 0,37 -0,13

1,48
0,90

Dækket . . .
Toppen . . .
Dækket . . .
Toppen . . .
Dæk.............
Top.............
Dæk.............
Top.............
Dæk.............
Top.............
Dæk.............
Top.............
Dæk.............
Tod..............

Dæk.............
Top .....
Dæk.............
Top.............
Dæk.............
Top • • . . .
Dæk.............
Dop.............

Det sees heraf, at Temperaturen pA Toppen er höiere
end den paa Dækket fra Kl. 8 Aften lil Kl. 8 Morgen og
lavere Middag og Kl. 4 Efterm. ; Forskjellen er mindst lidt
efter Kl. 8 Form., den er mindst ved Middag. Spillerum
met er paa Dækket omtrent en halv Gang större end paa
Toppen. Disse Resultater stemme i det Hele taget overeens med, hvad der fremgaaer af lignende Iagttagelser an
stillede iland.
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Tabel IV.
Indholdel af denne Tabel ere de Svingningsiagttagelser,
som paa forskjellige Steder ere foretagne i Land med det
Hansteenske Svingningsapparat, til Bestemmelse af den mag
netiske Horizontalintensitet. Af de Magnetnaale, som ere
benyttede herved, tilhôrte de to, som ere betegnede med I
og II, .Sökaartarkivet, den tredie tilhôrte Professor Han
steen i Christiania og er af ham beskrevet i hans Værk
de mutationibus momenti virgæ magnetics, ligesom den
ogsaa har været benyttet paa den norske Corvet Örnens
Togt i Sommerens 1840, lil at bestemme Horizontalintensiteten for Gibraltar og Algier. (Nyt Magazin for Natur
videnskaberne, 3die Binds 1ste Hefte Pag. 89). Forinden
disse Naale bragtes ombord i Corvelten, blev der med Naal
I og Naal III gjort Svingningsiagttagelser i det magnetiske
Observatorium og samtidig dermed i det mindre Observa
torium foretaget en absolut Bestemmelse af den horizontale
Intensitet. Tiden af 200 Svingninger, reduceret til uendelig
smaa Buer og for Temperaturen til 10° Reaumur, med
den Factor, som Prof. Hansteen pleier at bruge, var 1845
Juni 17 9'—10' f. m.
for Naal I 706"87
„ Naal 111 554"23
og for samme Dågs Middag fandtes ved den absolute Be
stemmelse Horizontalintensiteten at være 1,6608. Efter -at
Corvelten var kommen tilbage, bestemtes atter Tiden af 200
Svingninger paa samme Sted, som tidligere, og samtidig
dermed jagttoges Bifilarmagnetomelrets Stand hvert femte
Minut. Forsöget med Naal III gjordes 1847 Decbr. 27,
0"—1" og fandtes ved 3 Forsôg, Svingetiden, reduceret paa
samme Maade som tidligere, og tillige alle 3 lil samme
Bifilarstand, at være folgende
O' 0' 571,86
1' 18'
1,65
1'35'
1,44
Middel 571,65
Ved en Observation 1848 Jan. 3 1'4' 571,35
Middel af alle 4 571,58

LIV
Ligeledes blev med Nâal I anstillet 3 Forsøg 1848 Jan. 4
aldeles paa samme Maade som ovenfor og fandtes da
O159' 719,67
1‘16'
9,62
1‘ 37'___ 9,65
Middel 719,65
Til al bestemme den absolute* Intensitet for de samine Tids
punkter, paa hvilke disse Svingninger ere anstillede, har
man de Iagttagelser, der i denne Hensigt ere gjorte i Lo
bet af November og December 1847. 4 Bestemmelser med
Staven I fra den 23 lil den 30 Novbr. gave Horizontalinlensilelen, svarende lil den Bifilarsland, lil hvilken Sving
ningsobservationerne ere henforte, lig 1,6627 og 4 andre
med Slaven II fra den 3 til 10 Decbr. gave 1,6608 altsaa i
Middel 1,6618, hvilken Værdie afviger meget lidt fra den,
der fandtes i 1845. Havde Naalenes magnetiske Kraß alt
saa holdt sig under Reisen, saa maatte deres Svingetid og
saa være den samme. Men delte er ikke Tilfældet, og deres
Kraft har altsaa aftaget. Störreisen af denne Aflagelse er imid
lertid mindre ved Naal I end ved Naal III, den er nemlig ved
den forsle
og ved den anden
eller 0,018 og 0,031,
altsaa Tabet ved Naal III cn halv Gang saa stort som det
ved Naal I, Tabet er opstaaet i et Tidsrum af. 931 Dage.
Kunde man nu forudsætte at denne Forandring var foregaaet proportionalt med Tiden, saa vilde man ogsaa kunde
beregne den for de Tidspunkter, da Naalene have været
anvendte lil Forsög. Denne Forudsætning er vel ikke me
get sandsynlig; imidlertid vil altid den Omstændighed, at
man har lo Naale, der ikke have forandret sig eens, bi
drage lil at oplyse, hvorvidt den gjorte Forudsætning
er rigtig.
Efter de ovenfor meddeeltc Data er Svingningstiden af
Naalen I ved Periodens Begyndelse 706"87 og ved dens
Slutning 719,65, for Naalen 111 respective 554,23 og 581,58.
Naalen II har vel ikke været underkastet nogen saadan
Sammenligning som de to andre Naale, men, da det viser
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sig af de Observationer som ere an’sillede med den, at den
Forandring, der er foregaaet i dens Svingningstid, er paa
det Nærmeste den samme, som ved Naal I, saa giver delte
et Middel til at corrigere dens Svingningstid og derefter at
benytte de med den anstillede Iagttagelser i Forening med
de andre. En Sammenligning mellem Svingningstiden af
Naal I og Naal II paa 4 forskjellige Steder giver folgende
Forhold
11:1
Calcutta................. . 1 061
Nicobaröernc . . . . 1,066
Sandwichsöerne. • . 1,062
Valparaiso............. . 1,063
Middel . . . . 1,063
Benyttes dette Forholdstal viser det sig, at hvis Sving
ningstiden af Naalen II i Kjöbenhavn 1845 Nov. 27 saltes
lil 731 "03 vil den paa Grund af denne Forandring 1847
Juni 24 være 739"57, altsaa have forandret sig 8"55 i Lohet
af 604 Dage.
I den folgende Tabel cr nu givet Middeltal af de paa
ethvert Sted gjorte Bestemmelser af Tiden for 200 Sving
ninger, særskilt for hver Naal, og dertil föiet den Sving
ningstid som enhver af disse Naale vilde have havt i
Kjöbenhavn. Tallene i den i 3die Afdeling, som angive
Horizonlalinlensilelen for ethvert Sled, ere fundne ved at
dividere Tallene af den forste Afdeling i de tilsvarende af
den anden, dernæst at qvadrere disse Qvolienter og multipli
cere dem i den for Kjöbenhavn gjældende Horizonlalintensitet.
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Naal I.

Tid.

Naal 11.

Naal. III.

Sted.
Antal.

Tid ar
200s.

Autal.

Tid at
200s.

Antal.

Tid af’

200s.

1845 Nov. 7 . . . .

Calcutta

2

480"42

2

494**78

2

1846 Jan. 27. . . .
n Mai 4 . . • •

Nicoboröerne
Batavia

8

475,19

6

490,69

6

373,34

1

482,95

2

497,64

1
1

378,9S
378,051

8

551,42

10

547,59

8

419,32

2

511,68

2

592,46

542,87

4

416,6n

„

Juni 9 . . . .

Manilla

n

Oct. 17. . . .

Sandwichsöcrne

„

Dec. 15. . . .

Sclskabsöernc

i

375"99

„

Marts 5 . . .

Callao

2

505,81

4
2

519,18

2

398,94

n

Juni 1 . . . .

Rio Janeiro

2

541,74

2

558,42

2

429,5<j

Bahia

2

556,85

2

552,94

2

425,53

1847 Feb. 10. . . .

„

,

24. . . .

Valparaiso

4

526,62

Den mindre gode Overeensstemmelse mellem Naalcnc
ved Bestemmelserne Tor Calcutta og Batavia, maa tilskrives
det ringe Antal af Iagttagelser, hvorpaa de stötte sig.
De Bestemmelser, der under Togtet gjordes af den
magnetiske Declination ere folgende
1846 Jan. 5 Pulo Penang 4l 50 e. m. 1 "51'6 Öst
„ 11 Pulo Milu
5 20 — 1 33'9
3 18 — 2 13'18*
„ 19 Kamorta
Fcbr. 3 Pulo Condul 11 8 f. m. 2 11'36"
„ 23 Stor Nicobar 11 55 f.m. 1 40'28"
4 48'15"
Dec. 16 Borabora
7 48
1847 Febr. 14 Valparaiso
6 3 — 14 57' 7"
Desuden er Höiden bestemt af Vulkanen Mauna Kilauea,
som ligger paa Öen Hawai ved Byrons Bugten under 19°25'
N. Br. og 155°19' V. L. Paa Vulkanen foretoges Maalingen
i en ubeboet Hytte, beliggende paa en Skrænt ved den
nordostlige Ende af Krateret. Ombord anslilledes corresponderende Iagttagelser i den forreste Kahyt og i et Lukaf
paa Batteriet, begge Steder 8 Fod over Vandfladen. Iagt
tagelserne anslilledes 1846 den 10de Novbr. fra 1* 10" til
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Horizonfalinlensilet
corrigerai.

Svingningstid i Kbhain.

Middel.

Naal I.

Naal II.

Naal III.

Naal I.

Naal II.

Naal III.

709**11

731**03

557**27

3,619

3,626

3,649

3,631

09,94

51,89

58,40

3,699

3,695

3,716

3,705

, 11/24
11,77

33,25

60,19

3,603

5,606

3,630

3,613

53,77

60,88

3,657

3,657

13,97

36,04

63,86

5,001

3,003

3,001

14,78

36,87

64,96

3,445

3,444

3,444

15,55
; 15,87

37,68

3,067

3,062

3,069
3,352

i
2,998

66,01

3,068

3,356

5,348

2,911
2,971

2,905

2,909

2,968

2,969

66,45

17,08

38,00
39,24

3,353

68,09

2,910

717,40

739,57

08,52

2,967

3* 6' Eflerm. og den Ilte Novbr. fra 12l 15" til 12‘ 14'
Middag, af de paa Corvelten anstillede Observationer ere
de hertil svarende udvalgte. Antallet af de Iagttagelser,
der anstilledes den forsle Dag, var paa Vulkanen 12, paa
Corvelten 9, den anden Dag paa Vulkanen 5, paa Corvelten 6.
Det Barometer, som benyttedes paa Vulkanen var el
llæverbarometer, deelt efter franske Tommer og Linier, de
paa Corvelten vare Kapselbaromelre, deelt efter engelske
Tommer; disse Thermometre ere senere bievne sammenlig
nede med det förste, og den derved fundne Forskjel er
anbragt paa de Angivelser af disse.Barometre, som her fölge.
Paa Vulkanen
Paa_Coryetten^

Barom. Therm. Barom. I. Therm. Baroni. II. Therm.
Nov. 10 293"'83 14°5 R. 338"'5O 19°29 338'"76 19°29
„ 11 294,27 14,4 - 338,29 18,48 338,84 18,48
Da der ikke er benyttet noget andet Thermometer end
Barometrets, maa dettes Angivelser ogsaa benyttes for den
frie Luft.
G

XLVI
Det tör vel imidlertid antages, at denne Samling, fore
tagen af saa dygtige Videnskabsmænd, maa have en betyde
lig Værdi, saavel i videnskabelig som i pecuniair Henseende,
og det kan kun saa meget mere beklages, at först Kong
Christian den Ottendes Död, og derefter de ulykkelige poli
tiske Forhold, hvori Landet indvikledes, gjorde en Stands
ning i de paabudne Fordelinger, under hvilket Tidsrum de
Herrer Videnskabsmænd fra Expeditionen ere bievne adspredte
i alle Retninger, hvorved da de Kundskaber og Opdagel
ser, som de uden al Tvivl ville være istand til at bringe
Videnskabernes Rige, ior en rum Tid endnu ville blive
en död og nedgraven Skat.
7) Til det ethnographiske Musæum blev ved Expedi
tionen hjembragt i alt 21 Kasser forskjellige værdifulde
Gjenstande. Endvidere er der for Expeditionens Regning
draget Omsorg for at flere Samlinger, navnlig fra Ostindien
og Java, ere bievne det ethnographiske Musæum tilstillede.
8) I mercantil Hensende har jeg allerede antydet den
Fordeel, som jeg mener Danmark har havt af Galatheas Ex
pedition, ved at dets Orlogsflag har været seet paa saa
mange langt fraliggende vigtige Handelspladser. Med Hen
syn paa det Udbytte, som den medsendte commercielle Agent,
Hr. Nopitsch, har indhostet, da har han selv aflagt Regn
skab derfor i sit Værk over delte Æmne, og jeg skal der
for afholde mig fra videre at omtale det her.
9) Sluttelig mener jeg, at den danske Marine og fölge
lig Danmark har havt den Fordeel af Galatheas Expedition,
at et Antal Officierer og en ikke ringe Besætning af Söfolk
have havt Leilighed lil at indhoste Kundskaber og Erfaring
i et rigere Maal, end det i Almindelighed ellers falder vor
Marine til Deel.
5) At Opdagerne af Dyr skulle have fortrinlig Ret til Afbenyttelse af
samme til Drug for Beskrivelser.
6) At de mineralogiske Gjenstande og Forsteninger skulle fordeles
ligesom do zoologiske Gjenstande.

LXVU
Og hermed være denne Beretning over den mig anbetroedc Expedition sluttet. I det jeg nu overantvorder
det tredie og sidste Bind til mine Medborgeres skaansomme
Bedømmelse, skal jeg kun tilföie, at jeg har fuldendt et
Arbeide, som det i Sandhed har været mig en kjær Pligt
at udfore, opmuntret som jeg er bleven, saavel directe ved
Regjeringens Bistand, som indirecte ved den Interesse, hvor
med mine Medborgere have modtaget Værkets to förste
Bind. Jeg har derfor trodset og stræbt at overvinde alle
de Vanskeligheder, som de periodiske Afbrydelser, frem
kaldte ved Begivenheder i Fædrelandet, optaarnede paa
min Vei, og som jeg kan forsikkre, lilsidst hverken have
været faa eller smaa. Maatte det være lykkedes mig at
vedligeholde Interessen for mit Arbeide hos mine Læsere
indtil det Sidste, har jeg naaet en Forfatters stolteste Lön.

finde.
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