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III. på foregående side: Længe før vi europæere tænkte på saunaer
og badstuer havde indianerne i Amerika

(Omaha-prærieindianeme) opfundet deres svedetelt,

som i princippet havde samme formål.

SENECAERNES OFFERFEST

Jeg har altid været interesseret i indianernes livsfor
hold, og på mine rejser i de vestlige stater og områder
havde jeg ofte lejlighed til at møde høvdingene og de
res stammer. År efter år bliver disse folkeslag mindre
og mindre, og selv om jeg ikke var blind for deres laster
og unoder, så gjorde det mig ondt at se den store uret,
de hvide havde tilføjet indianerne. Ja selv udmærkede
forfattere betragter denne jagt på disse ulykkeligt stil
lede medmennesker som retfærdig og nødvendig.
Jeg har læst skrifter, hvor man har søgt at bevise
retfærdigheden i at udrydde indianerne - også selv om
det skulle ske ved hjælp af brændevin eller en koppeepidemi. Dette navnlig med henblik på enkelte stam
mer, hvis grusomhed og vildskab man ikke kan bestri
de. Men mon ikke disse stammer kunne vindes/or den
hvide mand, hvis man behandlede dem mildt og over
bærende.
Der er ingen tvivl om, at den amerikanske regering
gør alt, hvad der står i dens magt for at skabe en godt
forhold mellem den hvide befolkning og de omflakken
de indianerstammer i staterne mod vest. Regeringen
udsender agenter, missionærer og lærere for at de skal
påvirke de stakkels røde mænd ved ordenes oplivende
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kraft, ved evangeliets evige sandheder. Og man er da
allerede kommet så langt, at flere af indianerstammer
ne er flyttet til de hvides områder og har forenet sig
med dem. Indianerne har fået mod på agerdyrkning og
husflid. De bygger kirker og skoler og fortsætter ad
den vej, som civilisationen har banet for dem. Regerin
gen har søgt at lette dem for enkelte samfundsbyrder,
som vel egentlig ikke er byrder, men som den frie indi
aner alligevel altid vil betragte som tvang - indtil det
øjeblik han bliver overbevist om, at disse byrder grun
des på samfundets ve og vel og kun pålægges ham, for
at han i fremtiden kan høste dets velsignede frugter.
På ét område synes jeg dog, at regeringen optræder
forkert over for indianerne. Hvis en stamme på måske
kun 500-600 sjæle opholder sig i udkanten af en af Uni
onens sydlige eller sydvestlige stater, så prøver man
på at opkøbe det lille stykke jord, hvor de lever - i ste
det for først at give indianerne smag for de hvides liv
og levemåde i staten. Hvis indianerne sælger deres
land, forpligter de sig til at rømme disse strækninger
og drage mange hundrede kilometer mod nord eller
nordvest til de såkaldte indianerterritorier. Der må de
så fortsætte deres forfædres omflakkende liv og kæm
pe mod fjendtlige stammer. Da bliver tomahawken som så længe har hængt fredeligt i wigwammen - at
ter farvet rød af en broders blod. Nej, det er på mange
måder svært at forsvare fremgangsmåden mod india
nerne og negrene i De forenede Stater. (Det er mærke
ligt, at der blandt disse to undertrykte klasser i Ameri
ka eksisterer et indbyrdes had. Indianerne mener, at
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»Regeringen udsender agenter, missionærer og lærere for at de

skal påvirke de stakkels røde mænd ved ordenes oplivende kraft,
ved evangeliets evige sandheder...« (Titelside fra en bibel

trykt på indiansk i England i 1685. Udgivet af John Eliot
(1604-90), missionær, kaldt "Indianernes Apostel").
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den store ånd først skabte den røde mand, dernæst
den hvide, så hundene - og til sidst negrene).
De behøvede jo slet ikke at vende tilbage til de vilde
indianerområder, men kunne opsøge de bebyggelser,
hvor indianerne som nævnt har sluttet sig til de hvide
og lever som dem. Men det er lettere sagt end gjort.
Selv for den civiliserede indianer er det svært at om
gås med andre stammer end den, han selv tilhører.
Man må endvidere huske på, at der findes en mæng
de forskellige stammer i De forenede Stater og ved
dets grænser, og at mange af dem nærer et så dødeligt
og indgroet had til hinanden, at selv den religions lær
domme, som de nu bekender sig til, ikke kan udslette
eller kvæle dette had. Derfor er det ikke så mærkeligt,
at de ulykkelige foretrækker at opsøge deres forfæd
res jagtområder i stedet for at nærme sig de hvides
sæder og skikke - som de efter deres medfødte in
stinkt frygter.
De uhyre landområder i Amerika var ikke ubeboede,
da Columbus0 nærmede sig dets strande. Man må an
tage, at asiatiske folkestammer fandt frem til Ameri
kas kyster ved at krydse Beringstrædet og derefter
har spredt sig over hele det amerikanske kontinent,
fra nord til syd. Dette skete rimeligvis lang tid før
skandinaverne fandt vejen til Nordamerikas kyster,
som endnu gemmer sikre og autentiske mindesmær
ker om deres ophold og færden der.
Klimaet og levevilkårene skabte med den nordameri
kanske vildmand en menneskerace, hvis lige verden ik
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ke har set - et listigt og dygtigt jægerfolk, men slet ik
ke egnet til at have stor fremgang i andre nyttige ting.
Det er næsten forgæves, at man bestræber sig på, at
gøre de vilde i de nordlige og vestlige områder delagti
ge i civilisationens goder. Indianeren undgår de ven
ligtsindede og få bebyggelser, der ligger nær hans
jagtdistrikt. Han flygter rædselsslagen, når han hører
øksehugget fjernt i de mørke skove, hvor den flittige
emigrant fælder tømmer til sin hytte eller sit blokhus.
Og det er måske klogt af ham at undgå den europæiske
race. For i længden kan han ikke modstå dens fristel
ser. Har vi ikke tusinder af eksempler på, hvorledes
rødhudernes antal årligt formindskes - hurtigere end
ved bål og sværd - gennem overdreven nydelse af ild
vandet, denne civilisationens første gave og sidste for
bandelse?
Med håb om ikke at trætte læserne vil jeg nu skrive
lidt om de mest vilde af stammerne.

Man kan næsten sammenligne deres tilværelse med
germanernes i Tacitus’2’ dage - delt imellem total
uvirksomhed og hårdt arbejde. Efter at have sovet må
neder bort i sin wigwam kan den vilde pludselig ile ind
i skoven og i mange uger vandre cirka 100 kilometer
om dagen. Nat og dag ligger han i baghold og venter
på en lejlighed til at springe på sin fjende, eller følger
efter sin uven flere hundrede kilometer med en mira
kuløs skarpsindighed. Han er vant til at lide savn, er
tålmodig i sine lidelser og heroisk i sin død, men er dog
uden ære på kamppladsen. Han prøver altid at undgå
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faren og angriber aldrig, hvis han ikke tror, at han har
en afgjort fordel over for sin fjende. Uden at kny kan
han ofte med et smil udholde alle pinsler, og alligevel
finder man ham ofte død ved siden af en tønde brænde
vin, hvis forførende kraft han ikke kunne modstå.
Man kan ikke nægte, at disse stammers sprog er po
etisk og smukt. At de er fantasifulde, majestætiske og
stolte på grund af den ophøjede og henrivende natur,
der omgiver dem. Men som bæveren og elsdyret lever
de ensomt og indesluttet. De er mistænkesomme mod
alle og kan kun lokkes til samkvem med de hvide ved
hjælp af gaver - først og fremmest brændevin.
Det er for øvrigt mærkeligt, at indianerne i Peru og
Mexico, som hører til samme race som de nordameri
kanske indianere, er så væsensforskellige fra disse. De
er så godt som alle civiliserede. De bor sammen i små,
pæne byer. De driver landbrug næsten til fuldkom
menhed, og de har slet ikke lyst til det omflakkende
liv, sådan som den nordamerikanske røde mand.
De fleste indianere har et kraftfuldt udseende, men
for det meste er de smagløst overlæssede med alle dis
se brogede farver, som hører halv- og uciviliserede ra
cer til. Deres ansigter er kobberfarvede. De har frem
stående kindben, gennemborende, brune øjne og

Cherokee-indianemes alfabet udgivet 1821.
En indianerstamme af irokeser-sprogæt. Stavelses-alfabetet
blev konstrueret af mestizen (barn af europæer og indianer)

Sequoya (George Guess).
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stridt, mørkt hår. Mange er tatoverede over hele krop
pen, mens deres ansigter er malet med grønne, gule,
røde eller sorte striber.
Efter de nyeste forskninger har man placeret de vidt
forskellige indianske sprog i tre hovedgrupper: Irokeser-, lenapee- og floridian-sproggruppeme.
Da indianerne (her er tale om de vilde indianere) næ
sten udelukkende beskæftiger sig med jagt, som de el
sker, så bliver familielivet ofte afbrudt og forsømt.
Flerkoneri ses i mange stammer, og at indianerne ikke
just nærer stor agtelse eller godhed for deres kvinder
ses af den kendsgerning, at de behandler kvinderne
som slavinder, der må udføre det strengeste arbejde.
Kvinderne sørger for heste og hunde. De rejser teltene
og tager dem ned. De garver huderne fra de skudte
dyr. De syr tøj og passer køkkenet, mens mændene in
tet bestiller - hvis de da ikke er på krigsfod eller på
jagt.
De fleste stammer kender hverken brød, salt eller
krydderier. De drikker aldrig mælk, og med undtagel
se af de mest nødvendige ting, så ejer de intet.
En berømt historiker har skrevet:
»Det er en almindelig antagelse hos retslærde og men
neskevenner, at hele Nordamerika var indianernes
ejendom, hvorfra de blev fordrevet med magt eller ved
bedrageri. I øvrigt har det juridisk meget lidt vægt,
når de hvide planter et flag, hvor de først ser og opda
ger et nyt landområde, eller meddeler det i aviserne.
Det har heller ikke holdt stik, når en større magt har
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»Andre forfattere påstår, at en dyb følelse hos indianerne
kun udmønter sig i had og grusomhed...«

modsat sig det. Og det er meget vanskeligt at indse,
hvorfor man holder så meget på indianernes histori
ske ejendomsret. Hvorfor skal en hel verdensdel være
og vedblive at være nogle få vildes ejendom, fordi de
engang har jaget - eller måske ikke jaget - på dens
umådelige sletter? Både de vilde og skovens dyr må
trække sig tilbage for de civiliserede menneskers
fremskridt. Og der ville være plads nok til alle, selv om
indianerne ikke ønskede at slutte sig til os. Nogle
halvtroende mener, at Gud har givet indianerne det
ganske land. Man kan modsige dem ved at påstå, at
Gud også har taget det fra dem igen. Kun ved flid og
arbejde kan ejendom begrundes og fastholdes. Nogle
13

historikere roser indianerne for deres selvbeherskelse,
gæstfrihed, deres følsomme sprog, og de sætter de vil
des legemskræfter over de hvides og sidestiller deres
åndsevner. Andre forfattere påstår, at indianernes
selvbeherskelse mest bygger på følelseskulde. Og at en
dyb, vedvarende følelse hos indianerne ofte kun ud
mønter sig i had og grusomhed. For en indiansk helt
er den største berømmelse forbundet med at stjæle he
ste og skalpere mennesker. Det er en ensidig beskyld
ning at påstå, at de hvide skulle være skyld i indianer
nes forfald. Indianerne har dog lært meget af de hvide.
Og at de ikke har fattet mere, bunder udelukkende i,
at de afskyr et regelmæssigt liv. Ordsproget: ’Ledig
gang er roden til alt ondt’, kan ikke passe bedre end
på indianerne i Nordamerika. Naturligvis må man for
dømme, at de hvide bedrager de uvidende stakler og
trods forbud sælger dem brændevin, som ofte er blan
det med giftige, usunde bestanddele. (Der er strenge
love i mange stater til beskyttelse af indianerne mod
alle slags bedragerier. Men de har næsten ikke haft no
gen virkning). Men indianerne har nu engang den last
at drikke sig tøjlesløst fulde. Og man ville ikke kunne
undskylde en hvid borger, hvis han lod sig forføre til at
have en indiansk last. En indianer bortbytter ofte en
jagtskjorte - der koster cirka 4-5 dollars og som han
har fået af regeringen - for en flaske brændevin...
Selv om vi alle ved, at kun gennem arbejde kan man
opnå frihed, så er det så foragtet blandt indianerne, at
en af deres almindelige forbandelser lyder: ‘Gid sulten
må tvinge dig til at dyrke jorden!’ De fleste forsøg på
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at indføre kristendommen hos indianerne er for det
meste strandede, eller har ikke fremkaldt noget ægte
og vedvarende resultat. Indianerne lytter til alt, hvad
missionærer fortæller dem, men forlanger til gengæld,
at man skal tro på deres egne sagn og traditioner.
Man har hele tiden bestræbt sig på at uddanne unge
indianere i skoler og gymnasier, men kun enkelte af
disse forsøg er lykkedes. De fleste, som i begyndelsen
gjorde store fremskridt, kunne ikke eller ville ikke op
give deres vilde natur og vendte tilbage til skovene.
Når de store summer, som den amerikanske rege
ring ifølge traktaterne betaler til indianerne er sluppet
op, da vil deres elendighed fordobles. Medmindre de af
omstændighederne bliver tvunget til at opgive deres
tidligere uvirksomhed.«

Disse linier indeholder en del sandheder, som dog al
drig kan gælde alle stammer.
Efter hvad jeg selv har set og oplevet er jeg heller
ikke tilbøjelig til at tro, at Cooper i sine for øvrigt me
sterlige romaner har givet os et sandt billede af den
15

nordamerikanske indianer. På den anden side er selv
den mest vilde og grusomme stamme - i omverdenens
øjne - omgærdet af en vis romantik, som må frembyde
et stort og vidtomfattende stof for en digter med Coo
pers talent og fantasi.
Antallet af de indianere, der lever på den anden side
af Mississippi, anslås til cirka 332.000. Selv om det i
øjeblikket (november 1847) ser temmelig truende ud
iblandt dem, så forventer man ikke, at de vil kunne for
styrre roen og freden i De forenede Stater. Men det er
muligt, at de kunne starte en grænsekrig. De forenede
Stater har fra 1829 til 1838 på en upartisk og retfær
dig måde - det påstår man i hvert fald - købt
116.349.000 acres (en acre er omtrent 0,4 hektar) land
af indianerne. Og har betalt et beløb på 72.569.060 dol
lars (dels i kontanter, dels i varer) for landområderne.
Blandt de indianske stammer i Amerika, som fortje
ner speciel opmærksomhed finder vi: Cherokee’erne,
creekeme og choktawaeme. Den første stamme ad
skiller sig væsentligt fra de øvrige. De har gjort uven
tede, store fremskridt. De dyrker jorden, laver klæder
af bomuld, har stenhuse, love, øvrighed, bogtrykkeri
er, aviser, skoler og kirker. Stammen boede tidligere i
Georgia, men kom i strid med denne stat. De krævede
at blive anerkendt som et uafhængigt folk i det områ
de, som de påstod tilhørte dem, og de ville beskyttes
af de amerikanske staters forbundsregering. Men
Georgia mente, at det alene tilkom denne stat at klare
sine indre anliggender, og inden for sine egne grænser
ville man ikke tillade dannelsen af en uafhængig, øde-
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»Men det er vanskeligt at forudsige, om cherokee’eme atter
vil falde tilbage til tidligere tiders barbariske liv...«

læggende fjendtlig stat. Cherokee’eme måtte derfor
enten slutte sig til Georgias institutioner og rette sig
efter dens love, eller udvandre.
Cherokee’eme søgte nu hjælp hos De forenede Sta
ters højesteret, og enden på historien blev, at man an
viste dem (og garanterede dem ejendomsret til) mange
af de store landområder på den anden side af Missis
sippi. Man betalte alle omkostninger i forbindelse med
bosættelsen der, samt bevilgede forskud og sørgede
for deres underhold det første år. Man skaffede dem
præster og skolelærere. De fik 9.492.000 acres land i
Georgia og 13.554.000 acres på den anden side af Mis
sissippi. Endvidere fik de 5.600.000 dollars i skadeser17

statning og 1.160.000 dollars til fødevarer og andre
nyttige ting.
Men det er vanskeligt at forudsige, om cherokee’erne og de andre indianere, der har taget ophold på den
anden side af Mississippi, atter vil falde tilbage til tidli
gere tiders barbariske liv - om de vil uddø eller måske
skaffe sig en selvstændig og nyttig tilværelse med de
midler, de har erhvervet sig. Men de seneste officielle
meddelelser lyder gunstigere end tidligere.
De ovennævnte tre stammer kan regnes som ager
dyrkere. Og på grund af denne forandrede livsform
har de efterhånden indført love, retsinstanser, juryer
og andre statsretlige former, som er opbygget efter
amerikansk mønster. Man har endvidere mange cherokee-indianere som medlemmer af afholdsforeningerne.
Lad os derfor håbe på det bedste...
Men selv om der nu findes stammer, som kan være
lysende eksempler for de øvrige, så må man beklage,
at mange ikke vil følge eksemplet og stadig lever på en
rå og dyrisk måde.
De store beløb, som den amerikanske regering beta
ler for afstået land (f.eks. får 2.183 fox-indianere
92.000 dollars hvert år), fører desværre kun til mere
dovenskab og ødselhed, ligesom høvdingene bedrager
deres stammefrænder. Mange letsindige, ryggesløse
hvide mænd gifter sig med indianske kvinder for at få
del i disse penge, og jo mere indianernes antal mind
skes på grund af umådehold og andre laster, desto
større bliver dette beløb til de hvide mænds glæde.
En dansk læge i Washington, der havde levet i over
18

30 år i De forenede Stater og ofte havde haft samkvem
med indianerne, fortalte om fox-stammen, at de var så
dyriske, at de på jagten efter at have skudt en ung
hind, uden videre tilfredsstillede deres sanselige lyster
på dyret. Når fox-kvindeme føder, går de straks efter
fødselen ned til floden for at bade, og dermed er den
barselsceremoni forbi.

Jeg vil ikke undlade at fortælle om en indianerhøv
dings smukke gerning, som ved et tilfælde kom til min
kundskab.
En af de første kolonister i den vestlige del af staten
New York (Western New York) var en dommer ved
navn Woodbury. For ca. 60 år siden slog han sig ned
i Whitestown, omkring 50 kilometer fra det nuværen
de Utica. Han havde sin familie med sig, blandt andre
en datter, der var enke og mor til en smuk dreng på fi
re år. Dengang var området bevokset med skov, og
mange vilde stammer levede i nærheden, og domme
ren indså nødvendigheden af at stå på en god fod med
indianerne - ikke mindst fordi han på sin isolerede
ejendom var helt i deres magt. Derfor greb han enhver
lejlighed til at tilkendegive sine gode og velmente følel
ser over for dem og håbede, at de ville gengælde hans
følelser. Mange af høvdingene besøgte ham, og alt så
fredeligt ud. Men dommeren var bekymret over én
ting. Han havde endnu ikke fået besøg af en ældre høv
ding fra oneida-stammen, som havde stor indflydelse.
Han boede cirka 20 kilometer borte. Dommeren kend
te ikke høvdingens meninger og anskuelser om hans
19

bosættelse på egnen, og da han stadig ikke havde mødt
høvdingen, sendte han til sidst bud til ham. Svaret lød,
at høvdingen ville besøge ham næste morgen. Og gan
ske rigtigt, så mødte høvdingen op. Dommeren mod
tog ham med stor agtelse og præsenterede sin familie
for ham. Nu fandt der en meget interessant samtale
sted mellem dem. Dommeren vidste, at hele hans
fremtid var afhængig af mødet, og det var ham magt
påliggende at gøre et godt indtiyk hos den berømte
høvding. Dommeren fortalte, at det var hans ønske at
slå sig ned på stedet for bestandig, og at han ville leve
på en god og venskabelig fod med indianerne. Måske
kunne han gøre sig nyttig ved at indføre civilisationens
sæder og skikke iblandt dem.
Høvdingen lyttede interesseret og sagde, da domme
ren var færdig:
»Broder, du kræver meget og lover meget. Hvilken
sikkerhed kan du give for, at du taler sandt? Den hvide
mands løfte tæller kun over for en anden hvid mand.
For en indianer er det kun vind.«
»Jeg har lagt mit liv i Eders hænder,« svarede dom
meren. »Er det ikke bevis nok på mine gode hensigter?
Jeg har tillid til indianerne, og jeg tror ikke de vil mis
bruge denne tillid eller skuffe mine forventninger.«
»Det har du ret i,« sagde høvdingen. »Indianerne vil
vise dig tillid. Tror du på dem, så tror de på dig... Lad
mig tage den lille dreng, der sidder på dit knæ med
mig tilbage til min wigwam. Jeg bringer ham tilbage
med mit svar om tre dage.«
Drengens moder kunne ikke have følt en dybere
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smerte, selv om en pil havde gennemboret hendes hjer
te, end den hun gennemlevede, da hun hørte indiane
rens forslag. Hun sprang hen til drengen, der endnu
sad på bedstefaderens knæ. Halvt i angst og halvt i be
undring så hun ind i barnets smilende øjne. Hun tog
ham i sine arme og var på nippet til at løbe ud af stuen
med ham. Der gik en mørk sky over høvdingens ansigt,
men han var tavs. Men det var dommeren ikke. Han
vidste, at hele familiens fremtid beroede på en øjeblik
kelig og fast beslutning.
»Stands, min datter, stands!« udbrød han. »Bring
drengen tilbage! Jeg elsker ham lige så højt som du.
Jeg kunne ikke overleve, hvis et hår blev krummet på
hans hoved. Gud vil våge over ham! Drengen vil være
lige så sikker i høvdingens wigwam som under vort
tag.«
Den bedrøvede mor tøvede et øjeblik. Så vendte hun
langsomt tilbage og satte drengen på høvdingens knæ,
og mens hun omfavnede barnet, brast hun i gråd. Den
mørke sky gled fra høvdingens ansigt, men han sagde
intet. Kort efter rejste han sig og gik bort med barnet.
Det ville være umuligt at skildre moderens smerte i
dagene, der fulgte. Hun vaklede mellem håb og frygt.
Om natten vågnede hun og syntes at høre sit barn råbe
om hjælp.
Endelig kom den tredie dag. Det meste af dagen gik
hen, men høvdingen kom ikke. Der var stor sorg i fa
milien. Moderen var bleg og tavs. Dommeren gik hvile
løs frem og tilbage og så hele tiden hen imod en åbning
i skoven, hvorfra høvdingen skulle komme.
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Da solens sidste stråler farvede træernes toppe, så
man pludselig ømefjerene i høvdingens hovedbeklæd
ning vaje over buskene langt borte... Snart stod han
hos dem med drengen ved sin side. Barnet var klædt
som en ung høvding. Han havde fine, perlebroderede
mokkasiner på fødderne. Der hang et kostbart bæver
skind omkring hans skuldre, og der var stukket ørne
fjer i hans hue. Han var i et strålende humør og så stolt
af sin hædersdragt, at det så ud, som om han var ble
vet et halvt hoved højere. Snart lå han i sin mors arme,
og hun så ud, som om hun i dette øjeblik var vendt til
bage til livet fra døden. Enhver kan tænke sig, at det
var et lykkefyldt møde.
»Den hvide mand har sejret!« sagde høvdingen i dyb
alvor. »Fra nu af er vi venner! Du har troet på en india
ner, som nu gengælder dig med tiltro og venskab!«
Manden holdt ord. Dommeren levede i mange år i
fred og venskab med indianerne, og det lykkedes ham
at lægge grunden til et blomstrende og udbredt nybyg
gersamfund.
Men en søn til den lille dreng, der gik med indiane
ren, fortalte mig på Ohiofloden, hvor vi rejste sam
men, følgende lille tildragelse. Det bæverskind, som
hans far havde fået forærende, havde min rejseledsa
ger lavet en skindhue af. »Og så stærk er den,« sagde
han, »at den nok går i arv til min sønnesøn.«

Fra mine dagbøger vil jeg nu give en prøve på indiansk
veltalenhed.
Således talte en indiansk kvinde over sin mands og
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sit bams grave: »Lysets og livets fader har borttaget
fra mig min øjensten og mit hjertes lyst og skjult dem
i disse to gravhøje. Jeg vil væde den ene med mine tå
rer og den anden med mit brysts mælk, indtil jeg mø
der dem begge i det land, hvor solen aldrig går ned!«

I februar 1847 havde jeg lejlighed til at foretage en ud
flugt med en norsk ven til Honey Creek, en lille by der
tilhører cherokee-stammen og som ligger på den anden
side af Mississippi. Under mit korte ophold, erfarede
jeg, at der skulle finde en stor offerfest sted hos senecastammen, som boede cirka 20 kilometer fra Honey
Creek. Stammen ville udføre seneca-dansen, som jeg
havde hørt så meget om. Da jeg nu var så nær, ville jeg
naturligvis overvære dette skuespil, og da jeg ikke me
ner, at der på tryk er udkommet nogen skildring af en
sådan offerfest, så har jeg uden betænkning sat mig for
at skildre denne fest. Jeg må forinden bemærke, at senecaerne hører til, hvad man kalder, de uciviliserede
stammer, og at kun få af stammemedlemmerne har an
taget den kristne tro.
Senecaemes rådshus (eller forsamlingsplads ved vig
tige diskussioner) ligger meget smukt placeret i et na
turområde, hvor man ser prærien ligge udstrakt. Og
langs dette uhyre »græsocean« løber en smuk flod, der
fortjener et bedre navn, end den har fået: Cowskin, ko
skind. På den anden side af floden ligger en mægtig bak
ke. Med sin klippedannede front hæver den sig flere
hundrede meter over havets overflade. Fra denne bak
ke springer en lille kilde, der med sine klare og friske
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»På den anden side affloden ligger en mægtig bakke.

Med sin klippedannede front hæver den sig flere hundrede meter
over havets overflade. Fra denne bakke springer en lille kilde...«

dråber dugger det grønne, fløjlsbløde mos, som kran
ser dens sider, indtil den rislende og mildt blander sig
med flodens bølger.
Mægtige cedertræer, som vokser frem ved bakkens
fod, bøjer deres ærværdige kroner ned mod floden.
Det er, som om de ville lytte til den klangfulde musik,
der lyder fra den brusende strøm. Nogle fa ujævne,
men faste naturtrin fører fra flodbredden op til bak
kens top, hvor jorden på et stort område er jævn og li
ge. Rådshuset er opført på dette sted. Det er en meget
stor bygning, som kan rumme mange personer. Der er
tre store huller i taget, så røgen frit kan sive ud. Gul
vet består af hårdt sammenstampet jord. Huset har to
store døre, en i den østlige ende, en i den vestlige. Der
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er stillet bænke langs væggene. Her sidder folket un
der forhandlingerne, når der skal drøftes sager af stor
interesse og vigtighed.
Den 13. februar red jeg over til rådshuset for at over
være offerfesten. Det første, der tiltrak sig min op
mærksomhed ved ankomsten var en hvid hund, som
hang på en fire-fem meter høj pæl. Hunden var dekore
ret efter den fineste, indianske smag med farvede
bånd om halsen, fødderne og maven samt med en stor
fjerbusk, der var bundet til - halen.
Hunden var blevet dræbt dagen i forvejen - det vil
sige kvalt. For det hører med til en del af senecaemes
religiøse skikke, at der ikke må ses én eneste blodplet
på dyret, og at man ikke må tappe én eneste dråbe blod
fra dets krop. Den hvide hund var sonofferet for stam
mens synder i det forløbne år.
Det var en ualmindelig klar dag og både himlen og
luften var blød og mild, som på den smukkeste majdag.
På grund af det gode vejr var mange cherokeeindianere samt hvide mødt op, og for senecaeme var
det en pligt at være til stede. De fleste af de sidst
nævnte stod og hang rundt omkring eller lå og dovne
de i solen. Og hvad der er sjældent hos de fleste indian
ske stammer, så så jeg flere ganske smukke kvinder,
der sad et lille stykke fra hunden.
Da jeg trådte ind i rådshuset, forberedte man sig til
en slags spil, som jeg ikke forstod mig videre på, men
som jeg alligevel vil forsøge at beskrive så godt som
muligt. Det blev spillet af unge mennesker. På en bøf26
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felhud anbragte de en slags trækop med røde linier
indeni, som dannede fire rette vinkler. Tre kaffebøn
ner, der var røde på den ene side og sorte på den an
den, blev lagt i koppen. To af indianerne satte sig nu
ned på jorden, mens de andre stod omkring dem. Nu
blev koppen rystet, så bønnerne fløj omkring i koppen,
mens de forsamlede hylede og skreg, formentlig hver
gang heldet var ude eller inde. Men det var umuligt for
mig at finde ud af, hvad det heldige bestod i.
En time senere begyndte forspillet til dansen på føl
gende måde: En smuk og selvsikker ung mand med
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fjerbusk på hovedet og malet ansigt trådte frem på
gulvet. En anden fulgte ham og hægtede et læderbæl
te med messingbjælder omkring ham. Så stoppede den
første og bandt en snor med dyrehove omkring den an
dens ankler. Så kom en tredie, fjerde, femte indtil de
var tredive, alle med dyrehove bundet om anklerne. De
var alle sammen malede og dansede til lyden af senecatrommer. De gav en temmelig monoton rumlen fra sig,
som af og til blev afbrudt af indianernes skarpe og gen
nemtrængende hyl. De var fuldkommen vilde i deres
bevægelser. Undertiden pegede de mod jorden, under
tiden på hinanden og derpå op mod himlen. Det er van
skeligt at beskrive deres ansigtsudtryk. Dette forspil
varede cirka en halv time. Derefter holdt en midald
rende mand en tale, som sandsynligvis beskrev, hvad
der videre skulle ske.
Så rejste en meget gammel mand sig op. Han tog et
græskar, som var fyldt med små trækugler og med en
lang fjer i den ene ende. Han gav det til en lille dreng,
mens han holdt en kort tale. Drengen satte sig nu ned
på en bænk, der stod foran trommeslagerne. Så snart
trommerne lød, fulgt af to eller tre skrig, løb den lille
dreng hen til den gamle mand og knælede, mens han
heftigt rystede græskarret med trækugleme. Lidt ef
ter vendte han tilbage til sin plads. Fulgt af en kort ta
le blev nu andre skramleinstrumenter givet til flere
små drenge af den gamle mand. Drengene tog plads
ved siden af den første dreng. Men så snart musikken
begyndte, rejste de sig og hoppede med høje spring
omkring på gulvet, hvorefter de indtog mange komi28

ske stillinger. Dette varede et kvarters tid. Så rejste
seks mænd sig op. De var bevæbnede med økser, hvis
skafter var prydede med sølv. Tre og tre stillede de sig
foran trommerne. En af dem holdt et særegent instru
ment i hånden. Det var en tynd stok på cirka 30 centi
meters længde. Den var spaltet for enden, og her var
der anbragt et stykke rundt stift papir med frynser af
rødgult silke. Alle disse mænd bar ømefjer i deres hår,
og deres ansigter var malede under øjnene og på kin
derne med sorte og røde striber, hvoraf nogle var
smalle, andre brede. Først dansede de stille foran
trommerne. Senere gik det hurtigere. Snart dansede
de omkring med stor fart og brølede som sultne pante
re... Denne scene blev afbrudt af en gammel mand,
der slog på et hjortehorn med sin stok for at fa ro. Der
på holdt han en lang tale. Flere forberedelser gik i
gang - hver gang på en gammel mands befaling og
fulgt af en tale. Man viste hele tiden stor respekt mod
de ældre mænd. Det er værd at lægge mærke til, at
der hverken under forspillet eller senere under selve
dansene blev drukket en eneste dråbe spiritus. Det kan
man undre sig over, fordi akvavit ellers spiller en ho
vedrolle ved indianernes fester.
Efter at alle forspillene var til ende, begyndte ved
solnedgang kvindernes dans. De dansede rundt om
nogle bål, som var anbragt på en række i selve bygnin
gen. Musikken forstærkedes og var mere larmende
end tidligere. Der var kun en mand, der spillede på
tromme. Kvinderne sagde intet og bøjede ydmygt de
res hoveder mod jorden. De dansede med deres fødder
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tæt samlede og løftede dem næsten ikke fra gulvet.
Først langsomt, senere hurtigere, undertiden ryg
imod ryg, så ansigt mod ansigt, og derpå ved siden af
hinanden igen. Af og til skimtede jeg ankler, der både
var spinkle og smukke.
Efter at kvinderne havde danset en kort tid, sluttede
mændene sig til dem. Alle dansede nu rundt om de tre
bål. Først en mand - derefter en kvinde og så videre
i samme orden. Dansen havde mange variationer,
hvoraf nogle var meget graciøse. Især når mændene
hævede kvinderne op fra gulvet med lette og behændi
ge bevægelser, mens de så dem stift i øjnene med en
alvorlig, krigerisk mine. Under denne del af ceremoni
en sang mændene med vilde ord, som af og til blev af
løst af skrækkelige hyl. Alle kvinderne var ens klædte.
De havde perlebroderede mokkasiner af det fineste
hjorteskind på fødderne. Og de havde fyldige pæne
skørter oven på hvilke de bar en gennemsigtig
calicot3)-kjole, der var pibet forneden og nåede til
knæet. Uden på denne klædning havde de et smukt
stykke silketøj eller fint musselin4’.
Deres ansigter var stærkt sminkede. Mændene hav
de tørklæder omkring hovederne, perler om halsen og
ringe på fingrene og i ørerne. Jeg så kun en eneste
mand, der havde en ring i næsen. De havde stofbukser
på og havde ligesom kvinderne mokkasiner på fødder
ne. Deres bomulds- eller hørlærredskjorter hang ud
over benklæderne og nåede til knæet. De bar ligeledes
en jagtskjorte, som var meget anderledes end den, jeg
har set andre indianerstammer bære, og som en anden
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»Alle senecaeme tyede til deres forskellige lejre...«

sjældenhed, var den for synet med en slags livbånd.
Forskellige danse af ovenstående karakter fandt
sted indtil omkring midnatstid. Da trådte troldmændene pludselig ind ad hver sin dør. I begyndelsen var sy
net af disse mennesker frygteligt. Men når man be
tragtede dem nøjere, måtte man smile. De to mænd
var blottede ned til bæltestedet. De havde en afskyelig
maske for ansigtet, forsynet med en lang, gloende rød
tunge, som der hang en bjælde og dinglede på. De hav
de ligeledes lange tøjhaler med bjælder. Og snart hop
pede disse karikaturer højt op i luften, snart lå de på al
le fire på jorden. Og pludselig sad den ene på den an
dens ryg med en kats smidighed. Efter at have udført
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en hel række kunststykker til publikums store fornøjel
se, sprang de begge ud af døren og forsvandt i mørket.
Dansen varede til klokken to om natten. Og så slut
tede ceremonierne for den dag. Alle senecaeme tyede
til deres forskellige lejre for at søge hvile.

Jeg gik mig en ensom tur i den stjerneklare nat og
tænkte på det tema, der nu atter rumsterede i mit
sind: Hvilken skæbne venter den røde mand? Hvad
skal der blive af ham? Her var nu en lille stamme, næp
pe stor nok til at fortjene et navn, svundet hen til næ
sten intet, mens de levede langt fra deres forfædres
hjem og deres hellige grave. Selv om de var få og sva
ge, så holdt de med en sjælden kraft fast ved de nedar
vede skikke, og de tilbad den samme store ånd, som de
res fædre havde gjort det. Hvor længe ville det vare
inden alle disse skikke, som jeg nylig havde overværet,
for evigt ville være borte - aldrig mere skulle genta
ges? Hvornår ville den sidste senecaer have sunget sin
sidste krigssang?
Ved middagstid næste dag begyndte et boldspil, hvor
både mænd, kvinder, drenge og piger deltog. Bolden
blev kastet højt op i luften, og nu gjaldt det om at være
så heldig at gribe bolden og kaste den på den anden si
de af en pæl, der var rejst til formålet på marken. Det
var morsomt at følge de unge mænd og kvinders kap
pestrid om at få fat på bolden, og mændene var hver
ken rå eller voldsomme mod kvinderne, hvis behæn
dighed og smidighed var et smukt syn. Da denne leg
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var forbi, gik en gammel mand frem og tilbage med
lange skridt. Han snakkede med sig selv i en lav, højti
delig tone et stykke tid. Derefter viste troldmændene
sig og gennede hele forsamlingen ind i huset. Næppe
havde man sat sig ned, før to af de mest frygtind
gydende masker, jeg har set, kom til syne. Personerne,
som spillede disse to roller, bar ikke den sædvanlige
klædedragt, bortset fra benklæderne, som var snavse
de og hullede. De havde store bøffelskind svøbt om
kring sig. Skindene var bundet sammen i en stor puk
kel på mændenes rygge. Maskerne var fremstillet af et
bøjeligt og elastisk stof. De var helt røde med undta
gelse af kanterne omkring øjenhuleme, der var lysegu
le. Der hang lange, grå hestehår ned over deres pander
og øjne. Øjnene lyste som ild. De havde bare arme, der
var malet røde, som om de var dyppet i blod. Deres fingemegle var frygtelig lange. Begge mændt holdt hver
sit skildpaddeskjold i hånden. Det var forsynet med et
træhåndtag og fyldt med småstene. Inden forsamlin
gen fik tid til at tænke på noget, styrtede de begge ind
ad døren og kastede sig på ryggen og raslede voldsomt
med skildpaddeskjoldene. Cirka et hundrede personer
begyndte nu straks at danse omkring bålene, mens de
mennesker, som blev siddende, på det nærmeste blev
massakrerede af de dæmonlignende væsener, der tog
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snart den ene person og snart den anden og svingede
dem op på ryggen og dansede omkring med dem. An
dre blev rullet omkring i støvet, mens de to mænd hele
tiden udstødte trompetlyde med næsen. Først da de to
mænd fik en eller anden gave, for eksempel et stykke
tobak, sluttede disse scener. Efter således at have for
skrækket alle tilstedeværende, tog de den gloende
aske, som var blandet med brændende kulstykker og
slyngede den rundt i huset. Det skete i alle mulige ret
ninger og uden hensyn til, hvem der blev ramt. Der
på udvalgte den ene sig en kvinde, den anden en pige,
på hvis hoveder de aftørrede deres hænder, som var
det håndklæder. Alt dette foregik under mændenes
skrækkelige hylen. Denne handling kaldes for resten
»at døbes med den gode ånd og ild«. Men jeg kunne ik
ke lade være med at tænke ved mig selv, da disse to
afskyeligt grinende djævle forlod huset, at det dog var
en slem form for dåb.
Klokken halv to om eftermiddagen begyndte dansen
igen, og som den foregående dag, varede den til langt
ud på natten.

Jeg red over til rådshuset igen den 16. februar, og der
blev som tidligere danset til klokken tre om eftermid
dagen. Så begyndte mændene at spille bold. Det fore
gik næsten som tidligere beskrevet, men med den for
skel, at de under kampen ikke just behandlede hinan
den så høfligt, som da kvinderne deltog i legen. Jeg
kan for øvrigt bedre lide cherokee’emes og andre
stammers boldspil end senecaernes. Jeg har kun be36
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skrevet deres spil, fordi det udfylder pauserne mellem
deres religiøse skikke og ceremonier.
Men nu begyndte dansen igen - for så pludselig at
blive afbrudt. Det var svært at se hvorfor. Alle på dan
segulvet blev urolige og stirrede sin sidemand stift i
øjnene. De gamle mænd holdt lange taler, og da disse
var slut, skød man med flintebøsser udenfor. Så danse
de man igen, men blev afbrudt for anden gang. Atter
holdt de gamle mænd lange taler, men ikke til forsam
lingen, nærmere til noget, som syntes at være et usyn
ligt væsen. Nu blev to-tre kvinder ført ud under træer
ne omkring rådshuset. Her stod de et stykke tid, og he
le forsamlingen var tavs, mens de var borte. Da kvin
derne kom tilbage begyndte dansen på ny. Og blev så
stoppet en tredie gang. Atter taler. Derefter gik nogle
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få personer udenfor og spillede et par minutter på fløj
ter, der havde en melodiøs og behagelig klang.
Nu begyndte folk at se ubeskriveligt sørgmodige ud.
De vendte sig spørgende mod Black Chief (den mest ind
flydelsesrige høvding i stammen, selv om han ikke beklæ
der noget embede. Han er den eneste blandt senecaeme,
som kender alle stammens traditioner og navnene på alle
høvdingene i rækkefølge gennem flere hundrede år. Og
han kan foretage enhver af stammens religiøse riter).
Han holdt nu en lang og højtidelig tale. Derefter blev
to kvinder sendt udenfor og vendte kort efter tilbage
med to vandspande i deres hænder. Forsamlingen blev
nu overstænket med vand. Der herskede en højtidelig
tavshed i hele huset.
Senere erfarede jeg, at efter deres tro og lærdomme,
så var djævelen dukket op blandt dem, og nu ville de
vide, hvad han ønskede, for så snart som muligt at
blive ham kvit.
Alle talerne havde drejet sig om denne djævel.
Den gamle mand tænkte først, at den hestefodede
prins ønskede en geværsalve i den fri luft, fordi han ef
ter senecaemes opfattelse holder meget af krudtlug
ten. Derfor blev flintebøsserne fyret af. Men det var
ikke dét, hans infernalske majestæt ønskede.
Dernæst mente man, at han muligvis ville høre sene
caemes fløjter, og derfor spillede man et stykke. Men
jeg antager, at den omtalte herre på det tidspunkt ikke
ønskede at forlystes ved musikkens »blide toner«.
Til slut mente man, at han måske ønskede, at folket
skulle bestænkes med vand - og det var, hvad der ske38

»Der opstod et frygteligt spektakel, da de to maskerede indianere
skreg og hylede, som om dommedag var kommet.
De kastede ild og kul omkring i huset og væltede sig som afsindige

på gulvet, indtil de endelig rullede ud gennem døren...«
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te. Og for at bruge et rammende udtryk: Djævelen rej
ste nu ad helvede til.
Men man var stadig ikke tilfreds. Man mente, at der
stadig var en mængde smådjævle i huset, og derfor
blev de omtalte afskyelige masker kaldt ind for at jage
de onde ånder ud. Der opstod et frygteligt spektakel,
da de to maskerede indianere skreg og hylede, som om
dommedag var kommet. De kastede ild og kul omkring
i huset og væltede sig som afsindige på gulvet, indtil
de endelig rullede ud gennem dørene...
Nu indtraf atter en lang, højtidelig pause. Der var så
stille i forsamlingen, at man kunne have hørt en fjer
falde... Nu var enhver sand senecaer fuldt og fast
overbevist om, at alle onde ånder havde forladt stam
men, og at det nu kun var fredelige og venlige ånder,
der omsvævede og beskyttede dem.

Jeg bemærkede den næste dag, at mere end sædvanlig
omhu var anvendt på både mændenes og kvindernes klæ
dedragt. De sidstnævnte var smykkede med deres mest
kostbare prydelser, mange af dem af guld. Og deres an
sigter var malede med så fine og delikate farver, at man
gen en civiliseret skønhed ville have misundt senecapigeme deres tilsyneladende dejlige teint. De bar elegan
te sjaler omkring deres skuldre og yndige mokkasiner
prydede deres fødder. Perlebroderede leggings (en slags
lange gamascher) sluttede stramt og pænt om mange af
kvindernes spinkle ankler og trinde lægge.
En af de unge mænd bar en dragt, som var overor
dentlig smuk. Hans mokkasiner var af det fineste dy40

reskind og broderede fra tå til hæl med alle mulige farve
de perler. Hans benklæder var af sort silkefløjl, broderet
med guldperler og kantet med hvide atlaskbånd. Hans
jagtskjorte var syet af det smukkeste ostindiske calicotstof, og rundt om livet havde han et langt, smagfuldt rødt
silkeskærf. Over sine skuldre bar han med en skødesløs
graciøsitet et kashmir-sjal5), som var bundet sammen
ved den ene hofte. I begge hans ører hang store og mind
re sølvringe, som klirrede, hver gang han bevægede ho
vedet. Omkring panden var der bundet et silketørklæde
smykket med en sølvring. Hans mørke hår var langt og
flettet og hang ned over skuldrene. Han havde et stolt og
bydende udseende på grund af en turban, der sad meget
højt på hovedet og var prydet med ømefjer, hvis spidser
var malet røde og blå, samt tre store strudsefjer. Hans
fingre var oversåede med ringe, og hans håndled bar
guldbånd. Oven for albuen sad der store sølvarmbånd,
som havde fugle og andre dyr indgraverede. Og mon ikke
han var stolt over sin påklædning? Han spadserede om
kring i salen som en anden Diomedes6’.
Der var for øvrigt mange andre, som var meget for
nemt klædt og i indianernes øjne også smukt udstyret.
Enkelte var dog meget skødesløst påklædt i snavsede
og pjaltede klæder. Jeg fik senere at vide, at deres
slægtninge for nylig var døde, og at det var senecaernes måde at vise deres sorg på.
Nu begyndte forberedelserne til ofringen. Et uhyre
bål blev antændt i fri luft et stykke fra huset. Klokken
ti om morgenen samledes stammen om bålet. De stod
nu i dyb tavshed for at overvære ceremonien.
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»Og så tog man Jat på den sidste del afJesten.

Her viste fordanseren sig fra sin bedste side. Han var en høj,
pænt bygget mand, og han var nøgen til bæltestedet.«
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En senecaer gik hen til stedet, hvor hunden hang.
Han klatrede op ad pælen og tog dyret ned. Han rakte
det til en anden mand, som bar det hen til ilden. Efter
med høj stemme at have udtalt nogle ord kastede han
hunden i flammerne. Derefter trådte Black Chief frem
og holdt en lang tale i en klar, men klagende tone. I
den ene hånd havde han en kurv med nogle gule frø,
som han hele tiden kastede i ilden, indtil der ikke var
flere tilbage. Til sidst kastede han også kurven på il
den. Talen varede i over en time. En del af den, erfare
de jeg senere, gik ud på at give hundens sjæl de for
nødne instruktioner om, hvad den skulle sige, når den
ankom til den store ånds rige, hvor kun pletfri, hvide
hunde, som den døde, havde adgang.
Så fulgte igen en højtidelig pause. Men nu begyndte
pludselig en gammel mand at synge en meget sørgmo
dig sang, mens han gik rundt om ilden. Efter at han
havde stillet sig på sin plads, gentog alle mændene, un
ge som gamle den samme ceremoni.
Således var ofringen fuldbyrdet, og forsamlingen
gik ind i huset igen, hvor en ny ceremoni begyndte.
Alle mændene tog plads omkring to bål. Pludselig
begyndte en af dem at synge, og alle de andre udstødte
et langt hyl. Da dette forstummede, rejste manden,
der havde påbegyndt sangen, sig op og gik langsomt
omkring bålet. Han sang en højtidelig solo, som af og
til blev afbrudt af et mægtigt, harmonisk kor.
Det tog ikke lang tid og endte i et skingrende hyl,
der stod i slem modsætning til den tidligere så melodi
øse sang.
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Og så tog man fat på den sidste del af festen. Her vi
ste fordanseren sig fra sin bedste side. Han var en høj,
slank, pænt bygget mand, og han var nøgen til bælte
stedet. Hans hår var indsmurt i olie og på hans bryst
var malet tre brede, røde striber. Omkring hans midje
var der tegnet røde, sorte og gule linier. Under hvert
øje og på kinderne var der en streg cinnoberrødt, kan
tet med sort. To andre mænd, der også var nøgne på
overkroppen, dansede sammen med ham. Men de var
kun malet med røde streger og var ikke så fornemme
som han.
Alle mændene dannede en række på den ene side af
ilden og alle kvinderne det samme på den anden side.
Mændene dansede nu hurtigt efter hinanden omkring
bålet og omsluttede kvinderne, der bevægede sig med
langsomme skridt og med bøjede hoveder. Således fort
satte det en stund, mens fordanseren gjorde en mæng
de hundekunster, som mændene slavisk efterabede.
Pludselig klokken ti om aftenen trådte Black Chief
ind. Der lød et kraftigt trommeslag og alle de tilstede
værende sank på knæ med ansigterne vendt mod him
len. Den gamle mand strakte sine arme op over den
dødstille forsamling ligesom for at velsigne dem - og
nu lød et andet og tredie trommeslag... Da rejste alle
sig. Ilden blev slukket og enhver begav sig højtideligt
og stille til lejren. Festen var endt, og sonofferet for
dette år var velvilligt modtaget af den store ånd.
Det er ikke en fuldkommen beretning, jeg her har gi
vet videre til læserne, men det ville fylde et helt værk
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at gengive alle de ceremonier, der fandt sted ved senecaemes offerfest. En lille fornemmelse og et lille ind
blik håber jeg dog, man har fået af min beretning.
Hvad mig selv angår, så er jeg efter overværelsen af
denne uciviliserede stammes gudsdyrkelse endnu me
re end forud af den overbevisning, at sand tro også kan
findes i andre religioner end i vor egen. Og at alle tros
bekendelser - hvis de da ikke strider imod naturens
love, og er fast og fromt indgraveret i hjertet og følges
andægtigt - må anerkendes som gode.

TIL CHARLESTON

En stille søndagsmorgen i februar bragte jeg mit rejse
tøj om bord i skonnerten »Charles A. Greiner«. Skibet
lå ved en af landingsbroeme i Philadelphia. Samme
dags morgen klokken 8 skulle det afsejle til Charleston
i South Carolina.
Der var kun få mennesker på gaderne. »Kvæker
byen« levede i dag helt op til sit navn. Hverdagens
travle liv på gaderne og langs havnen var sat til side,
for at man kunne helligholde hviledagen. Klokkerne
ringede fra kapeller og bedehuse, og februarsolen for
gyldte spirene på byens mange kirker.
Luften var ikke særlig kølig, selv om det var morgen
og tidligt på året. Himlen var klar og blå.
Imod sædvane, havde jeg ingen rejseledsager, men
jeg håbede at møde en blandt de passagerer, der skulle
sejle med skonnerten.
Efter et længere ophold i de nordlige stater havde
jeg besluttet mig til at drage sydpå. Jeg ville søge min
lykke og tilfredsstille den rejsetørst, som fra min tid
ligste ungdom og til dette øjeblik har været uadskille
lig fra mit sind og min karakter. Det urolige, bevægede
og omflakkende liv, som jeg har ført i en række år er
næsten blevet et eksistenskrav. Stueluften er for tung.
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Lagerbygninger i Philadelphias havn, 1856

For mig får hjemmet med al dets hygge og venlighed
og alle dets minder i længden et ensformigt skær over
sig. Og jeg må ud!
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Men da jeg denne februarmorgen gik igennem Phila
delphias stille gader og hørte klokkerne ringe, kan jeg
ikke nægte, at jeg granskede min sjæl. Jeg var alene.
Jeg skulle rejse mod syd på en årstid, der ikke var sær
lig gunstig. Jeg havde kun ganske lidt penge på lom
men. Jeg rejste på lykke og fromme med kun få anbe
falinger i min besiddelse. Jeg tilstår, at syden tiltrak
mig. Jeg længtes efter at se det brogede liv dernede,
og håbede at gøre min lykke - at blive rig og velståen
de - det skulle være så let, hvis man havde heldet med
sig. Og når så guldet var samlet, når pungen var fuld
af dollars - hvad så?... »Til Danmark!« lød det i mit
sind med tusinde stemmer. »Tilbage til alt det, jeg el
sker, til alt, hvad der er mig dyrebart!... Hvem der
kunne se solen gå ned bag en dansk bøgeskov!«
Drageme havde båret mine kufferter om bord på ski
bet. Jeg betalte dem og gik ned i kahytten for at bese
lokaliteterne.
Kaptajnen var endnu ikke kommet om bord, men
man ventede ham hvert øjeblik. Skonnerten, som skul
le bringe os til Charleston, var et smukt, slankt fartøj.
Det var næsten nyt og indrettet bekvemt for passage
rerne. I kahytten mødte jeg mine medrejsende. Det
var en atletisk irlænder med et ansigt, der afspejlede
hans nations stivsind og udholdenhed. Endvidere hans
unge kone, der var tysker, samt en tysk bagersvend.
Alle fire rejste vi med ét og samme formål: At finde
lykken i the Sunny South, det solrige syden.
Vinden friskede mere og mere op, og nu kom kaptaj48

nen om bord. Han var en slank, ung mand og bar
guldbriller. Han lignede mere en dansk student end en
amerikansk søkaptajn. Da han havde budt os velkom
men og klædt sig om, gav han ordre til at lette, og få
øjeblikke senere ilede det slanke fartøj som en måge
hen over Delawareflodens bølger.
Vi havde ingen lods om bord, men kaptajnen anså, at
han var kendt nok med turen, så han kunne spare rede
riet en unødvendig udgift. Mr. Blake, styrmanden,
gjorde sin første sejlads med skonnerten. Han lagde
heller ikke skjul på sit kendskab til Delawareflodens
mange banker og grunde. Men da vi var cirka 80 kilo
meter fra Philadelphia grundstødte vi imidlertid, og
sad nok så nydeligt fast. Kaptajnen påstod, at det var
styrmandens skyld, fordi han ikke havde adlydt en or
dre. Styrmanden forsvarede sig med, at han kendte
det sted, vi var grundstødt, men at kaptajnen havde
givet sin kommando for sent.
Denne begivenhed fik mig til at huske på en udflugt,
som jeg mange år tidligere foretog på en af de norske
ijorde. Der var mange skær og store sten lige under
overfladen. Vi sejlede i en lystbåd. En købmand, der
ejede båden, pralede méd, at han vidste alt, også om
navigation. Han skrydede ganske forfærdeligt om sit
kendskab til alle skærene og stenene.
»Jeg kender hver eneste sten!« udbrød han - og i det
samme stødte båden med stor kraft imod en klippe.
Men vor ven gik slet ikke fra koncepterne af den
grund. Mens han drejede roret, tilføjede han: »Ja, der
så I én af dem!«
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Vor kaptajn på skonnerten blev forbitret over grund
stødningen og gav sin vrede luft med nogle kraftige
eder. Så gav han ordre til, at sejlene skulle fires og for
talte os, at vi ikke ville komme fri, før højvandet ind
fandt sig. Derefter gik han ned i sin kahyt.
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»Washington krydserDelaware-floden« malet afE. Leutze.

Scenen er hentet fra amerikanernes uafhængighedskrig mod eng
lænderne 1776-83, hvor George Washington var overgeneral. Han var

i sit privatliv plantageejer i Virginia. Deltog i den Nordame
rikanske Kolonikrig 1755-63, og blev i 1775 øverstbefalende for
de amerikanske styrker. USA "s første præsident 1789-97.
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Men nu begyndte det at blæse kraftigere og kulden
tiltog. Nogle skyer mod vest var ikke noget godt tegn,
og selv om vi ikke var langt fra bredden og vor situati
on dermed var ufarlig, var det ikke særlig morsomt at
ligge fortøjet på en sandbanke. Med den gunstige vind
kunne vi ellers have gjort betydelig fremgang og væ
ret ude af Delawarefloden (den strækker sig fra Phila
delphia til havet i en længde af cirka 200 kilometer)
inden aften. Men det gælder om at være filosof, når
man er på søen. Derfor fulgte jeg kaptajnens og de
øvrige passagerers eksempel og gik ned i den varme og
hyggelige kahyt.
Jeg skrev lidt i min dagbog og satte mig så hen til de
andre ved kakkelovnen. Irlænderen underholdt os med
en række historier om hanekampe og østersfangst.
Han rejste til Charleston for at spekulere, men vi fik
ikke at vide i hvad. Og muligvis har han ikke haft hel
det med sig, for han vendte tilbage til Philadelphia
med skonnerten efter et kort ophold i Charleston.
Men selv om kaptajnen havde lovet det, så kom vi ik
ke fri af sandbanken. Dagen gik. Og om natten tiltog
stormen og peb i rigningen, så det næsten var umuligt
at sove. Først næste morgen kom vi løs.
Det var bitterligt koldt da jeg kom op på dækket.
Det første jeg så var en stor brig, der krydsede op ad
floden imod os. Den kom fra havet og var overalt besat
med is og rimfrost. Da solens stråler ramte den, så den
ud som om den var omgivet af kæmpestore diamanter,
der lyste i alle regnbuens farver.
Nu sejlede vi rask af sted i nogle timer på grund af
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den kraftige vind. Men det var, som om sandbankerne
i Delawarefloden havde fattet en forkærlighed for vor
skonnert. For samme dag, kort efter middagstid, gav
det atter et let stød i skuden, og dér sad vi nok så net
fast igen. Jeg vidste ikke, hvem der var den skyldige,
for både kaptajnen og styrmanden skældte nu ud på
mandskabet, som stak hovederne sammen og smålo.
Hen på eftermiddagen aftog vinden, og vi roede i
land til en lille flække, der hed Marcus Hook. Men der
var ikke noget interessant at se. Indbyggerne var fi
skere, og her ved vintertid sugede de på labben. Tæt
ved denne flække lå i 1776 et skib, der hed »Alfred«.
Om bord på skibet var den berømte Paul Jones7’, som
Cooper har udødeliggjort, og her hejste Jones det før
ste revolutionsflag. På dette flag var en tegning af et
fyrretræ ved hvis fod, der lå en klapperslange. På en
inskription stod: »Don’t tread upon me!« - »Træd ikke
på mig!«

Hen på morgenen den næste dag kom vi endelig fri
igen. Men vinden havde vendt sig, og i to dage med
storm og snefog måtte vi krydse ned ad floden. Den
tredie dag så vi endelig havet. Nu var der atter vind
i sejlene. Vi passerede det østligste punkt af staten
New Jersey, Cape May og kort efter Cape Henlopen.
Kursen gik nu ud i det prægtige og store Atlanter
hav, og jeg hilste det med samme glæde, som var det
en gammel bekendt, en ungdomsven. Det var mange
år siden, jeg sidst havde set havet, men jeg følte det,
som om jeg igen kendte dets dunkelblå, skummende
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Søkampscene fra de tidlige kolonikrige omkring Nordamerika.

Et amerikansk og fransk krigsskib, »Boston« og »Le Berceau«
i hård skududveksling.

bølger... Det er jo det samme hav, som ruller imod
Norges klippekyster. I to af de lykkeligste år af mit liv
havde jeg dagligt haft dette hav for mine øjne. Det var
i sandhed en kær, gammel ven!
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Skonnerten skar sig som en pil gennem de høje bøl
ger. Vinden var meget gunstig, men himlen var mørk.
Vi havde ikke just de bedste tanker om en rolig nat, da
vi så nogle få snehvide småskyer fare forbi skibet med
en forbavsende hast og ligesom give himmelhvælvets
dunkle baggrund en endnu mere truende farve. Men
jeg havde overlevet mange storme. »Never give up!«
var jo mit valgsprog, og hvis jeg endelig denne nat
skulle »give op«, så trøstede det mig, at det ville ske på
Atlanterhavet. Det er altid godt i sin sidste stund at
slumre ind ved dens bryst, som man elsker - og jeg el
sker dette Atlanterhav! I dødens øjeblik ville den tanke
trøste mig, at bølgen, som tog mig i sin favn, måske en
gang tusinde kilometer derfra ville blive set af hende
og med sin hule brusen bringe hende min afskedshil
sen!
Men natten forløb rolig og stille. Den næste morgen
steg solen rød og strålende op af havet i øst, og vinden
var let, men gunstig. Langt bag os så vi de yderste
punkter af Delaware som en fjern, blålig tåge. (Denne
lille, fremgangsrige stat blev koloniseret af svenskere
og finner i 1627). Men snart forsvandt de blå konturer,
og vi havde nu kun Guds himmel og det dybe, mørkeblå
hav omkring os.
De næste tre dage var vinden med os, selv om den
var svag. Vi slog tiden ihjel, så godt vi kunne med at
skrive, læse og berette for hinanden, hvad vi havde op
levet på vore vandringer gennem livets labyrinter.
Bagersvenden fra Tyskland var en original person.
Han havde hørt så meget om syden og om Charleston,
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hvor han havde venner, som havde skrevet efter ham.
»Der skal være godt for bagere der,« sagde han på
sin tyske schwabiske dialekt. »Det har man fortalt

mig. Og hvis noget skulle slå fejl, kan man altid blive
vægter dernede. De har en god løn, ved jeg. Og der er
mangel på dem... Schönes Land, das Amerika!«
Senere har jeg erfaret, at han nu er en af de rigeste
bagere i San Francisco i California.
Vi kom kun langsomt frem - undertiden var det blik
stille eller meget svag vind. Sådan gik et par dage,
men vi kom da fremad. Siden vor afrejse fra Philadel
phia havde vi sejlet i otte dage. Til højre kunne vi langt
borte skimte sydkysten af Virginia.
Solen var varm og dejlig. Det var, som om vi kunne
mærke, at vi nærmede os sydligere breddegrader. Det
friskede en smule op, og vi fik øje på flere delfiner eller
marsvin, der slog kolbøtter omkring skibet. Af og til
viste en stor haj sine finner i vandoverfladen og fulgte
vort fartøj. Tusinder af svovlblå insekter fyldte van
det, og om aftenen, når solen gik ned, lyste de langt
omkring med et fosforagtigt skær. Men så løjede vin
den af, og hele denne nat var der fuldkommen havblik.
Om morgenen forandrede vejret sig. Det trak op
med nogle grå, blytunge skyer, og kaptajnen fik ret i
sin påstand om, at det »bryggede sammen« til en
storm.
Og det blev også et herrens vejr, som sømændene si
ger. Vi kunne kun føre en lille stump sejl, og selv dette
måtte vi opgive hen på formiddagen. Vejret blev lidt
bedre over middag, og vi gik nu for trerebet mærssejl,
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og det var hurtig sejlads. På 24 timer kom vi lige så
langt, ja endda længere end de forløbne otte dage. Vi
rundede Cape Hatteras ved North Carolina. Kaptaj
nen skønnede, at vi var knap 500 kilometer fra Charle
ston.
Men det blev mig snart klart, at hverken kaptajnen
eller styrmanden var særlig kendt med denne kyst,
selv om de påstod, at de havde berejst den mange gan
ge. Den næste aften så jeg et lys forude og spurgte
kaptajnen, hvad det var. Han svarede, at det var en
skibslanteme. Jeg mente, at det var et fyrtårn, og da
jeg ytrede denne formodning, så jeg, at han blev ved
med at stirre i retning af lyset. Lidt efter gik han ned
i kahytten. Her gennemgik han de observationer, han
havde taget om dagen (vi havde haft en prægtig brise)
og bad styrmanden lodde. Da kaptajnen igen kom op
på dækket, erklærede han, at det var fyret på Cape
Lookout. Det lå cirka 300 kilometer fra Charleston.
Så gik 36 timer. Der rasede en orkan, som jeg aldrig
tidligere havde oplevet. Men vor skonnert klarede det,
skønt det knagede og bragede i tømmeret, som om det
skulle sprænges i tusinde stykker. Da stormen endelig
stilnede af, lå vi i modvind ud for en af Nordamerikas
farligste kyster: Carolina’s. Vi kunne ikke se land, men
vidste, at der cirka 10-20 kilometer fra kysten ligger
mange farlige skær på ikke så dybt vand. Netop nu be
fandt vi os i yderkanten af et af de værste skær, som
blev kaldt »the Frying Pan«, Stegepanden. Det har en
stor udstrækning, og vi loddede hele tiden, mens vi be57

»Der rasede en orkan, som jeg aldrig tidligere har oplevet.
Men vor skonnert klarede det, skønt det knagede i tømmeret...«

fandt os i dets nærhed. Hvis vi grundstødte her, var vi
fortabte. Det er klippegrund, og til trøst og opbyggelse
fortalte kaptajnen os, »at mangen en brav kammerat
har lagt sine ben her.« Styrmanden loddede og fandt
ofte kun seks-syv, ja fem favne vand på flere steder.
Luften var mørk og tåget, og bølgerne gik uhyre højt
efter stormen. Jeg vil ikke nægte, at det er sjældent,
at jeg har været så ængstelig om bord på et skib som
under denne tur.
»Vi holder os i yderkanten af skæret,« sagde kaptaj
nen. Men jeg syntes, at vi sejlede på kanten af evighe
den. Jeg spurgte et par gange heftigt, hvorfor vi ikke
stak længere ud til søs i stedet for at ligge her og vove
liv og skib imellem farlige skær. Men kaptajnen svare58

de mig ganske roligt uden videre argumentation: »You
better go down in the cabin, Sir!« - hvilket temmelig
frit oversat betyder: »Skrub De ned i kahytten og lad
os om resten!«
Og jeg gik virkelig ned i kahytten, lagde mig i min
køje og drømte om hjemlandet, mens vort fartøj klare
de sig fri fra Stegepanden.
Da jeg næste morgen kom op på dækket, var himlen
ren og blå. Der var en frisk brise, og luften var mild
og balsamisk. Vi var ud for South Carolina, og kaptaj
nen meddelte, at vi ville se land om to timer. Denne
gang havde han ret. Vi så først nogle små øer, der var
bevoksede med høje træer, og der var nu ikke langt til
vort bestemmelsessted.
Ved middagstid så vi i kikkerten, at to både nærme-

»Da jeg næste morgen kom op på dækket, var himlen ren og blå.

Der var en frisk brise, og luften var mild og balsamisk...«
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de sig. På det ene skibs sejl stod et stort firtal. Det var
lodsen, der skulle føre os til »bomuldsbyen«, som Char
leston af og til kaldes. Da vi havde haft en temmelig
lang rejse (man sejler ofte fra Philadelphia til Charle
ston på kun tre dage), var alle naturligvis hjerteligt
glade over at se den raske lods springe om bord i vort
fartøj. Han kastede straks sin tykke, engelske over
frakke og bød kaptajnen og os alle velkommen. Derpå
så han på sit guldur. »Med denne vind vil vi være i
Charleston klokken fem,« sagde han og uddelte sine
ordrer efter at have taget plads ved siden af rorsman
den. Som de fleste af sine amerikanske kolleger, var
lodsen en fuldendt gentleman. Han var klædt i sort,
pænt tøj, lakstøvler osv. Han lignede mere en balkava
ler end en pilot, lods. Kun det solbrændte ansigt og de
barkede hænder vidnede om, at søen var hans ar
bejdsplads. Hvis vejret ikke havde været så godt, hav
de vi nok fået ham at se i en anden påklædning. Han
havde de nyeste aviser med sig, men inden jeg havde
fået læst disse, lå vi fortøjede ved en af landingsbroer
ne i Charleston.

I CHARLESTON

Jeg troede, at foråret ville hilse mig, da jeg ankom til
denne sydlige by, men jeg blev meget skuffet. Om afte
nen den 15. februar var det endog meget koldt, og om
natten frøs jeg gennemtrængende på mit værelse, selv
om jeg havde et tykt tæppe over mig. Men kulden va
rede kun en kort tid.
Jeg var taget ind på Planter’s Hotel i Queen Street,
som på alle måder var et respektabelt hus. For halvan
den dollar om dagen (ingen høj pris i staterne mod syd)
boede man behageligt og fik en kost, der kunne tåle at
sammenlignes med maden på de bedste hoteller i Eu
ropa og Amerika. Jeg blev på hotellet den første aften,
fordi jeg var træt efter rejsen. Jeg drak te og hørte på
konversationen, som fandt sted i the barroom, skænke
stuen, hvor alle gæsterne havde samlet sig i en tæt
skare omkring den glødende kakkelovn. Så gik jeg op
på mit værelse for i søvnens arme at samle kræfter til
den næste dag. Klokken ni hørte jeg en slags alarm
klokke ringe. Det var »negerklokken«, som den blev
kaldt. Den tilkendegav, at efter det tidspunkt måtte in
gen neger træffes på gaden, hvis han ikke var forsynet
med en slags pas, som han skulle fremvise på nattevægterens opfordring. Denne skik stammer fra de sid61

ste uroligheder, der fandt sted mellem denne bys be
folkning og deres slaver for 30 år siden.
Den samme aften blev jeg opmærksom på en skik,
som jeg ikke har set i nogen anden amerikansk by. Det
gik ud på, at vægterne ved hvert forskelligt klokke
slæt råbte et helt vers samt angav, hvad vinden var.
Herfra blev mine tanker naturligvis styret tilbage til
mit gode, gamle København og til den tid, da jeg kunne
alle vægterversene lige så godt som mændene med
morgenstjernen og piben.
Charleston er langtfra nogen smuk by. Man kan finde
enkelte brede og ganske pæne gader, men de fleste af
dem er snævre og trange. Husene er temmelig store
og luftige, og de er alle forsynede med blinds, jalousi
er. De fleste af husene på hovedgaderne har en rum
melig gårdsplads, og man kan også finde smukke
blomster- og frugthaver med skyggefulde lysthuse og
sprudlende fontæner.
For 20-30 år siden havde Charleston ikke det bedste
rygte, hvad angår moral og ærbarhed. Kun få byer i
Amerika havde så mange misgeminger året rundt som
Charleston. Men i den senere tid er den blevet lige så
rolig som enhver anden by i syden. Byens meget dygti
ge politi holder de urolige elementer i tømme. (En af
Charlestons modigste politiofficerer er en dansker ved
navn Schouboe. Han har boet der i en række år og ny
der almindelig agtelse). Det er meget sjældent, at man
ser uroligheder. Med undtagelse af et eller andet slags
mål på danseboderne i havnens smågyder.
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»De fleste af husene i hovedgaderne har en rummelig gårdsplads,
og man kan finde smukke blomster- og frugthaver

med skyggefulde lysthuse og sprudlende fontæner...«

Det forekommer mig for øvrigt - og det er blevet be
kræftet af andre tilrejsende - at husenes udseende næ
sten overalt i Charleston ikke er nær på propre og ren
lige som i staterne mod nord. Man ser ikke de hvide
marmortrapper, gadedørenes blankpolerede håndtag
og de forsølvede dørskilte med husnummeret og bebo
ernes navne. Naturligvis var der enkelte undtagelser,
men det fik blot de andre huse til at stikke mere af.
Imidlertid var der meget elegante butikker på hoved
gaderne, som vi ser dem i New York og Philadelphia,
men varerne, der var til salg, var uforskammet dyre.
Der er ingen offentlige bygninger i byen, som udmær
ker sig på en særlig måde - med undtagelse af et
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UL Ker og modstående side: Havnebilleder fra Charleston 1739. Byen
og oplandet blev dengang (under engelsk herredømme) kaldt for

»Hans majestæts mest blomstrende område i Amerika«.
Ris, indigo og pelsværk var nogle af de produkter, der handledes med.

yderst brillant hotel med en storslået søjlerække på
forsiden (men det er en temmelig pebret pris pr. rum,
nemlig 3 dollars om dagen). Man påtænkte at bygge et
toldhus, og inden jeg rejste fra Charleston, fik jeg at
vide, at byggeriet af dette hus var overdraget en
svensk arkitekt, Hammarsköld8’. Han havde boet i by
en i lang tid og skal være en meget dygtig arkitekt.
Hans hustru er en udmærket pianistinde, som tjener
mange penge ved at give undervisning.
Der sker meget mere på forlystelsesstederne i de
sydlige stater end i de nordlige. Lokalerne er store, luf
tige og kølige, og - hvad ejerne naturligvis er glade for
- så er de fyldt med kunder. Der serveres hver dag på
en bestemt tid (som regel mellem klokken 11 og 13) en
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gratis lunch eller gaffelfrokost. Og det er ikke en af
nordstaternes nærige serveringer, hvor man som regel
kun får brød og ost, lidt stegt lever i småteminger el
ler et stykke salt oksekød. Nej i syden - og navnlig i
New Orleans - er bordene fyldt med alle mulige retter:
Ægte skildpadde, høns, fisk, skinke, supper, grønsa
ger, silde- og hummersalater, sardiner, æg osv. Og det
er alt sammen gratis. Man drikker da sædvanligvis et
eller to glas vin, brændevin eller stærkt øl til maden,
og om sommeren ofte en eller anden drink. Det kan
være Sherry Cobbler, Mint Julep eller Red Lion (en
slags ispunch) og andre læskende og velsmagende
drikke, der »indsuges« gennem et tyndt glasrør eller
halmstrå, som stikkes ned i den knuste is.
Enkelte steder, dog hovedsagelig i New Orleans, er
der gratis lunch to gange om dagen. Og mangen en
nærig pebersvend, mangen en »gentleman« uden arbej
de og mangen en sulten fremmed eller en »good for no
thing fellow« (døgenigt) lever udelukkende af disse
3 Langt fra Danmark - Bd. 4
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lunches. For en amerikaner viser aldrig en nogenlunde
velklædt mand ud af sit hus, selv om han opdager, at
gæsten blot tager for sig af retterne, og at han »på
grund af omstændighederne« og uden de nødvendige
cents ikke rekvirerer noget ved skænken til at skylle
maden ned med. Uanset hvad man bestiller, så koster
alle drikkevarer I2V2 cent, naturligvis undtaget de
kostbare vine som champagne, la Roche osv.
Med hensyn til at spise uden at betale en cent, så var
jeg vidne til en pudsig episode i Charleston. Nede ved
havnen ligger det såkaldt »franske kaffehus«, som har
mange gæster. En af tjenerne havde opdaget, at en
nærig gammel norsk søkaptajn, hvis skib netop da lå
i havnen, hver middag indfandt sig og af hjertens lyst
tog for sig af bordets glæder. Dertil skældte han ofte
ud på den lille sorte dreng, der med en påfuglevifte
skulle holde fluerne fra maden. Det gik godt i et par
uger. Men så bemærkede tjeneren en dag, at den gode
kaptajn lige efter den solide frokost gik hen på en knej
pe i nærheden. Her drak han sig et glas øl, der kun ko
stede halvt så meget som på kaffehuset. Nu besluttede
tjeneren at lave spas med kaptajnen. Og den følgende
dag kom kaptajnen ganske rigtigt igen. Da han netop
var færdig og ville smutte ud af døren, gik tjeneren
stille og ærbødigt hen til ham og bød ham på et glas fin
madeira. Kaptajnen drak ud. Så hentede tjeneren nog
le af de bedste Regalia-cigarer, og tilbød ham ligeledes
en af disse. Kaptajnen tog imod tilbuddet, men da han
derefter ville gå, sagde tjeneren: »Min chef har bedt
mig give Dem denne sixpence med på vejen, hvis De
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skulle blive tørstig oven på den stærke skildpaddesup
pe... Nede hos Thompson’s koster øllet kun en sixpen
ce.« (Thompson’s var den knejpe, kaptajnen plejede at
besøge). Efter den dag, så man aldrig mere den nærige
gamle på kaffehuset. Men hans norske kaptajnskolle
ger fik snart historien at vide og drillede ham med den.

Selv om byen Charleston ikke er særlig pæn, så er
dens beliggenhed ved havet meget smuk, og det er
umagen værd at foretage en spadseretur langs med
»Batteriet«, som havnedæmningen på byens nordlige
side kaldes. Helst skal det ske en tidlig morgenstund
eller på en af de dejlige måneklare aftener, som man
kun finder i syden. Også Charlestons omegn er mange
steder smuk. Man har fuldstændig opfyldt de store
sumpe, som fandtes for over tyve år siden, og som var
arnesteder for den gule feber og andre pestagtige epi
demier. Hvor der før var død og fordærv, er der nu
plantet majs og bomuld. Hvert år i de varmeste som-
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mermåneder kan man stadig støde på den gule feber
i selve byen. Men selv om den hvert år kræver ganske
mange ofre, er den ikke så ondartet, som i andre sydli
ge byer som f.eks. New Orleans og Mobile.
Rige og velhavende personer - og dem er der mange
af i Charleston »takket være slaverne, risen og bomul
den«, som sydens plantageejere udtrykker det - rejser
på grund af sygdommen i den varme tid ofte til bade
stederne i de nordlige stater, eller gør en lille afstikker
et par måneder til London, Paris eller Schweiz. Det er
jo en behagelig lysttur at krydse Atlanterhavet på de
elegante amerikanske og engelske dampskibe. Endvi
dere er det nu meget almindeligt, at nygifte par til
bringer nogle komfortable hvedebrødsdage på et seksugers trip over Atlanten til England og Frankrig. Tid
ligere var det altid skik, at man rejste til de fashionable
badesteder om sommeren. Om vinteren går det nordpå
med jernbanen til en af de større byer for at more sig
og undgå påtrængende venners kedelige og generende
besøg. - Og jeg holder fuldkommen med amerikanerne
i denne skik, såvel som i så meget andet.
Det varede næppe to dage, før jeg kunne orientere mig
i »bomuldsbyen«, og nu meldte det store »livsspørgs
mål« sig: »Hvad skulle jeg lave i byen?« - Medmindre
jeg blev ramt af sygdom, behøvede jeg ikke at lide nød,
fordi jeg var korrespondent for et par aviser i New
York og Philadelphia. Men det var ligesom ikke til
strækkeligt. Jeg var ikke rejst til syden for at se mig
om. Jeg ville tjene penge, mange penge. Blive en rig
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En udvandrer vender

tilbage til sit hjemland.
Stenrig og fornøjet. Men

virkeligheden var ofte
helt anderledes. Axel Fe

lix og mange andre
vendte hjem med tomme
lommer. (Tegning af

svensk-amerikaneren
Fritjof Colling, ca.

1890).

mand. Sige sparto - som man siger i Danmark - til he
le verden og engang komme hjem som en Nabob9’...
I guder, hvor vi mennesker ofte holder os selv for
nar!...
Jeg agtede at få stilling på et handelskontor. Jeg
havde gode anbefalinger og skrev og talte flere sprog.
Jeg kendte til amerikanske forhold. Jo, der var ingen
tvivl om, at jeg ville slå mig prægtigt igennem i dette
fag! Men jeg glemte ikke, at jeg var elendig til regning,
og det var ubetinget nødvendigt at kunne for en han
delsmand. Men så trøstede jeg mig med, at jeg kunne
skrive og handle - så kunne andre tage sig af regnska
bet...
Fast besluttet gik jeg modigt op til den danske konsul,
mr. James Ladson, som var en rig og herlig amerika
ner. Jeg talte længe med ham, men han rådede mig til
at fortsætte min tidligere levevej. Ved afskeden sagde
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han, at jeg kunne få mange lønsomme informationer i
Charleston, og at han ville anbefale mig på det bedste.
Jeg takkede ham for hans venlighed, men var alligevel
ikke helt tilfreds, da jeg gik bort.
Jeg havde ofte fået mine ønsker opfyldt ved rent
held. Det skete også denne gang. Jeg havde sat mig for
at blive handelsmand. Så måtte det briste eller bære og jeg blev handelsmand. Det skete på følgende måde:
Da jeg ved middagstid et par dage senere kom hjem
til mit hotel, og som skik og vane var gik hen til skæn
ken for at få mig et glas brandy and water før målti
det, stødte jeg sammen med en mand, som jeg tidligere
havde mødt i Philadelphia. Han var født i Nakskov på
Lolland af jødiske forældre, men var som ung kommet
til Hamborg, hvorfra han var emigreret til Amerika.
Her havde han levet i seksten år. Han hed Jacob Gum
pel og var købmand i Philadelphia. Nu mødtes vi her
i Charleston og måtte naturligvis drikke et glas sam
men i the barroom. Få timer inden var han ankommet
med dampskibet fra Wilmington i North Carolina, og
søsygen havde endnu ikke sluppet ham.
Vi blev bordfæller, og helt naturligt faldt samtalen
nu på vore respektive forretninger. Mens vi spiste, for
talte han mig, at hans bror, der havde rejst med ham
til Wilmington var blevet alvorligt syg og var vendt til
bage til Philadelphia for at søge lægehjælp. Man havde
været bange for, at broderens sygdom ville forværres,
hvis han tog længere sydpå i den forestående varme
årstid. Derfor var min bordfælle kommet slemt i knibe
for en medhjælper - og det både til »skriveriet«, som
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»Han var som ung kommet til Hamborg, hvorfra han var
emigreret til Amerika.« (Havnen i Hamborg var et af de vigtigste
udskibningssteder for emigranter i første halvdel af1800-taUet).

han udtrykte det (og hvori han rigtignok ikke var vide
re dygtig) og til salget og afsætningen i de sydlige sta
ter af flere hundrede tusinde ægte havannesere, som
han havde med på sin handelsrejse. Jeg tilbød ham
øjeblikkelig min hjælp, som han straks tog imod. Han
lovede mig fine procenter af salget og et rundeligt ho
norar for at føre det enkle regnskab, korrespondancen
osv. - alt det, som denne Geschäft nu kunne medføre
af arbejde. Vi beseglede nu vor mundtlige aftale med
en flaske skummende Heidsieck-champagne. Dermed
var jeg, da vi rejste os fra bordet, uden længere lære
tid velmeriteret cigarhandler.
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»Denned var jeg, uden længere
læretid, velmeriteret cigarhand
ler,..« (Symboletfor alle tobaks

forretninger i USA var i ældre
tiden er skulptur afen indianer,
som stod udenfor døren).

Her er blot at tilføje, at jeg var meget heldig i min
nye stilling. Købmændene i Charleston var flittige kø
bere, og det bedste af det hele var, at de betalte gode
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priser for mine varer. Jeg førte et temmelig sorgløst
liv. Jeg opsøgte og blev venner med de få landsmænd,
der boede i Charleston, og den tid, som forretningerne
gav mig tilovers, brugte jeg til i min dagbog at nedteg
ne, hvad jeg så og oplevede i byen.
I mit indre hader jeg negerslaveriet. Det er oprørende
at se vore sorte medmennesker i den fornedrende til
stand, som alene fødslen og den mørke hudfarve har
bragt dem i her i de sydlige stater. Desværre bliver
man efter et længere ophold og ved det daglige syn af
negrene fortrolig med betegnelsen »slave«, og mod sin

»1 mit indre hader jeg negerslaveriet. Det er oprørende at se vore
sorte medmennesker i denfornedrende tilstand, som alene fødslen og

den mørke hudfarve har bragt dem i her i de sydlige stater... «
(Plantagescenefra Kentucky under den engelske kolonitid i 1700-tallet).
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bedre vilje må man undertiden give sydens plantage
ejere ret, når de påstår, at de sortes fuldstændige og
øjeblikkelige frihed er uforenelig med hele Unionens
velfærd.
I staterne mod nord, blandt frihedsforkæmpeme og
negrenes forsvarere, hører man utallige beretninger
om, hvordan slaverne behandles i sydstaterne. Og man
opfyldes af bitterhed mod slavernes ejermænd og nedkalder alle Himlens forbandelser over dem.
Men kommer man til syden og oplever det hele med
egne øjne, da føles meget af det, man har hørt, over
drevet. Man må også huske på, at det ligger i slaveej
ernes interesse at behandle deres sorte godt... Men
slaver er de alligevel. Jeg vil nu skildre slavehandelen:
Salget af slaverne i Charleston finder for det meste
sted på pladsen foran posthus- og toldkammerbygnin
gen. Men det hænder også, at de bortauktioneres i sla
vehandlernes egne kontorer. Nær ved mit hotel, i en af
tværgaderne, lå der tre-fire enetages huse. De rumme
de foruden kontorer flere temmelig store rum, hvor de
sorte opholdt sig. På husene var der skilte med store
bogstaver, der fortalte, at »Negre Købes«, »Negre
Sælges« (»Negroes Wanted«, »Negroes for Sale«).
Det var netop på sådan en »torvedag«, at vi gik gen
nem denne gade og standsede ved et af disse huse. Bå
de uden for huset og indenfor i de hvidkalkede rum så
man negre ligge på jorden eller sidde på bænkene.
Nogle af dem var store og kraftige og glinsede som po
leret ibenholt. De fleste var mark- og plantagearbejde
re, kuske og håndværkere.
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TOBESOLD&LET
BY PIBUC AUCTION,

On MONDAY the 18th of MAY. 1829,
UNDKB THE TBBES.

FOR SALE,

THE THREE FOLLOWING

SLAVES,
The MEN Belonging to "lEECHE* tlUU, and the WOMAN to Mrt D. SMIT

TO BE DET,
On the usual conditions of the Hirer finding them la Food, Clot (n

and Medical

THE FDUAWttO

snce,

MALE and FEMAJLE

SLAVES,

of soon «jamiwjo.
x
ROBERT BAGLEY, «hoot 90 Yson oM. b good Houle Srr.anL
WILLIAM BAGLEY, ahoul 18 Yean old. e labourer.
JOHN ARMS. about 18 Yrarn old.
JACK ANTONIA, «boot 40 Yean old. a Labotwr.
PHILIP, on Eirellenl FUtcrmaa.
HARRY, about 27 Y«ara old. a good House Srivant.
LUCY, a Young Woman of good Character, uaed Io Houm Work and the Nonary;
ELIZA, on Eirellenl Waahrmoamn.
CLARA, an Eirellenl Waahrrvotnan.
FANNY, about 14 Year» old. Houve Servant.
SARAH, about 14 Year» old. Hou« Servant.

Also fbr Sale, at JEIeven o’clock,

Fine Rice, Gram, Paddy, Books, Muslins,
Needles, Pins, Ribbons, &c. &c.
AT ONE O'CLOCK. THAT CELEBRATED ENGLISH HORSE

BLUCHER,
ZDDISON PRINTER «OVMNMENT OFFICE.

»På husene var der skilte med store bogstaver, der fortalte
at »Negre Købes«, »Negre Sælges«.« (Plakat for slaveauktion 1829).

»Denne slanke mulat er barber,« sagde slavehandle
ren, der var en ung, pæn mand, hvis ansigt og hele
fremtoning stod i skarp kontrast til den forretning,
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han drev. Han var netop trådt ud, da han så os komme
og bemærkede straks, at vi var fremmede. »Men han
er også en udmærket opvarter både på hoteller og
dampbåde. Han er ikke dyr!« fortsatte han. »Enhver
vil være godt tjent med ham.«
Lidt længere borte på fortovet sad flere kraftigt
byggede kvinder, som måtte egne sig til have- og
markarbejde, samt nogle ganske pæne »gule piger«
(yellow girls, mulatter) med langt, blankt sort hår, el
fenbenstænder og livlige ansigtstræk. Nogle af dem
sludrede sammen. Andre sad med deres sy- eller strik
ketøj. Det var amme-, kokke-, stue-, sy- og kammerpi
ger. I et skur, der stødte op til huset sad en gruppe sla
ver af forskellige aldre og hudfarve, lige fra barnet ved
moderens bryst til den midaldrende mand og far.
Nu gik vi ind i auktionssalen. Slaverne, som skulle
sælges, stod på en forhøjning nær ved døren. Auktio
narius var en af de mest vederstyggelige personer,
som jeg har set i mit liv. Han gik frem og tilbage på
en anden forhøjning, der lå i baggrunden af rummet,
så køberne kunne have et frit overblik over de udstille
de varer. Han skreg og råbte som en gal. Og hele hans
ordstrøm med dens grove irske accent gik ud på at lov
prise de sorte, som han skulle sælge.
»Det første nummer, som jeg kan tilbyde Dem i dag,«
sagde manden, akkurat som om det var et møbel eller
en balle bomuld, han skulle sælge, »er en familie fra en
plantage. Det er far, mor og fem børn. Hvad byder De?
De skal sælges samlet.« (Det var smukt af ham!). »Det
er dygtige og skikkelige folk, som jeg fuldkommen kan
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I USA's sydlige stater betjente en sparsom hvid overklasse sig af

et stort antal negerslaver til driften af de udstrakte plantager.
(Slaveopkøber i Charleston).

garantere for.« (Nu råbte han negrenes alder og navne
op). »Man har kun budt 2000 dollars for hele bundtet!«
De blev solgt for 2500 dollars.
Det er vanskeligt at sige, hvad der foregik i de ulyk
kelige skabningers indre, mens salget stod på. Men de
så temmelig ligegyldige ud. Måske havde de haft en
slem herre og kunne ikke få det meget værre end tidli
gere.
77

Det første »autoriserede« slavehandelsselskab blev grundlagt af

den engelske konge Charles I (160049) i 1631. Og så
var der grønt lys for tilfangetagelsen af
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farvede nordafrikanere, der blev brændemærket, inden de førtes
om bord på slavehandlerskibene, der sejlede

dem til de nordamerikanske områder.
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Det næste nummer var en smuk mulatinde, som var
cirka sytten år gammel og hed Hermine. »Hun er en
god syerske,« sagde auktionarius, »og friserer udmær
ket. Har bestandig været i den samme familie og har
et godt skudsmål, hvad karakteren angår.« Den stak
kels pige havde svært ved at udholde købernes og de
omkringståendes rå blikke, og hun vendte skamfuld
hovedet bort. Men auktionarius befalede hende i en
barsk tone at se på de tilstedeværende. En slavehand
ler steg op på forhøjningen og bad hende åbne mun
den, hvilket hun gjorde. Nu undersøgte han hendes
tænder på samme måde, som jeg har set en jockey gø
re det med en hest. Derefter følte han på hendes bryst
og skuldre med en ægte kendermine. Men slavehandle
ren fik hende ikke. En flensborger i Charleston købte
hende for 690 dollars.
Cokelow, en rask lille dreng på 11 år blev nu udstil
let. Auktionarius fortalte, at han var mulat, men han
lignede nu mere en indianer. Der blev garanteret, at
han var legemlig fejlfri, var en god oppasser og vant
til klimaet i de sydlige stater. Stakkels lille Cokelow!
Han græd så bitterligt, hvad enten det nu var af angst,
eller at han på grund af sin ungdom følte sin tunge,
hjælpeløse stilling dybere end de, der var solgt før
ham. Han blev solgt for 240 dollars... Nogle dage sene
re så jeg Cokelow sidde uden for en elegant villa i nær
heden af Charleston. Han havde et stort stykke smør
rebrød i hånden. Ved siden af ham stod et pape
gøjebur, hvis smukke beboer han af og til gav et par
krummer af sin mad. Han så glad og tilfreds ud. Han
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havde fået en god og venlig ejerinde. Og den lille Cokelow var ret så lykkelig!
Det næste »nummer« var en sværlemmet mand, som
hed »George Washington«. (Hvilken blodig ironi lå der
ikke i dette navn?). Han var 26 år og, som auktionarius
sagde, med en god karakter, en fortrinlig barber og
tjener og fri for alle de laster og sygdomme, som loven
forbyder - hvilke laster det var, fik man ganske vist ik
ke at vide. Han var til salg, fordi hans ejerinde netop
var blevet gift... Men buddene kom tøvende, og efter
hånden som de tilstedeværendes ligegyldighed vokse
de, blev den rødhovedede auktionarius mere gnaven
og ærgerlig. Han var bestemt ikke delikat i sine ud
tryksformer over for de grupper, der stod omkring i
rummet. Til sidst udbrød han: »Nuvel, enten har I ikke
4 Langt fra Danmark - Bd. 4
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»Christiansen er urtekræmmer og viktualiehandler og

driver en betydelig handel... Hos ham kunne man altid være

sikker på at træffe mange danskere... Når man træder ind i
hans butik og ser hans mangeårige tro
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r’

medhjælper og kontorist, der står bag disken med
sin store trøje og hvide forklæde, sine røde kinder og sit lyse

hår, da er der ingen nordbo, der er i tvivl om, at det er en

landsmand, man ser foran sig.«
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lyst til at købe, eller også er I nogle fordømte tåber. Og
hvis I ikke har andet at bestille end at stå og glo og ga
be på mig, så er vi færdige med hinanden.« Med disse
ord vinkede han til sin kontorbetjent, gik ned af forhøj
ningen og ud af rummet. Og så var slavesalget slut for
den dag. George Washington blev solgt for 1000 dol
lars.
Jeg tror ikke, at mine landsmænd i Danmark behø
ver nærmere kommentarer til denne sandfærdige be
retning.

Som jeg tidligere har nævnt, så vil man næsten over
alt, hvor man tumler rundt i De forenede Stater møde
skandinaver. Selv om bord på den skonnert, der førte
mig til Charleston traf jeg en svensker. Han kaldte sig
Smith, men hans rigtige navn var Nordstrom. Han var
født i Karlshamn. Han havde levet over 30 år i Ameri
ka. Han var 1. matros om bord. Kaptajnen roste ham
meget og sagde, at han ikke ville betænke sig på at ud
nævne ham til styrmand, hvis blot han havde haft lidt
flere teoretiske kundskaber. Nordstrom havde ikke
helt glemt sit modersmål, og vi talte ofte sammen. Han
var en munter, venlig mand på 45 år. I sine unge år var
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han rømmet fra det skib, der havde ført ham fra Sveri
ge til Amerika. Han havde ikke sparet nogle penge
sammen - »det lå ikke til hans karakter« tilstod han
åbenhjertigt. Og når han var i land brugte han hver en
skilling, han ejede.
Det gik godt for de fleste af de skandinaver, jeg traf
i byen. Flere af dem var endog velhavende, for ikke at
sige rige folk. En ældre mand med et frisk og muntert
sind var flensborgeren Christiansen. Hos ham kunne
man altid være sikker på at træffe mange danskere
samt de fleste skandinaviske kaptajner, hvis skibe lå i
havnen. Christiansen er grocer (urtekræmmer og vik
tualiehandler) og driver en betydelig handel. Han har
boet i Amerika i mange år og har samlet sig en betyde
lig formue. Når man træder ind i hans butik og ser
hans mangeårige tro medhjælper og kontorist, der
står bag disken med sin store trøje og hvide forklæde,
sine røde kinder og sit lyse hår, da er der ingen nordbo,
der er i tvivl om, at det er en landsmand, man ser foran
sig. Jeg har kun truffet få danskere i udlandet, der har
bevaret et så ægte nationalt træk i alt, både i det ydre
og indre, som min ven Carl Topp fra København. Sy
dens luft har ikke taget næring fra ham. Han er tyk og
fed, ustandselig i bevægelse og utrættelig i sine forret
ninger. Og selv om han ikke har så høj en løn, så har
han allerede lagt ikke så lidt til side.

Om aftenen gik vi ofte ned til Christiansen, der er ung
karl. Vi satte os i rummet bag ved butikken og spiste
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fornøjet vort danske rugbrød med dansk spegepølse.
Dertil fik man en god dansk kombrændevin og bummelunter101, hvis man ønskede det. Her traf jeg ligele
des snedker Eriksen, en formuende mand, hans med
hjælper Didrichsen, en toldbetjent Møller, en ung mand
ved navn Berg (søn af malermester Berg i København),
der tidligere havde været søkadet i Danmark, men var
udvandret til Amerika. Nu levede han som privatlærer
og underviste i sprog og matematik. Desuden mødte
jeg den føromtalte politiofficer Schouboe og en maler
Sandru. Han havde opsyn med teatret i Charleston,
men det gik ham dårligt, selv om han stræbte og sled.
Der var musiker Hegelund, som var ansat ved orke
stret i det italienske operaselskab, som for nylig var
kommet til Charleston fra Havanna. De gav en række
velbesøgte koncerter, selv om billetpriserne var ufor
skammet høje. Hegelund er en meget dygtig musiker,
der også har samlet sig en lille sum under sit tiårige op
hold i De forenede Stater. Nu er han i Lima, hvor han
har fået et meget fordelagtigt engagement.
I Charleston traf jeg ligeledes en af de mest løjerlige
danskere, jeg er stødt på i Amerika. Det var en gam
mel mosait11) ved navn Jacobs. Han havde en butik i
Market Street. Og det var rammende, at amerikaner
ne kaldte butikken »Noahs Ark«. For aldrig i hele mit
liv har jeg set en sådan sammenhoben af forskellige sa
ger som her. Der var ikke det, man ikke kunne købe,
og selv om der herskede en tilsyneladende kaotisk uor
den i »Arken«, så vidste Jacobs og hans kone (der var
lige så original som manden) øjeblikkelig, hvor den ef86

Om Kjöb af Land Of the purchase of Ov thi p ö r
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En parlør for udvandrere med lydskrift fra 1885. Teksten handler
om en emigrants landkøb i Manitoba i Canada.

terspurgte vare lå. Det var en rig familie, men deres
familieliv var ikke noget paradis. Hvis den lille Jacobs
havde været ude at svire (og det skete ikke så sjæl
dent), så måtte han ofte finde sig i at vandre omkring
i gaderne hele natten, hvis han ikke var kommet hjem
til den aftalte tid. Hans engelske var noget af det pud
sigste, man kunne høre, selv om han havde boet i Ame
rika i 20 år. Hans sprog var en blanding af tysk, dansk
og engelsk og dertil kom et minespil med øjne, næse og
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mund, som var ubetaleligt. Men han solgte sine varer
og tjente godt på dem. Selv hos denne gamle, løjerlige
fyr var det rørende at se, hvordan han mindedes og
omtalte Danmark. Af alle sprog, ville han helst tale
dansk, og hans øjne lynede, når en tysker for at drille
ham påstod, at danskerne ville få slemme prygl, hvis
det kom til en alvorlig dyst mellem dem og tyskerne.
Det samme var tilfældet med en gammel mand ved
navn Schmidt fra Altona12’. Han var opsynsmand ved
frimurerlogen og havde tjent under admiral Jessen13’,
der var hans afgud. Hans danske sprog var næsten lige
så godt som Jacobs’ engelske, men dansk var han med
liv og sjæl, og det var ikke småpenge han senere skæn
kede til de sårede og de faldnes efterladte i Danmark.
En anden dansker, som jeg flygtigt havde truffet i
Washington, mødte jeg igen i Charleston. Det var hr.
Schmetzer, som var lidt over de fyrre. Han var født i
København, hvor hans far for mange år siden havde
ejet det nuværende Hotel d'Angleterre på Kongens
Nytorv. Schmetzer havde været en række år i De fore
nede Stater og havde ført et omvekslende liv, både
som skolemester, kontorist, maler, opsynsmand (over
seer) på en plantage m.m. I den senere tid havde han
slået sig på politik. Han var fattig, men hans ideer og
fordringer var alt for overspændte. Han var, hvad
amerikanerne kalder too excited. Både i Washington
og i Charleston fortalte han mig, at han ansøgte om at
få stillingen som Amerikas konsul (eller rettere
handelsagent) på St. Thomas, og at præsidenten havde
givet ham hånd på, at han skulle få den. Jeg mødte
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ham senere i New York, men da var han ikke blevet
konsul. Derimod talte han om at rejse til New Jersey
og male huse. Han var en godmodig mand, men ikke
skabt for Amerika.
Bortset fra adskillige søkaptajner, så var ovenståen
de alle de danskere, jeg traf i Charleston. Der boede
nogle flere der. Og af nysgerrighed, besøgte jeg en af
ten deres »etablissement«. Men da de ikke ville vedgå,
at de var danskere (skønt jeg med sikkerhed vidste, at
de var det), vil jeg kun løseligt nævne dem her. Den
ene var søn af meget agtede forældre i en af Danmarks
største havnebyer. Den anden var københavner og li
geledes af, hvad man kalder »god familie«. De ejede et
dansehus (for at bruge det mildeste udtryk) for søfolk.
De havde selv været til søs og var endnu unge. Man
fortalte mig, at de var meget velhavende. Men de ville
ikke indrømme, at de var danskere, og det er jeg ikke
særlig ked af. De kaldte sig Harris & Nelson. Jeg har
senere hørt, at en af dem er vendt tilbage til Danmark
og har købt sig en ejendom i Jylland.
Jeg traf kun én fastboende nordmand i Charleston.
Han havde engang været en rig mand i Christiania,
men ejede nu en skonnert i Charleston. Han hed Carl
Johnsen.
Men der var flere svenskere i byen. En yderst tjenst
villig og brav mægler ved navn Bahr, tidligere køb
mand i Göteborg. Endvidere en cand, pharm. Bechner
fra Stockholm, som nu var ansat hos dr. Panknin, en
af de bedste apotekere i Charleston. Og en hr. Rör
ström, der havde været ved flottan, flåden i Sverige,
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men nu arbejdede hos en anden svensker som cigar
handler. Det var i hans butik, at jeg stødte sammen
med den kendte ritmester Hammarsköld, hvis million
fallit vakte så stor opsigt i Sverige og hvis Privatbank
gav anledning til så megen ulykke. Sammen med sin
søn, huslærer og kontorist var han for nylig ankommet
til Charleston, hvor han boede hos sin fætter, den tidli
gere omtalte arkitekt med samme navn. Jeg havde
selv kendt ulykken, vidste hvor bitter den var, især når
den var selvforskyldt. Jeg mødte ofte ritmesteren, og
efter hvad han fortalte, havde han kim få penge ved
sin ankomst til Amerika. De fleste havde han anbragt
i cigarbutikken, som Rörström og kontorbetjenten,
der havde fulgt ham i landflygtighed, bestyrede for
ham.
Da jeg engang traf ritmesteren, var han meget for
andret. En skonnert, ladet med jern, som han havde
afsendt til Amerika før sin afrejse fra Sverige, men
som havde været næsten fire måneder undervejs, var
nemlig ankommet til Charleston. Her blev skibet øje
blikkelig beslaglagt på hans svenske kreditorers veg
ne. Men det amerikanske handelshus, som havde givet
Hammarsköld penge til lasten og som søfragtsbrevet
var udstedt til, intervenerede - og lasten blev udleve
ret til dette hus. Hammarsköld kunne nu atter råde
over flere tusinde dollars, og nu så man ham ofte i
Charlestons gader med et svensk ordensbånd i knap
hullet - og det var dumt af ham! Jeg har for øvrigt fået
oplyst, at han senere i samarbejde med flere amerika
nere har startet minedrift i nogle jerngruber i South
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»Nogle mennesker tjener det, ’almægtige ’ guld let, andre må slide

for det.« (Guldvaskere i Californien i »de gyldne tider«).

Carolina. Og det med stort udbytte. Som præsident for
kompagniet er han arbejdsleder, og er som sådan dyg
tig og driftig. Det er ikke umuligt, at han engang med
tiden, måske hurtigere end man tror, kan yde erstat
ning til de af hans landsmænd, som på grund af ham
har lidt så store tab i Sverige - Én million rigsdalers
statsgæld er kun cirka 250.000 dollars. Det er der
mange mænd i Amerika, der har tjent på en dag!
Ja, der er mange måder at tjene penge på i De forene
de Stater. Nogle mennesker tjener det »almægtige«
guld let, andre må slide for det. Og enkelte forstår slet
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ikke at udnytte de lejligheder, der byder sig til at er
hverve dette uundværlige metal. Men selv om ameri
kanerne har ry for kløgt og snilde, så er de dog på nog
le punkter lettroende - jeg taler her om den store al
mindelige »hob«. De bliver ofte snydt af bedragere og
kvaksalvere. For eksempel er der intet andet land i
verden, der har så mange universalmedikamenter som
De forenede Stater, og selv om det siges, at disse mid
ler er humbug, så køber folk dem alligevel, når de bli
ver syge. Og da sygeligheden ikke er helt lille i Ameri
ka, og universalmidlerne helbreder alt muligt, så har
de fået en udbredelse, som man synes skulle være
umulig.
Da jeg nu er inde på dette tema, vil jeg omtale en vis
dr. Townsend og hans »Sarsaparilla«14’. For cirka otte
år siden kom denne mand fra Albany til New York.
Han havde rejst meget omkring og havde overværet
de bedste lægers forelæsninger i De forenede Stater.
Han var ikke alene en videnskabeligt veluddannet
mand, men også snu. Han havde ingen penge, men
havde mod, udholdenhed og gode talegaver, hvormed
han skaffede sig kredit og venskaber. Han lejede en
butik i Fulton Street, fremstillede sin »Sarsaparilla«
og begyndte straks at avertere den i aviserne. Dette
gjorde han i så stor en målestok, at de fleste folk (også
de, der selv havde gjort deres lykke ved at avertere)
spåede, at han måtte gå bag af dansen... Men de vid
ste ikke, hvad stof den gode doktor var gjort af, og de
havde ikke hans fremsyn. Ved sin dristighed har han
nu for evigt befæstet sin medicins udbredelse over hele
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MEDICAL SADDLE BAC8.
BOX PATTERN.
containing

20 ground

stoppered bottles......... $IX oo
Extra, with Pockets..

12 oo

Extra, with Pockets..

12 oo

Plain Saddle Bags, containing
24 cork stoppered vials.........

9 25

Det var ikke alle, der tjente penge på og annoncerede for

fiduslægemidler. I denne annonce sælger man lægetasker

til doktorer i pionerområderne.

Amerika og Canada. Han bruger mere end 50.000 dol
lars om året til at avertere for, og en damptrykpresse
arbejder ustandselig med at trykke hans salgsbreve.
En sandhedskærlig og agtet borger i New York, papir
fabrikant Hamilton, har fortalt mig, at han allerede i
1847 på fire måneder har forsynet doktoren med 900
ris15) papir, som koster 2700 dollars. På dette papir
har man trykt tre millioner salgsbreve, der er blevet
uddelt gratis, og man har brugt meget papir til plaka
ter og lignende.
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Doktoren får påfyldt 488.280 flasker om året, og det
dækker ikke engang efterspørgslen. I den senere tid er
hans forretninger blevet drevet efter en endnu større
målestok. I 1849 købte han en baptistkirke i Nassau
Street. Den har han indrettet til en stor butik, som har
kostet 40.000 dollars. Han har ikke alene folk ansat i
De forenede Stater, men også i Honduras og Sydame
rika til at opgrave de rødder, hvorfra han destillerer
sin mirakelmedicin. En flaske koster en dollar.
Og hvad hjælper nu denne medicin imod? Salgsbre
vet siger:
»Dr. Townsends Sarsaparilla er den mest ekstraordi
nære medicin i verden. Den kurerer sygdomme uden
opkast, maveonder eller andre ubehageligheder for pa
tienten. Sarsaparilla’ens store fortrin fremfor andre
medikamenter er, at den styrker kroppen på samme
tid, som den driver sygdommen ud. Den er et af de
bedste forårs- og sommermedikamenter, man nogen
sinde har kendt. Ikke alene renser den hele systemet
og styrker patienten, men den fremkalder også nyt og
rent blod. En kraft, som ingen anden medicin besidder.
Og det er hele hemmeligheden bag dens store udbred
te salg. De sidste to år har medicinen helbredt 35.000
forskellige sygdomstilfælde, hvoraf 5000 kunne be
tragtes som uhelbredelige. Medicinen har ved forårstide reddet livet på mere end 10.000 børn...«

Tusinder og atter tusinder af agtede mænd i hele lan
det har gennem anbefalinger bevist medicinens for94

Sanatogen—Restorer

of Exhausted Nerves

pEW men and women esca|>e trouble with their nerves — many suffer, per*
haps to the verge of complete breakdown, without knowing the true
reason.
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Sanatogen Is sold In three sizes, $1.00, $1.90, $3.60

THE BAUER CHEMICAL CO. "uSSÄJ~.~”
En annoncefor en »nervemedicin«, Sanatogen, et af1800-tallets mange

lægemedikamenter, der ofte indeholdt op mod 80 procent alkohol.

trinlige egenskaber - og alligevel erklærer Unionens
kendte læger, at doktor Townsends »Sarsaparilla« er
det rene humbug. Er det misundelse? De penge, dok95

tor Townsend tjener, er ikke humbug, og hvad der her
er fortalt om Townsend gælder også for pilledoktorer
ne Brandreth og Moffat, der har tjent formuer ved fa
brikation og salg af universalpiller.
Doktor Townsends medicin kan nok være god i en
kelte sygdomstilfælde, og hele hans humbug ligger vel
kun i den kendsgerning, at han udskriger den som
universalmiddel.
Langt under dr. Townsend står en mængde kvaksal
vere, der ikke alene prøver på at helbrede folk med
universalmedikamenter, men også bruger astrologi og
trylleformularer. I spidsen for disse bedragere står en
dr. Roback, som er født i Sverige. Han opholdt sig nog
le dage i Charleston, mens jeg var der. Han er en ældre
mand, der har sit hovedkvarter i Philadelphia. Han på
står at kunne helbrede alle sygdomme ved hjælp af
astrologi. Han stiller ligeledes horoskoper og er velbe
vandret i geomanti (spådomme eller opdagelse af skjul
te ting ved hjælp af punkter og linier i jord eller sand).
Han er i det hele taget en allerhelvedes karl. Han ud
giver hvert år en gratis almanak, hvori han beretter
om alle de ting, han har forudsagt og som er gået i op
fyldelse. Blandt andet kong Karl Johans16’ dødsdag
m.m. Han har ligeledes en optegnelse over heldige ku
re med vedføjede anbefalinger, naturligvis fra lige så
pålidelige folk, som spåmanden selv. Jeg har talt med
flere, som har været inde i hans »allerhelligste«. De
fortæller, at der ser ud som i et af de troldkamre, som
man i sin ungdom læste om i tyske røverhistorier. Det
er fyldt med astronomiske måleinstrumenter, skelet96

ter, udstoppede slanger og krokodiller, billeder med
fremmedartet, ulæselig skrift og lignende rariteter.
Han averterer også ustandselig i aviserne. Og her føl
ger et af hans avertissementer med et engelsk vers,
der lovpriser den store troldmand:
»Doktor Roback, den store svenske astrolog, som er bo
sat i Philadelphia, kan på sin forretningsrejse gennem
Charleston i et par dage blive rådspurgt på sin bopæl
(her nævnes gade og husnummer) i alt, hvad der angår
astrologi, geomanti og den sorte kunst. Han forudsi
ger menneskers skæbne, hvis de opgiver deres fødsels
måned. Og hvis man ikke selv ønsker at komme, så kan
man sende ham et frankeret brev med en, to, tre eller
fem dollars, alt eftersom man ønsker udsagnet mere
eller mindre fuldstændigt og udførligt. Det vil blive be
svaret omgående pr. post. Dr. Roback kurerer alle syg
domme - kort og godt, han er en uforlignelig profet prøv nu hans evner!
Efterskrift: En lommebog med 700 dollars blev for
få dage siden tabt ikke langt fra Charleston. Dr. Ro
back blev spurgt til råds. Og nu er dens indhold i ejer
mandens hænder igen.«
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»Prince of astrologers! for Thee
Lies open the book of destiny.
Kingdoms and States to thy keen eye
Their future history supply;
And all the stars that at our birth
Are set to rule our fate on earth
Thou canst interpret, and aright
Translate the language of their light.
Descended from a line of seers
Prophets for nearly two hundred years.
Rare are thy gifts the sick to cure,
This do I know, for it was mine
To call upon the art divine To own its use, its influence feel,
And prove, that it indeed was real.
From a sick bed raised up, I cry
To others: »Wherefore will ye die?«
Though useless other treatment be,
Try, ere too late, Astrology.
To Dr. Roback tell your pains,
And while the auspicious planet reigns,
He will relieve, revive, restore,
And you shall bless him evermore!«
Ja, det er rigtignok et stift stykke at opføre, men ame
rikaneren mener som så: Hvis folk er så dumme, at de
vil give penge ud til sligt, så fortjener de også at miste
dem.
Loven forbyder ikke, at man udnævner sig selv som
profet i Amerika, og en ægte amerikaner lader sig kun
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sjældent snyde af spåmænd og sandsigersker. Irlæn
dere og tyskere er derimod gode kunder, og denne Ro
back, der tidligere skal have været husarkorporal i
Sverige, har i de år, han har »praktiseret« i Amerika,
tjent mange penge. I Charleston var det imidlertid
nær ved at gå galt for ham. Man fik nemlig at vide, at
enkelte slaver havde besøgt ham, og at deres ejere
havde erfaret det. Et vink fra en landsmand forårsage
de, at doktoren forlod byen om natten over hals og
hoved. Hvis han var blevet til om morgenen, var det
måske gået ham, som det gik for holsteneren John Mil
ler for en snes år siden i samme by.
Hvad der skete med John Miller er karakteristisk for

»Slaverne får alt, hvad de behøver af deres herrer - eller i det
mindste, hvad man mener, de har behov for!«
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livet i syden. Jeg har hele tildragelsen fra en lands
mand, der var øjenvidne.
Det er under meget streng straf forbudt de hvide at
købe noget som helst af slaverne - og enhver vil let
kunne indse, at denne bestemmelse er nødvendig, og
at man derfor nøje overvåger, at forbudet overholdes.
Slaverne får alt, hvad de behøver af deres herrer - el
ler i det mindste, hvad man mener, de har behov for!
Slaverne ejer intet uden det, deres herrer giver dem,
og det indskrænker sig til småting (naturligvis med
undtagelser. Jeg har således kendt flere familier, der
har skænket deres gamle og tro slaver kostbare gaver.
Ja, nogle af dem har endog tilbudt dem deres frihed,
som dog gældent er blevet modtaget af de sorte).
Men der er jo ikke noget at tage fejl af: Hvis en slave
tilbyder en hvid noget sølv, guld eller andre kostbarhe
der, så er det sikkert tyvekoster. Og dette sker ofte.
Hvis det bliver afsløret, at slaven har stjålet fra sin
hvide herre, får han kun en gang prygl - for hvis man
satte ham i fængsel, ville det jo indebære et økonomisk
tab for hans ejermand! Men de samvittighedsløse hvi
de - og dem er der desværre mange af i slavestateme
- som køber af de sorte, har til gengæld en stor fordel
af dette hæleri. Da den uvidende sorte ikke kender
genstandenes værdi, så køber den hvide dem for en
spotpris. Og den sorte har ikke noget valg, når han
først har tilbudt varerne. Han må sælge dem til den
pris, hæleren bestemmer, da han ellers risikerer at
blive angivet af køberen. Desuden sker en sådan han
del naturligvis altid uden hvide vidners nærvær, hvil-
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»Når de har drukket, tænker de ikke på opsynsmandens piskeslag,
på det strenge slid...«

ket betyder, at hæleren næsten aldrig kan afsløres.
For selv om så tyve slaver ville stå frem og aflægge ed
på, at de havde set den eller den købe det eller det af
deres sorte kammerat, så ville man ikke tage hensyn
til det. I slavestaterne kan en sort mand ikke vidne
mod en hvid.
Og hvad bruger nu de stakkels sorte de penge til,
som de har erhvervet ved tyveri? Det kan enhver gæt
te: Til brændevin! I alkohol søger de glemsel. Når de
har drukket, tænker de ikke på opsynsmandens piske
slag, på det strenge slid, som de må holde ud dag ud
og dag ind, indtil uldhåret bliver sølvgråt og kræfterne
svinder. En pint whisky (ca. en halv liter) er negerens
himmerige. Plantageejerne gør alt, hvad de kan for at
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holde negrene borte fra denne så forførende drik, for
de har alle set skrækkelige eksempler på de ulykker,
som den kan udløse blandt de sorte. Ligesom indianer
ne, bliver slaverne i deres rus fuldkommen rasende og
total ligegyldige over for ild eller vand, liv eller død.
Naturligvis findes der blandt de sorte (som hos de hvi
de) mænd med forskellig karakterstyrke. Og som et
bevis på, at nogle negre er i stand til at modstå spiri
tussens fristelser, kan jeg fortælle, at pakhusarbejder
ne og opsynsmændene i de største vin- og brændevins
lagre i for eksempel New Orleans er slaver. På den an
den side kan det heller ikke nægtes, at disse »bynegre«
er meget anderledes og langt mere »civiliserede« end
plantagenegrene.

Den tidligere nævnte John Miller havde boet i Charle
ston i lang tid. Han havde et værtshus og var tilsynela
dende en rig mand. Negrene kaldte ham for »the rich
Dutchman«. Alle vidste, at han købte af de sorte, men
det var aldrig lykkedes at gribe ham på fersk gerning
eller skaffe beviser imod ham, trods politiets og ansete
borgeres store årvågenhed. Mange negre havde tilstå
et over for deres herrer, at de havde solgt tyvegods til
John Dutchman, som han også kaldtes, men intet
hjalp. John klarede sig fri af alle de fælder, man havde
lagt for ham. Det er naturligt, at der bredte sig en al
mindelig forbitrelse mod denne hæler i en by, hvor næ
sten alle har en eller flere slaver af begge køn. Og så
var han oven i købet udlænding. På samme tidspunkt
skete en ting, som fik hadet til holsteneren til at blive
102

endnu mere udpræget. Der havde fundet et tyveri sted
på en plantage i nærheden af byen. Nogle slaver, som
var flygtet fra Georgia, men som var blevet hængende
i Charleston, tilstod tyveriet. De fortalte, at de havde
solgt guldure, smykker og en masse sølvtøj (efter eje
rens oplysning til en værdi af over 6.000 dollars) til
John Dutchman for 50 dollars. Politimesteren udsted
te en search-warrant, husransagningskendelse, selv
om det ikke var lovligt, fordi han støttede sig på ud
sagn fra slaver. Johns hus blev gennemsøgt - og det
skete grundigt - fordi der var udlovet en dusør på
1000 dollars til den, der kunne bringe tyvekosterne til
veje. Men man fandt intet, og John smilede i skægget,
da politiet gik bort. Men det var ikke slut med dette.
Tyvegodsets ejermand var kommet til byen. Og da han
fik at vide, at der intet var fundet hos John Miller, lod
han uddele løbesedler, hvor han sammenkaldte byens
borgere til et møde næste dag. På mødet beviste han
på en imponerende måde, hvilken pestbyld John Miller
var for hele kommunen, og han opfordrede de tilstede
værende i alles interesse (og det var Charlestons mest
ansete mænd) til at forene sig for at drive hæleren ud
af byen. De skulle give ham 3 gange 24 timer til at pak
ke sit løsøre. Hvad hans hus og øvrige ejendomme an
gik, så kunne han overlade salget af disse til en af by
ens dygtige advokater. Men uanset hvad, så skulle han
ud af byen!
Deltagerne tiltrådte dette forslag, og John Miller fik
besked om medborgernes beslutning. Men John smile
de, da man bragte ham dette krav. Han svarede, at
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han var en lige så god amerikansk borger som nogen
anden - og for øvrigt kunne de alle gå »fanden i vold«.
Man tog sig imidlertid ikke af tølperens ord og ven
tede tålmodigt i de 3 gange 24 timer. Men John Miller
havde ikke gjort forberedelser til at rejse. Han var en
stor og atletisk mand og var uden frygt. Han troede ik
ke på truslerne og sad nok så roligt hjemme i sin stue.
Da tidsfristen var udløbet, nærmede en stor menne
skeskare sig hans hus. Nu rynkede han panden og tog
sine pistoler frem.
Blandt de forsamlede så man byens rigeste og mest
magtfulde mænd, og der var mange plantageejere fra
omegnen - men ikke en eneste fra politiets styrke.
Man anede, at folket ville drive selvtægt, og det
holdt stik.
Flere og flere samledes uden for huset i den snævre
gade. John havde lukket sine butiksdøre og sin port, så
ingen kunne komme ind. Nu blev der råbt: »John Mil
ler! Hvorfor har du ikke fulgt dine medborgeres krav?
Du får endnu 24 timers frist. Og så er det slut!«
Da blev jalousierne på første etage revet op, vinduet
åbnet og John Millers kæmpeskikkelse kom til syne.
Hans ansigt var purpurrødt af vrede og øjnene lynede.
Han holdt en pistol i hver hånd og råbte: »Hvad vil I
mig? Jeg er en uskyldig mand! Jeg forlader ikke Char
leston.. . Jeg vil se en retskendelse... Den som trænger
ind i mit hus, skyder jeg ned som en hund! Jeg er ingen
Dutchman. Jeg er en fri amerikansk borger!« Hans ta
le blev besvaret med hujen og skrigen, og på et øjeblik
var dørene og porten sprængt. En stemme skreg:
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»Give him a coat of tar and cotton!« - »Giv ham en
frakke af tjære og bomuld«, og mængden stormede hu
set. John blev overrasket og fik i farten kun affyret
den ene pistol, hvis kugle strejfede armen på den før
ste, der løb ind i rummet. Den anden pistol blev slået
ud af hans hånd. John var i begyndelsen lamslået. Han
var, bortset fra en gammel negerkvinde, alene i huset,
for han levede som pebersvend, og da han så, at det
denne gang var alvor, for han som en rasende imod sine
angribere. Men det var kun en kort kamp. På et øjeblik
var alle hans klæder flået af ham. Man bandt ham på
hænder og fødder, og snart var en tønde tjære og en
balle bomuld bragt til veje. Han var fuldstændig nø
gen, og hans krop blev nu oversmurt med tjære. Så
bragte man ham under skrig og hurraråb ned på ga
den. Her åbnede man bomuldsballen og rullede ham
skånselsløst rundt i den. Han sagde ikke et ord. Det
var først, da man lagde ham på en bomuldsvogn, at
han bad om pardon... Men vreden hos folk var for stor.
Tolv negre blev spændt for vognen, og så blev John
Miller kørt gennem alle byens hovedstrøg, ledsaget af
den hujende og skrigende menneskemængde.
Da man bragte ham tilbage til hans hus blev han bå
ret ind i samme rum, hvor han så truende havde vist
sig for mængden. Man overlod ham til negerkvindens

III. s. 106-107: Neger lynchet - uden lov og dom i New York i 1862. »Dine medborgere giver dig endnu 24 timers
frist til at ordne dine anliggender... Er du ikke ude af Charleston
til den tid, vil du uden lov og dom blive hængt..«
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omsorg, men gentog for ham: »John Miller, dine med
borgere giver dig endnu 24 timers frist til at ordne di
ne anliggender... Er du ikke ude af Charleston til den
tid, vil du blive Judge Lynch’s offer!« (Med andre ord:
»Vil du uden lov og dom blive hængt!«).
Og da de selvbeskikkede dommere forlod ham, var
John Miller meget spagfærdig.
Næste aften var hans hus tomt og øde, og man ken
der ikke hans videre skæbne. Men det er sikkert, at det
eksempel, man statuerede med denne mand, har haft
sin virkning. Nu har de sorte meget svært ved at kom
me af med deres tyvekoster i Charleston. Det er et
spørgsmål, om man i moralsk og juridisk henseende
kan bifalde en sådan selvtægtsproces, men begivenhe
den fandt sted for cirka tyve år siden, og et sådant
tidsrum er for Amerika, hvad et helt århundrede er for
Europa.
Det havde for øvrigt kun været rimeligt, hvis spå
manden Roback havde fået en sådan frakke på - men
en tildragelse af den art stod vist ikke i hans astrologi
ske forudsigelser.
Det er ikke ret lang tid siden, at man brugte at tjære
abolitionisterne (forkæmpere for slaveriets afskaffel
se) og derpå putte dem i en tønde med fjer - det er en
pudsig dragt, som lever op til hensigten. Thi frygten
for en sådan behandling får disse herrer til at undgå
sydstaterne. I stedet for præker de deres menneskeli
ge, men utopiske tanker i den nordlige del af Unionen,
hvor den sorte mand har nogle menneskerettigheder,
selv om de er få.
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NOTER

1.

Christoffer Columbus (1451-1506). Almindeligt betragtet som
Amerikas opdager i slutningen af 1400-tallet.

2.

Publius Cornelius Tacitus (Ca. 55-120 e.Kr.). Berømt romersk

historieskriver. I værket »Germania« giver han en beskrivelse af
de tyske folkestammers liv og historie.
3.

Calicot. Bomuldsstof vævet i den indiske by Calicut.

4.

Musselin. Tyndt, fint uld- eller bomuldsstof fra Mosul ved Tigris.

5.

Kashmir. Stof af uld fra en indisk gederace.

6.

Diomedes. Græsk sagnhelt. En af de mest fremtrædende krige

re i Homers »Hiaden«.

7.

John Paul Jones (1747-92). Født i Skotland. Flådens øverstbefa

lende under uafhængighedskrigen.
8.

Hammarsköld. Svensk slægt - staves også Hammarskjöld eller

Hammarskiöld. En gren af slægten bosatte sig siden 1844 i
Amerika.
9.

Nabob. Her i betydningen »person, der har erhvervet sig stor

rigdom i kolonierne«, spec. Indien. Men også: Indfødt guvernør
i det gamle Mogulen i Indien - samt: Rigmand, der lever i over
dådighed.
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10. Bummelunter. Formentlig »Bommerlunder«, enebærbrænde
vin fra Sydslesvig og Flensborg.

11. Mosait. Ortodoks jøde.
12. Altona. Bydel i Hamborg. (Dansk 1640-1864). Indtil 1937 en
selvstændig by.
13. Karl Vilhelm Jessen (1764-1823). Dansk admiral og guvernør
på St. Thomas. Deltog blandt andet i søslag mod englænderne
i Vestindien og ved Sjællands Odde i begyndelsen af 1800tallet.
14.

Sarsaparil (Smilax). Slægt af konvalfamilien: Gruppe af en

kimbladede planter, der nu almindeligt henføres til liljefamili
en. Plantens rod anvendtes tidligere som blodrensende middel
og mod syfilis.

15. Ris (arabisk). Mål for papir. Et ris er 20 bøger à 24 ark skrive
papir eller 25 ark trykpapir, 10 ris kaldes en balle.
16. Karl XIV Johan (1763-1844). Konge af Sverige og Norge
1818-44.

