
Indledning. 

Otte år i Australien. 
1857 - 1865. 

Om morgenen 24. April 1857 sejlede en jagt fra Rudkø
bing til Kiel, og som passagm·er medbragte den 6 unge lan
gelænder 2, der agtede sig til "\ustralien som guldgravere. 
En Australienrejse i hine dage var ikke bare løjer, der skul
de lid t til både af mod og æventyrlyst før den, der var 
født og opvoks.et på den langelandske muld, gay sig ud p~ 

en sådan færd . Svært havde det været at skaffe rejsepen
-~ene, nu var det nået - - det sidste håndtryk var vekslet, 
man var på vej. 

Fire af de s.eks langelændere, som hin morgen drog ud, 
lagde deres, ben i det fremmede land, medens to kom til
bage ; den ene af dem var Kristoffer Bendix en, som bl8\· 
min fader. 

Nu har han fo r 31 år siden lukket sine øjne, men endnu 
hører jeg ham, s.om han sad i mørkningen og fortalte, og 
jeg skal her prøve at gengive nogle af hans beretninger. 
Han oplevede hverken skibbrud, overfald af røvere, kamp 
med de vilde eller and re uhyrligheder ; hvad der møder læ
seren, er bare en ganske stilfærdig fortælling om en guld
gravers. daglige liv. 

Svendborg Amt 1937



OTTE ÅR I AUSTRALIEN 25 

Man kan rntls,ke mene, at jeg har taget med ubetydelig
heder, der ikke var værn at optegne, men jeg har taget 
s toffet, han har efterladt i mi n hukommelse. ganske for 
fode, derved mener jeg, at jeg giver det mes,t korrek te bil
lede både af manden og af de forhold, hvorunder han le
vede i det fremmene fra 1857 til 1865. 

Humble i Febmar 1938. 

Va ldemar Bendixen . 

Ud i Verden . 

l\'år d e unge Jan_gelænd crc IJe~luttedc sig Lil at r9jse til 
Australien , var d et i boj grad fordi, al e1L mand vetl 
navn Knudsen (han fik senere Bogøgård i forpagtning) 
var kommen hjem der ovre fra. D et vm· nok som so
mand, Knudsen havde gæst-et lande t, m en han fortultc. 
lnm·ledes man gik og trådte på guldet, og e nhve r kunde 
frit grave og bææ hj em dr klumper, han fandt. Da d er 
i Kristoffers Hj em var den : ders te fattigdom, er del 
forstå-eligt, at det kunde Yir ke fristende at høre om et 
sådant ·eldorado. 

Det var svært for ](ristoffers m oder aL sige fan ·d til 
sin ty-v-eårig·e dæng, og han måtte loYc at komme igen 
om fire [n·. Det gik imidl ertid sådan, at de forste fire 
å r ikl~e duede, så h an måtte han : derlige re fire. 

Fra Kiel kørt·e de med toge t til Hamborg, og del Yar 
fø rste gang, (le proYede dette befo rdringsmiddeL I Ham
borg måtte de vente 11ogle dage og gik så og sil, sig om , 
blandt andet så de porten, der skilte Hamborg og Altona 
- altså tysk og dansk. P å den ene side stod den L1an
ske på den .anden den tyske skiLdvagt. Da de rej ste hjem 
var porten borte - da var det tysk p[L begg-e sider - -

I Hamborg traf d e en mand. som Kris toffer god! 
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kendt e fr.1 den tid , han ljt~ntc i Trune:,ær. Denne u ti111d 
vilde også til .\uqraliett. IIIeii da bi lletLen sku lde betales. 
J'or,eguv han , at hans I'L'j sl'penge ra r stjå let af Oll ,.;kOilla

ge r. han havde rej st sam men meJ. men som var rejsl 
tilbage til Langeland. Da de foreslillede den llnge mund, 
hvor frygteligt det kunde blive l'or ham. hvis man hld! ~ 

,.;komageren tilbage, o~· del s:! l'i:>tc• ::;ig. han ikke harde 
~tjål et pengene, ja. s<'t bk r gntten alligevel ba11g;) og sug
de: .. Uet komruer an på, om jeg ikke har glemt dem 
hj emme i min moders borclsknfl'e ' ·. og så gled hall til
hagL' l'ot· al se efter pengene. 

Mens de 1e11 lL'd e i Hamborg. boede de på ,.;k iiJd. der 
~kul de l'ore dem til England. li er traf de sammen med 

Clt del lyske morm oner p t1 r ej til 1 lab. De forstud jo 
ikke hverandres sprog, men nJo nn oncr11 e r ar Yenlige im od 
dont og gav dem kaffE'. 

l Engl<u icl lanelede de i Hul! og korte .s{t m eJ tog til 
Lirerpool, lwor skiiJe! lii . ,.;om ,.;]mlcle føre dem ti! del 
fjern e land. 

L Lirerpool mitHe clt• aller 1·e11le 11og~e dage. ::>g i dell
Ile rentetid traf rl e ctt dag ;;anllliE'tl niCd cti man ~l, s::>m 
talte godt datJ Sk. Ha11 var tneget e!skværdig. ri st ~' dem 
otnkri11g i !J.ren og lraklerdc ogstt niCd ol. :\'u tog de 
ung-c lallge~æ tJd e re sig ikke iagl ror. al det engelske po r
ter rar så stærkt, so m lilfæ~d e t var . de drak, og l:lt•t ra 

redc ikk l' længe. før de ruærk,cde. at de beg_v11clte at IJ]il'f• 
lidt uklare i hovedeme. ;\[and cll trissede stadig r u11dl i 
Byen med dem og forevi:> te stla rl det ene og snart tL•L 
a11dot. men ~å træffor Ll el: sig stt dan. at de kommer forbi 
det hus, hvor do boede. det kun dt' de kende. og s[t sigt!r 
de ganske rolig: " Ja, hor bor vi". og s[t smuttede de ind. 
S;! stod den elskværdige mund euo på gadeu - sikkert 
mogd skuffet, de skulde åbenbart have værel plukket. 

Krisliau Hansen (Sadelmager) var rejst en m ånedstid 
i'or, og da de traf ham der OVI'>e. fortalte de om gav-

l 
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L~· v en , de havde værd sam n1·en med i LirerpooL .. Så. !w r 
I også truHet det bæst" , udbrød Kris lian, og så fortalte 
han, hvorl edes manden ogs~1 havde visl ham og hans 
broder Rasmus omkring og giv.et øl. Da de så skulde 
skilles, sagde han, at han manglede da så grumme h:\rdt 
et pund sterling, han havde et gulduhr, som var flere 
pund værd, de t vilde han gin• i pant, og han skuldL~ 

komme at indfri uret om et par dage. Kristian mente 
ik~e, der kunde være nogen risiko, han -Log uret og be
talte et pund. "\"æste morgen siger broderen Hasmus: 
.,Det ur kom du billig til. han indfrier det sek folge lig 
iklw, skal vi ikke bytte", og så byttede de ure. Da de 
så et par dage se nere var kommt'Jl ombord . og sl;ibel 
var ved at skulle sqjle, kommer fyren med ea polilib,·
tj ent og siger, at Kristian Hansen har stj itlct hans u:·. 
Han opgav urets udseende, og pol itiman den undersøgle 
Kristi ans ur, mea det var jo det, han havde fåe t a r 
Rasmus, så det passede slet ikke til gmtyvens beskrir.eJ s~ . 

Han n1åtte så liste af, m ea meningen har siH:er t været 
at afpresse Kristian en sum penge. 

Da dagen kom, de skulde mode på skibet, spurgte de 
aogle, de mødte, o'm vej. det ril sige, de viste Jem •eH 

· seddel, hvorpå skibets adresse stod; . men de op da ged ~· 

snart, at nogle pegede i en retuing, andre i en helt an
den, og hvad skulde de s ~t gør·e? Så tog de sig for k< lll 
at vise seddelen til politibetjentene, de pegede ullc i sam
me Retning, og så fandt de skibeL 

Den lange sørejse. 

De skulde bo otte i eu kahyt -- to l.) sk·ere 8g de seks 
langd ændere, disse glædede sig selvfølgdig ved, at Llan
sk·erne var i flertal. 

elv·e skibet var et langt, smalt sejlskib, der kunde sky
de •en god Fart, men r ullede 1neget sl•emt. Det var egeut
lig d fragtskib, som i en fart var omda1met til passage r-

Svendborg Amt 1937



28 VALDEMAR BENDIXEN 

skib ved opstilling af en del brædder. IVIegd af dette 
hræddeværk stod ikke ordentlig fast, men gav sig ustand
selig, når skibet vuggede, hvorfor der var et frygteligt 
spektakel med piben og gniden. Køjerne var tværsskibs, 
og da skibet jo gerne lå noget over til den ene side som 
folge af vindens pr,es, så ordnede de altid køjerne såk
J ,es, at hovedet var i den ,ende, der var højest. Så sketr~ 

.det ikke så sjældent, at man midt om natten lagde om 
ph eu anden bov, så de sovende omtvent kom til at stå 
pt1 hovedet, da måtte de jo se at få vendt sig en gang. 
Søsyg,en måtte så godt som alle igennem1 men i løbet af 
tre dage var de fleste over det, dog var der 'enkdte, som 
ikke li.unde vænne sig til søen. I-Iver nat blev skibet pum
pet, og på wmandsvis sang mandskabet dm·,es sange der
til. De unge danskere forstod ikke ordene, men de kraf
Jige mandsstemmer i den tille nat, så fjmnt fra hjem
lllet gjorde et eget indtryk ptt dem. 

De led ,en del af sult og mere af tørst. De fik kun 
,grumme lidt vand, og da de jo passer.ecle linjen, var det 
meget varmt. .Når de sit ,endda havde fået det mål af vand, 
i le havde krav på, men der var 'en ung mand, som ofte 
uddelte Vandet, han spildte tit m1 stor del af det. Når 
den gamle kok, Sam, var uddeler, så fik de, hvad de 
skulde have. . 

Koldwn Sam var eH god gammel fyr, ham kunde de 
nok få til at hjælpe sig med et og andet maden vedrø
r·ende, men undertiden kom der så mange og ønskede 
hans hj ælp, at han ikke kunde ov,erkomme at betjene 
,dem; så lukkede han sin dør, og når de så stod uden
for og kaldte: "Sam, Sam," så stod han indenfor og 
·vrær:gede i al godmodighed : "Sam, Sam, Sam'·. Ratio
lierne var sotn nævnt ikke ret stm'e og af temmelig tarvc
lig kvalitet, og selve tilber.edning·en foregik på en mær
kelig og u.praktisk måde. De fik udlev,eret sagerne i l'ii . 
. :tilstand og skulde så afgive det til kokkeu, som kogte alle 
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de forskellige sager i en fælles kedel. Det blev lagt i d 

net, ved hvilket der hang ret skilt med kahyttens num
mer. Når nu sagerne mentes at være tilstr.:ekkelig kogl·e, 
tog kokken en kæmpegaff.el, stak den i kedlen og halede 
op ·et net med et eller andet indhold - måske ·en bud
ding, måske saltet kød. Han læste og udraabte del ved
hængte nummer, og ejermændene svarede ja, det kunde 
hænde, at de stod længst tilbag,e i den store klynge, si\. 
dryppede vand og fedt ned p~t alle de syndige hovede r, 
:';Om netbet måtte passere. 

En dag blev der serveret ærter, som var kogt i salt
vand. De smagte ikke godt, og der var stor utilfr.rcls
bed; af vore seks langelændere var der kun en forudm 
Kristoffer, der vilde spise denne ret. Disse to forsikrede , 
at det var god mad, og hv·em, der ikke vilde spise stt
danne ærter, burde ingen have - . Kaptajnen blev imid
lertid henbet for at smage på ærterne, og han var mere· 
kritisk ·end de to dansker.e, han erklærede, at ærterne var 
ikke gode, og denne ret servm·edes ikke ofter.e. 

Tre gange på turen var der ild i skibet, - den ene
gang ret faretruende. Hele agterenden af en stor red
IIingsbåd brændte, og det så en tid ud, som man ikke 
skulde blive herre over ilden. Så godt som alle passage
rerne var selvfølg.elig på benene og fulgte i største spæn
ding kampen med ilden, dog var der ren, som blev lig
gende i sin køje, han sagde, at han lige så godt kunde 
ligge i køjm1 som være på dækket, hvis skibet gik un
der. En styrtesø slog ren dag et stort stykke af skanse
klædningen ind, og en masse vand væltede over skibet, 
,;å kamrene blev halvt fulde . 

En Dag faldt r011 mand ovm· bord. Skibet blev løbet 
i vinden og ren joUe sat rud, men trods megen søgen , 
fandt man ham ikkre, der går jo lang tid, før en sådan 
,;ej],er blivm· standset. En mand døde og blev sænket i 
havret, dter at han var indsyet i sejldug, medens der 
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blev ringet med skibsklokken; m en der bl-ev også født to 
bøm nnderv.ejs, så der var samme antal passag.erer, da 
de nåede Melbourne, som da de forlod LiverpooL 

· Da de passerede linj·en, var der f·est ombord. Der var 
C l ! del af besætningen, som ikke fø r havde pass·er·et dette 
punkt, og de skulde nu "døbes". 

Der blev udspændt et stort sejl, som bl-ev fyldt med 
vand, så det (lannede som en almindelig lille gårddanL 
Så blev ·den, der skulde ebbes, sat på et brædt, der så 
blev vippet højt i v•ej ret, så v•edkommende gik på hovedat 
i den kunstige sø. Senere blev de "barberet" . De blev 
,.;murt ind i noget fra en tjærepøs og skrabet med et 
stykke båndjern. En af de ældste s0folk hemstillede :Nep
tun. l\ed over skul-elæne havde han et mægtigt hår af 
tang. 

En dag fik eu af d'e seks kammerater en ubehagelig 
overraskelse. Han var ivrig ryger og havde til den larl,S'e 
tur sikret sig en lille tønde med tobak, som han opbe
varede under ];:øjen. Da han S<\ •en dag vil.de forsyn·e 
sig. flød hans herlig-e tobak i en ubestemmelig vædske. 
Det viste sig, at ·en af kammeraterne i nattens mørke 
l1avde forveksl.et tobakstønden med ·en anden liUe gsH
stand, som man har til natligt brug. Der var ingen au
den tobak at få, hvorfor dens ejer tørrede der~ i solen, 
og han forsikr.ede, at dmt ingenlunde var bleven forringet 
af den omgang, den havde fået. 

At de tr.e måneder ombord var sejge at komme igen
JI•em er ·en . selvfølg·e; ·en af de unge mænds adspr,edelse r 
var at ligge på dækket og spiUe kort; spillet for·egik in
deni •en tovrulJ,e, her blæste kortene ikke bort. 

_I det fremmede land. 

Endelig den 10. August fik man Australi·en isigte og 
kasted·e anker ·et stykk·e fr a kyst·en, og næste dag kom pas
sager.erne i land i Melbourne. Langelænderne havde købt 
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deæs kojd :læder i Hamborg al' en 1nand \ ed navn Svarl
mann. Det var noget meget tarveligt kram . de havde f'tPI. 
det bet.egnedes altid med navnet .. Svar trnanns svinefj er ' ·: 
ved landgang-en kastede de disse herlighede r i havet. IJ toj 
havde pint dem sl·eml på r ejsen. og 1-:øjeklædernc Y!H' 
selvfølg.elig fyldt med dette kr.yb. 

1\u havd e mre Yenner alts[t fåc l land undci· Jodde rn e. 

Indfødte i Australien. 

men der var endnu lang t til .deres bestemmelsessted, 
nemlig minen Mount Kouran~r nord for Melbourn e. Der 
var ing·ell bane dl·er anden befordring, d e m;ltte r ejse til
fods; -og det tog ellev•e dage at nå mål•et. I Melbourn~ 

bl-ev d e forsynet med d papir, :::om de kunde præsentere 
for dem, de muligvis traf. Papiret var affattet således, 
at de spurgte sig frem fra sted til sted og ikke ved be
gyndelsen spurgte om v•ej til Mou n t Kourang. De vandrede 
n1ed der.es habengut på ryggen om d ag·en, og når det 
blev aften, tændte de bål og lejrede sig om delLe. 
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På denne tur s<'t de første gang de indfød te, men det· 
var ikke tal.e om, at de sorte fornærmede dem. De .;å 

også på denne tur et andet 'l'jcnclommeligt folkefærd , 
som de ikke vidsf;e , hvem var, senere opdagede de. at 
det var kinesere, de havde mødt. Skønt de il ke kunde tale 
med nogen, hændte det alligevd, at de mærkede . at de 
b1ev mødt med venlighed ; således traf de en aften en 
kone, som gav dem mælk. Det gjorde d em så godt ~tt 

møde denne venlighed her, hvor de stod s[t ene midt i 
urskoven. 

Der løb en lille flod - Lotteu - som de skulde over,. 
de val' irnidlertid kommen for langt til venstre, s[t de 
kom over på et forkert sted, hvad der forlængede luren 
noget, senere kørte de ·den samme strækning med bane 
og så da stedet, hvor de skulde været over. 

Da de omsider naaede }IoLmt KoUl'ang, mødte der dem 
nærmest kun skuffelse . De skulde her træffe en gammd 
smed fra Lang-eland; manden traf de også, men de hav
de ventet, at han kund e anvise dem arbejde, og så traf 
de et gammelt nærmest hjælpeløst mennesk•e. Kristoffer 
fik dog Arbejde hos •en mand, der hed Hans Jakob Han
sen, de andre gik med det samme til Bendigo, og Kri
stoffer ·drog også snart samme v•ej. Rejsemetoden var 
den samme, som fra Melbourne til Mount Kourang, tu
ren tog tre døgn. På denne tur traf han sammen med 
et ung t menneslæ, der rejste på samme måde. Hans mad 
va1; sluppet op, og Kristoffer delte .sin med ham. De for
stod ikke hinanden - den unge mand kunde ikke tak
ke, men da de skiltes, tog han en smuk lommekniv frem 
og: gav Kristoffer. 

Dea først.e post hj emmefra modtog Kristoffer alJ.c
r·cde i Melbourne. Det var en hilseu, som hans søster,. 
Juliane, uden at han vidste det, havde lag t ved hans tøj. 
Da han pakkede sine uldtrøjer ud, fandt han en lille bltt 
silkesløi fe og •en seddel , hvorpit der stod : " Behold og-
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så mig· i din erindring, kære broder, og lad stundom en 
kærlig tanwe gælde din tro og hengivne søster Juliane. 
Lev v.el! Lev vel! " 

Selvfølg·elig: blev han m~et glad for sløjfen og den 
kærlige hilsen fra søsteren. Han skrev bag på samme 
seddel : 

" Klart jeg mindes dine blege kinder 
og: dit øje, hvori tårer flød. 
Ak! Gud ved, om jeg dig mere finder 
før hos Gud i evigheden sød." 

C. B endixen. 

Søst·er Juliane leYer ·endnu 99 år gammel - på Keil
g~u·d , Fodslette. Sløjfen og seddelen gemte Kristoffer 
og gav dem til sin datter, :Marie, kort før sin død. 
Han havde lagt en Seddel ved, hvorpå der stod : "Dmme 
sløjte fandt j•eg i Melbourne 1857, da jeg åbnede for 
mine uldtrøj•er, den var •et af mine bedste minder fra 
hjemmet. K. B." 

KristaHer fik ikke skrev·et noget br.ev hj·em, før han 
nåede op til Mount Kourang. DeUe brev blev opbevar·et 
af soster-en Juliane og er nu i undertegnedes besiddelse. 

Mount Kourang 6te September 1857. 

Kære e]s,kede moder og søskende. 
Med tanken henvendt til eder, mine kære, og med følel

ser, som jeg ikke mægter at beskrive, men som I bedst i 
eders. eget indre vil kunne gøre eder forklarligt, løfter jeg 
pennen for at s.ende en sønlig •og broderlig h:lsen. 

Vi er da endelig ankommen til det langt fjerntliggende 
Australien ak, ja, mine kære, hvor uhyre afstande skiller 
nu ikke mig fra det kære Danmark, fra mit barndomshjem 
og min elskede familie, hvor jeg i eders midte har henlevet 
så mange glade, sorgløse dage ukendt med verden og dens 
brusende strøm, hvori jeg nu må vugge mig, som jeg bedst 
kan. Rejs,en hertil gik meget heldig - skønt just ikke hur-
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tig. Vi forlod England 9de Maj og landede ved l\'Ielbourne 
llte Augus,t i sandhed tre kedelige, lange måneder, bvor 
vi ikke så andet end den blå himmel og de vilde bølger, 
der ofte foreko m mig temmelig store og voldsomme. Da Yi 
kom til Melbourne, traf vi på en dansk mand, som fortalte 
os,, hvor Lines brødre var samt den gamle mand o. s. v., 
derpå pakkede vi vort tøj sammen, hvad vi kunde bære og 
stampede af, det bedste vi kunde, men vi var uvante med 
a t gå og havde en lang vej (170- 180 engels.ke mil), så 
I kan nok tænke, det ikke var den s.tærke fart, vi satte op. 

Da vi kom til Mount K·ourang, traf vi s.traks Hans Ja
kob, men han havde ikke brug for m er end en mand; jeg 
blev s-å hos ham, men Niels tillige med ilasmus og Hans 
J en~ en gik til Bendig o, thi her i l\fount Ko u rang var intet 
arbejde at få formedels,t vandmangel. Niels fik et brev med 
til ~fads Hansen, som er der, men hvordan det er gået, ved 
jeg ikke, thi jeg har endnu ikke fået brev. 

agtet vor bes.temmelse var ikke at lade os indskrive før 
vi kom til England, lod vi os dog alligevel indskriva i Al
tona, og hvad der blev os. lovet, blev også holdt. 

J eg befinder mig meget godt i Australien. Arbejdet fal
der lidt besværligt, thi den gode tykke hud, som I sf1 i mine 
hænder, er tabt under den lange ledighed, så de er temme
lig ømme. 

J eg har ikke været s.yg en time, siden vi rejste, og må 
jeg blot holde helbredet, håber jeg, det går nok. 

Sii vil jeg for denne' gang slutte, gid disse linjer må 
træffe eder alle i forønsket stilling. 

Hils. i Østerskov mange gange ·og hils Lene fra hendes 
broder; modtag så mine ømmeste og kærligste hilsener. 

Eders Christoffer Bendixen. 

Ptt forsiden af delle brev findes e t biUede af g uldgra
rere ifærd med udvaskning af guldet. Dette var altså det 
Jørste brev, Kristoffer skrev hj'6ll1, j•eg skal g·engiv.c endnu 
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et --- svaret på det første, han selv modtog. Der var gået 
et ~tr og tæ måneder, fra han rejs te hj·emme fra, og til 
han modtog det forste brev fra hjemmet. 

Bendige i September 1858. 

Mine kære derhjemme. 

De følelser, der vugger sig i mit bryst, får mig idag til 
at gribe pennen for at give dem luft. Men for hvem s.kal jeg 
tolke dem? Til hvis, hjerte taler de? I hvis bryst finder de 
genklang? O behøver jeg vel at spørge, ser jeg ikke på Lin 
lille ø mit barndomshjem, min kærlige moder, søster og 
broder, til hvem jeg frit kan tale uden at pålægge mine 
barnlige følels.er noget bånd eller tvang. Ja, mine kære hvor 
ofte såvel i dagens travle færd som i nattens stille, rolige 
Timer stjæler tanken sig ikke mod norden fjernt til det 
kær e Danmark - mit fædreland, og i vemodige betragtnin
ger dvæler den ved de s.teder og egne, hvor barndommen 
henrandt så blid og r olig. 

Vel blev denne ro undertiden forstyrret, men hvem har 
jeg vel at takke derfor, ofte ingen andre end mig s.elv, mine 
dumme, tankeløs.e foretagender sammenblandet med nogen 
ligegyldighed, javel mangen en gang er der fra det bløde 
moderhjerte opsteget angestfulde sukke for sønnens fej l, 
men forsildig rinder det ham i tanker. 

Den 20ende August modtog jeg endelig et brev fra eder, 
-- hvorfor jeg takker tusinde og atter tusinde gange, takket 

være Du, som bragte mig efterretning Ira hjemmet, som jeg 
i over et år så længselsfuldt har måttet savne. Du skre\·, 
kære søster, at I afsendte et brev til mig 8de December, 
det må være taget et eller andet sted, i mine hænder er 
det aldrig kommen. Ak, hvor bankede ikke mit hjerte, da 
jeg modtog hint brev; med hvilke glade følelser gennem
læs,te jeg det ikke og ser deraf til min store _glæde, at min 
elskede moders helbred efter omstændighederne dog ikke har 
været det dårligste. Skriv endelig snart og fortæl mig ny-
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heder af enhver slags, thi det ubetydeligste er for mig her 
s.om en stor nyhed. 

Apropos - så Christtoffer Hastrup er dog bleven gift, 
det var vel ikke s.å galt, antager jeg. 

Du skrev søster, at I syntes bedre om, at jeg er kom
men her til Bendigo blandt mine bedre bekendte, ja, jeg fø
ler mig også meget tilfreds her, men dog må jeg tilføje, at 
aldrig har jeg s-tødt på en mand som Hans Jakob Hansen i 
Mount Kourang, ·og aldrig sålænge jeg lever, vil han slettes 
af min erindring. 

J eg nyder Gud s.ke lov et meget stærkt helbred. 

Kom erindring - kom min huide brud, 
Du min smertes evig unge moder. 
Kom erindring - kom ·og rul så ud 
for mit blik, min ungdoms, tabte goder. 
Ja ,mind mig tit om mine unge år, 
der s.vandt så blidt i vinter som i vår, 
ja, vid o, hjerte, hvad ej her Du når, 
det stråler hist, hvor Du ej mere slår. 

Der hvor jeg bygger 
skov, som dig smykker, 
fra dine s,kygger 
drager jeg hen. 
Søs.ter, veninde, 
trofas-te kvinde, 
O, lad dit minde 
følge din V en. 

J eg må holde op, thi mørket hindrer mig at vedblive. 
Min adresse er som før: 

Christoffer Bendixen, 
post ·office Sandhurst, Melbourne. 

Hils på Sælland, måske søster Ane kunde sende et par 
linjer her over, jeg kunde dog have lys,t at vide, hvordan 
"næk&elboerne" har det. Hils i Østerskov og i Nøjsomhed 
og vær s.elv hilset på det kærligste fra eders søn og br<Jder. 

Christoffer Bendixen. 
(Hvad betaler I for et Brev). 
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På den tid ,eksisterede Suezkanalen jo ikke; vej·en til 
Australien gik syd om Afrika eller Amerika, men brevpo
st.en bl-ev med karavaner fort tværs gennem Afrika, så tog 
det knapt så lang tid. Den betaling, karavanen fik, ret
tede sig ,efter, hvor hurtigt den harde udført turen. 

Guldgraverliv i Viktoria. 

Nu var Kristoffer altså kommen til Bcndigo i st:lten 
Viktoria, og her arbejdede han resten af tiden, han var 
der ovr,e. De første år arbejdede han på daglon. Ugelou
nen var et pund sterling, og det var almindelig, at dette 
beløb lå i guld på tallerkenen Lørdag aften; sclvfolgclig 
fik de også kosten. Sammenlignet med, hvad man p:'\. den 
tid kunde tjene her i Danmark, var dette jo en mægtig 
løn, men vilde de more sig dier flotte sig lidt, så var 
alt så ·dyrt, at pengene let forsvandt, men hvem, der vil
de pass·e på, havde mulighed for at saml-e noget sammen. 

De sidste år arbejdede Kristoffer selvstændig i kom
pagni med tre .andr,e. Af ~et brev ser vi, at han på denne 
tid havde 6 luon,er om dagen, her hjtCn1me vilde han 
jo næppe kunde tjent 1 krone. 

Der gik gennem minen .en lille flod. På den ene side 
floden fandtes guldet i småklumper, på den anden fand
tes det som støv i lCI"tet. Det var dette sidste, Kristoffer 
arhejd,ede med. Til ~et sådant arbejde fordr.odes både he
ste og vogne og forskdlige maskiner samt en mængde 
vand. StoHet, der gravedes op, blev nemlig slemmet, som 
ler.et ved visse teglværker. Der skulde så være en stadig 
vandstrøm, som skyllede leret bort, medens gruset og 
deriblandt guldet blev tilbage. Så havde de et redskab, de 
kaldte en vugge, som gruse t blev taget ov.er, og her var 
lister, som kunde tilbageholde det tunge guld. De sidst,c 
ur·enheder fjernedes ved hjælp af kviksølv. Det rensede 
guldstøv solgtes så til opkøbere i by,en; de smeltede gul
det sammen i barr·er, som de så opstabl.ede i vinduerne, 
som del var brændestykker --. Det var et flot syn. 
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Der var guld i jorden, hvor som helst de vilde grave, 
men spørgsmåLet var, om det kunde betal1e arbejdet, hvad 
det absolut ikke kunde aUevegne. En ·enkelt mand kuude 
nok for~etage udvaskning uden heste og maskine, men det 
var r·et besværligt og lønnede sig som regel dårligt. Hvor 
guldet fandtes som småstumper, lod det sig bedre gøre. 
at arbejde ene. 

Guldvaskere med slemmemaskiner. 

De steder, hvor jorden var mest guldholdig, og hvor 
gulde t lå lig·e i overfladen, var g•ennemgrav<et, før Kristof
fer kom der over, men ~et par gange havde han lejlighed 
til at se, hvilket righoldigt stof, de, der kom før ham, 
havde haft at a1;bejde med. 

Byen Bendigo var vokset op på •et sted, hvor jorden 
var meget rig på guld, og den plads, hvor byens gader 
gik, var aldrig gennemgravet Nu var der et selskab, som 
gennemgravede gaderne og påtog sig de dermed forbund
ne udgifter, og de var store, men selskabet tjente alligc-
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rel tykt. Den anden gang mr han selr med at skumme 
fløden. Der stod en fo rladt mine, lwor man hm-de laflet 
nogle piner sti for at bære noget orerl.iggende jord . Disse 
piBer gik Kristoffer sammen med en kammerat los på 
og hakk.ede bor t. Dette stof rar mægtig rigt på guld ; 
men et under ~'ar det, at det hele ikke ~kre cl sammen om 
dem under dette arbejde. 

Jorden lå frit hen, ~å enhrer kunde tage fa t og grave, 
hvor han lystede. ~år han satte fire pæle . en i In-ert 
hjørne af d jordstykke, da rar dette hans. og ingen an
den måtte grave der. Det stykke, som man således be,lag
lagd e, måtte kun hare en Yis storrelse. men der rar intet 
til hinder for, al man kunde beslaglægge tilgrænsende 
jordstykker, men da måtte disse også afmærkes med en 
pæl i hver t hjørne. Hvis nogen e t sted havde fundet no
get særlig righoldigt stof, kunde man se stykker afm ær
ket langt ud i den retning, hvor vedkommende mente, det 
stærkt guldholdige jordlag strakte sig; men dette kunde 
godt ganske pluds·e:ig holde op. 

Således var der fire danslmre, som stødte på et mæg
tigt rigt stof. Glæden var stor. Man rejste en mægtig 
fl agstang og hej sede Dannebrog, og de tre anskaffede sig 
hver en pige inde fra byen. I stor·e mængder øste man 
guldet op, men lige så rosk øste man det ud til for
nøjelser. - Og så en dag holdt det rige stof ganske plud
selig op. Den ene af de fire, ham der ikke havde deltaget 
i galskaberne, rejste nu hjem som en meget rig mand, 
medens de tre andre stod ganske blottede. 

Brækkede man en jordklump over, kunde man, hvis 
stoffet var rigt, so det glimre, og når det havde regnet, 
var det almindeligt, at det glimDede hen over jorden. Heg
nen kunde ogsaa udvaske smistumper, som kunde samle 
op. Dette havde de indfødte opdaget, ligesom de havdL· 
opdaget, at guldet havde værdi. Når de fandt noget, solgte 
de det, og for pengene, de fik, købte de forskellige 
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spraglede ting. Når en sådan flok kom tilbage fra byen 
efter at have solgt det vpsamlede guld, så de ret grin
agtige ud. En havde købt sig en fin manchetskjorte og 
var eUers ganske nøg·cn, en anden var kun iført cylinder
hat, en tredie lal<Jcr.ede støv1er og sii fremdeles. Hver 
havde anskaffet sig det klædningsstykke, som han sær
lig havde få.et øje pua og lyst til. 

De indfødte og guldgraverne. 

Vndertidcn kom de indfødte for at tigge al' guldgra
verne, men gav man •en noget den rene dag, kom der ti 
den følgende. De indfødte s~t med ærefrygt op til de hvi
de og mente, at .de ·en gang havde været sorte, men ef
ter døden var født som hvide, hvad de også ventede, skul
de sk·e med dem selv. De var meget fredelige og for
nærmede aldrig nogen. V,ed deres daglige Færd gik de 
ganske nøgne, men udenfor byen var et telt med tæpper, 
hvor de kunde faa et sådant at slå om sig, når de gik 
i byen, her måtte de ikk·e færdes nøgne. Deres sprog 
lærte guldgrav•erne intet af, men de kunde høre, at det 
var meg·et rigt paa a lyde. 

Om aftenen holdt de indfødte .undertiden fest med 
dans, og dette kunde de hvide nok flt lov at overvær~. 

Dansen bestod i, at ·de hoppede op og ned og stadig 
skilte fødderne længere og læng·er.e fra hinanden ud til 
siden, og når de ikke kunde skræve længer ud, samlede 
de ig·en fødderne en lille smu1e v·ed hv·ert hop. Musikken 
bestod i, at man slog nogle torrede possumskind mod 
hinanden. v .ed en sådan lejlighed gik de indfødte rundt 
og tigg•ede af tilskuerne. 

Når der døde •en australneger, IJl.ev han lagt op på et 
stillads - fire pæle at i jorden og ov.en på dem Yar 
lagt stænger og ris, hvorpå så den døde bJ.ev anbrage. 
l den stærke varme op1østes lig·et hurtigt, og det dryppede 
ned fra det, så satte hans stammefrænder sig neden u n-
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der og Lod det dryppe på sig i den tro, at de derved fik 
den kraft, som vedkommende hm·de ejet. 

De indfødte stod på et meget lavt kulturtrin og havde 
kun lidt forbindelse med de hvide, dog foækom der mu
lathørn iblandt dem, det var altså hvide mænd, der var 
fædre til disse. En indfødt regnede det for en stor ær e, 
om hans kone kunde få et sådant barn ~. Der blev 

Vildfarende børn i urskoven. 

sagt, at disse børn aldrig fik lov at blive voksne, man 
tog forinden liv,et af dem. KristoHer vidste ikke, om detto 
passede, men han lagde mærke til, at de aldrig så <Cil 
voksen mulat -. 

Til trods for deæs lave kulturtrin var de dog på visse 
områder 'europæerne ov,edegne. Aldrig kunde de hvide 
opnå de sortes færdighed i at kaste med bumerang. Bu
merang,en 'er <et kastevåben af krumt træ, og det har den 
ej,endommelighed, .at hvis det er kaste t ret vender det 
tilbage i hånden, hvis det ikke rammer måLet. 
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Der var også situationer, hvor de indfødte kunde g1m 
evropæerne 'en håndsrækning. Således forsvandt en gang 
tre børn fra deres forældre. Man søgte og søgte, meu 
kunde ikke finde dem. Så fik man fat i et par indfoJte, 
og de kunde finde og følg-e Lørnene3 spor, der hvor in
gen anden kunde se noget. Da man havde fulgt sporet 
e u tid, sagde de: "Se, her har de båret den lille bro
der", og det viste sig senere, at de netop havde båret 
den liUe på dette sted. Endelig nåde man børnene, der 
var halvt døde og viLde ikke luwe rejst sig mer-e. Pør 
det kom så vidt, havde de spist græs. De kom dog c.ll c
til kræfter igen. Der ligger hos undertegnede udklip af 
et samtidigt blad med billede af børnene, som de fand~c~:. 

om regel var det så varmt, at de indfødte befandt 
sig· såre vel i der-es aclamskostumer, men når der en 
enkelt morgen var rim på græsset, kunde det jo være 
nog-et køligt. Da kund e det hænde, at de kom og var
mede sig ved guldgravernes ild, før de vandrede viJerc .. 

Skiftende forhold . 

Når der var funden guld et sted, strømmede folk til, 
de opslog· deres ~elte og begyndte at grave, og viste det 
sig så, at der virkelig var guld af betydning, så kom 
snart så mange, at der opstod en liUe by. Så kom en 
slagter, en skomager o. s. v., alt, hvad der hører til i 
en liUe by, den kunde vokse op i stor fart. Men hørte 
guldet så op, ja, da måtte en sådan by igen hurtig for
svinde, så kunde det med sand hed siges om dem, der 
havde slået sig ned her, at de " flyttede deres teltpæle" . 

Der var grumme få kvinder; guldgraverne lav-ede selv 
deres mad, der bestod af kød og atter kød. Smør og 
æg var så kostbart, at det ikk,e benyttedes, der var endnu 
så godt som intet malkekvæg og kun få høns i landet. 
Om Søndagen -eller på regnv-ejrsdage kunde de gå og 
bikse med et cUer andet ud ov-er det traditionelle kød. 

Svendborg Amt 1937



OT1 E ÅR I AUSTRALIEN 43 · 

Kristoffer lavede i lar!cg tid mad, da han ved at vippe 
vogne havde forstrakt senerne i det ene håndled og ikke 
kunde tåle strengt arbejde. Hans Jakob Hansen havde 
lært ham at lav•e plumbudding, ·en ret, de alle holdt me
get af. :Når de om Søndagen gik og ikke havde noget 
at tao·e sio· til kom Rasm c. : .;;;J clmao-er1) ikk·e så SJ.æl-D U ' · . O 

dent og hvislæde : "Skal vi :• '- p have en budding idag?" 
Og så kogbe Kristoffer budding. Efter, at han blev gift , 
gav han sin kone opskriften, og hun lavede mangen plum
budding. 

Kristoffer bagle ogsiJ. klejner, og dette provede han, 
efter at han var kommen til at arbejde sammen med en 
gift mand, hvis kone ellers lavede mad til dem. Hun var 
englænderinde og kendte ikke til klejner, men fandt be
hag i dem og vilde selv prøv·e at lave dem. En dag, de 
kom hjem fra arbejde, havde hun dejgen rullet ud og 
også skåre t ·en del klejner ud , men hun kunde ikke finde 
på at "krænge" dem; hun havde prøv•et på alle mulige 
måder undtag·en den rette. Så måtte 'Kristoffer lær~ 

hende det. 
En lille historie lignende denne kan også fortæUes om 

Rasmus Sadelm ager. Han havde ·en tid sadelmagerarbejde 
hos •en af de allerfines t·e mestre, og til derme kom en 
dag en kvægdriver med sin pisk, som han havd·e slået 
snoren af. Der·es piske havde' et meget kort Skaft, men 
en mange alen lang snor. Rasmus blev sat til at slynge · 
en ny snor på skaftet, og dette gjorde han. Da han var 
færdig, slog han oppe på enden af skaftet en særdeles 
smuk voldsknude. Mester.en tog imod pisken og havde · 
intet at bemærke. Næste dag kom Rasmus tilfældig ind 

1) Den mand, som Kristoffer altid kaldte Rasmus Sadelmager, 
var født i Brandsby i Humble sogn, hvor hans fader var sa~ 
delmager; sønnen Rasmus lærte samme håndværk, men rejste 
sa til Australien fristet af guldet, som de andre. Efter at han 
var kommen tilbage, blev han ret kendt som proprietær Han
sen, Vantinge på Fyn, senere fik han Kalørgården ved Odense:. 
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i moslierens privatværksted, og da så han, at der lå volds
knuder i massevis. :Mesberen havde set, at den Rasmus 
havde lavet, var ualmindelig køn, men for ham - den 
fine meslier - at spørge svenden - udlændingen -
hvodedes han bar sig ad, det var dog for ydmygende, 
så prøv.ede han sig frem, men det gik, som da Polly 
:Skulde krænge k1ejner, ikke en Mev rigtig. å gik det 
sådan, at da Rasmus. efter at have væPet hjemme i 
Danmark en tid, atter kom til Australien og Mev sadel
mag·ermester, da var den før saa fine mester sunken så
dan ned, at han kom til Rasmus og bad om lidt arbej:de. 

Kristoffer skildrede altid Rasmus som et prægtigt men
neske -- en god kannnerat og dygtig, han forstod at tage 
det, som lå for. Således var der en gang en mand, som 
var kommen i fodegenhed. Et regnskyl havde fyldt en 
mægtig beholder med vand, og han vidste ikk·e, hvorle
des han skulde få all dette vand fjernet. Rasmus påtog 
sig at løse opgaven for en vis sum penge. Nu vidste 
han, at der nede i Melbourne gik en del nylig ankomne 
indvandrere, som vilde vær.e glade ved at få arbejde ved 
hvad som helst. Hasmus løb til Melbourne, fik fat i en 
·del arbejder·e, og vandet Mev hurtig pumpet ud til for
del for alle parber. 

Hv.er Lørdag afben var der dans på hoteUet inde i 
byen . KrisboHer var ·en livsglad ung mand og gik jævn
lig der ind, men havde eg.entlig en føl·else af, at der 
:gik for mange peng,e. Mens han tj.ente i Tranekær, havde 
han jo lært at spiUe, så købte han sig en violin og prø
vede at spille de dansemelodier, han havde hørt på ho
liellct, og det gik meg.et let. Så søgte han at bliv·e musi
ke;· der inde, hvilket også lykk,edes. Arbejdet 1 mmen 
fortsatte han uforandret. 

Det var et broget publikum, han fik at spille for; der 
var folk fra aUe jordrens egne, og hver havde sine ejen
dommeligheder og ønskede sine danse. Det kunde under-
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tiden knibe at gøre dem tilpas, så kunde de give ond l 
af sig. Der var særlig ,en, som jæmlig truede med, at 
han vilde knuse violinen. 

Foruden Kristoffer med violinen .-ar der en, ·der spil
lede klaver, og en anden, der blæste kornet. 

Kristoffer Bendixen spiller på violin og - lytter selv til. 

Man var flittige til at opvarte musikerne med drikkc
vaper, den ,ene efter den anden kom og satte et glas for 
dem, så der tilsidst kunde stå ,en hel række. Kristoffer 
nød så godt som intet ; når festen var slut, kunde vær
ten hælde spiritusen tilbage og sælge den igen næste dag. 
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Damer va'r der så godt som ingen af ved disse danse 
-- undertiden et par stykker. De var selvfølg·elig aldr~g 
af oulvoet men ·eHers dansede mændene med hv.erandre 

o ' 
a f hjertens lyst, det var ikke til at mærke, at der savne-
des damer. 

En aften var der •en af hotelLets piger, som havde en 
rose, den vilde mændene da .endelig have. Omsider, da 
mange stredes om rosen, sagde hun, at hun vilde give 

. den til den, hun kunde bedst lide. Med denne ordning 
var de tilfreds, og så gav hun rosen til musikeren Kristof
fer - vel nok for ikke at favorisere nogen af de an
dre, han var jo ·en fremmed. 

Der skulde en gang vær·e •et finere bal på hotellet, og 
man vilde sdv vælge sine musikere, men værten kræ
nde, at de tre sædvanlige skulde spille. Tiden var kom
men, ballet skulde begynde, men· Charly T·ejk - kornet
spilleroen - var •en dnu ikk·e kommen . De v·entede lidt, 
men der kom ingen. Da det jævnlig hændte, at han drak 
for meg•et, troede de, at det ogs~L var gået sådan ved 

. denne lejlighed, de mente dog elLers, at han nok kunde 
passe på denne aften, da de skulde spille for så fint et 
selskab. Koetop wm de androe to skulde til at prøve det 
ene, kom han slæbende med en hel masse nodebøger. 
De to andr.e musiker·e blev højlig torhavset og spurgte, 
]n-ad de noder skulde brug.es til, de spillede nemlig al
drig efter noder, og selv om de vel kunde læse noder, 
sil vilde det dog være dem ganske umuligt uden forud
guaende øvelse at spille sammen til dans dter disse frem
mede noder. "Hys, bare stille", agde Charly, det var 
bar.e for at imponer·e det fine selskab, at han kom med 
noder. Hv·er musiker fik si1L bog, de slog p og bladede, 
men spillede ikke en tone efter noderne. 

Danskerne holder sammen. 

De nationaloe føldser gjorde s1g ret stærkt gældende 
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de r ud e i det fremmede. Der var -en dansker, som var 
bleven ansat ved politi et ; en dag var der stort opløb, så 
politie i skulde hugge ind, da råbte han, at ln·is der mr 
nogen dansk·e, skulde d e fly. Han fik sin afsked for disse 
ord. 

Hvor der var flere danske pa en plads, var de tilhoje
Jige til at sluHe sig sammen. Således var der en gang 
kommen til at bo m1 del danske nær ved et mægtigt, 
stort, gammelt træ. Træet var ganske vist udgået af ælde, 
men de holdt af det; det var som et slags samlingsmær
ke for dem. Kom nogen og spurgte efter danske, blev 
de bare vist hen til det store, gamle træ. ~u havde en
lwer lov at fælde de træer . han vilde, og der vaT flere 
gang·e nogl-e, som hm·de været ved at ville fælde dan
skern·es gamle træ, da det var nærmer e ved end den 
.egentlige skov. Flere gange havde de hentet et læs brænde 
i skoven til dem, der truede træet, for at bevare d et. Så 
sang d e på der.es modersmål: "Det gamJ.e træ o, lad det 
stå, d et m:J i ikke fælde." En morg·en, før danskerne 
stod op, kom der alligevel nogl-e og tog "danskernes træ". 
De kom så tidligt for ikke at få vrøvl med danskerne, 
da de vidste, at disse vilde pro test·ere ; d3 vågnede ved 
det mægtig·e brag, da træet faldt, men da var der intet 
at gøre. Det gj orde dem ondt, at træet var borte. 

Kristoffer havde en broder, som havde været hes t
garder; denne broder talte ofte om en morsingbo, Sol
berg, han havd•e været sammen med; denne Solberg var 
en ren kæmpe. Nu hørte Kristoffer en dag, at der var 
kommen ·en kæmpe ved navn Solberg til lejr.en, han 
tænkte, om ·det muligvis var den san1me, som hans bro
der havde talt om, og det viste sig, at d et var den sam
me. Hans Kræfter var r ent enorme, men 'en godmodig 
natur var han, han havde bare den fejl som adskillige 
<.tndre, at han jævnlig drak formegen spiritus. En gang 
-var der - trods hans godmodighed - et par, der var 
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bleven fornærmede på ham og vilde give ham klø, og for 
at overmande kæmpen benyttede man sig af hans lyst 
til spiritus. Der bl<ev holdt et lille gilde, hvor der 11ød 
rigelig med spiritus, sft Solberg blev temmelig drukken. 
Da man syntes, han var så langt henne, at ·det kunde 
være passende al begynde at klø løs på ham, gr·eb en 
af dem ·et glas, som stod på bordet, det skulde Solberg 
have i hovedet. Men vedkommende var for ivrig, han 
gr.eb til , så glasset gik istykker, og han skar sin hånd 
gansk·e forfærdelig - · fik spoler.et to fingre. Solberg mær
kede ikke, hvad der skete, han gied under bordet, hvor 
han lft og sov r usen ud. 

En gang log Solberg arbejde som brændekløver. Da 
han spurgte, hvor han skulde kløve, anviste man ham 
nogle meget kvistede t ræer, alt, som var let at kløv.e, var 
borte, men dette knor tede 1ft nærmest ved, og derfor vil
de manden, som skulde kør·C brændet, helst hav·e dette. 
Solberg mærkede nok, al den anden vilde udnytbe ham, 
men sagde in tet, han spurgte blot, hvor småt det skulde 
kløves, og sv::n·,et lød : , .S[t småt, at en mand kan læsse 
stykkerne på en vogn". Træet skulde anv.endes til at fyre 
med under en dampk·edel. Der gik ikke længe, før Sol
berg kom og meddelte, at nu havde han nogle læs bræn
de. Manden, der skulde kør·e træet, Mev forbavset, fordi. 
han aUeæde havde Herc læs, men kom med køretøjet . 
"Hvor ·er brænd·et?" spurgte han. Solberg pegede på det. 
Manden mente ikk·e, at nogen kunde læsse slige store 
stykker, men Solberg tog ganslæ let stykk·e for stykke og 
lagde på vognen og alJ.erøv·erst de tung·este stykk,er. Ku
sken så til i stum forbavselse, og da Solberg var fær
dig, vippede han ganske stille vognen ,så træet faldt af, 
det var ganske ubrugeligt at fyr.e med. Men nu blev Sol
berg anvist træ, der var rimeligt at ldøv•e. 

Nytårsda~· var der altid <en del sport og forskellige 
leg-e. Der lå •Cll bunk·e stænger - nærmest som større 
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Otr mindre læsse lræer, ved lejren, en a[ disse stængt·r tog 
man og Lalanceretle med p?1 hånden, og så kaslede lllan 
slangen st1 langt, man kunde. Det gjaldt om . ll\ Citi der 
kunde lage de slorstc stænger og kaste dem læng:-;1. En 
lille flok clansk erl' hade e11 tid st?te l uden fo r indlwgnin
gcn op: s cl p ~1 del te, SolJJCrt\· var iblandt dern. og de op
fordrede ham fl ere gange Lil at g{t ind og proYe. det vil
de jo være en ære for dansker11e, om ha11 ku1 1de gor c 
et fint kast. End elig lang t om længe fik de ham mer 
talt, han gik deriiid, tog den all ers tø rste sla11 g og ],aslede 
deu lang t udenfor indhegn ingen. Der var ikke flere . der 
prøYede på at kasle med slænger. 

En aflen var der en lille danske r, som var l,ommen i lmi
bc på et hotel. lJ n n havd e faet et stol eben i h :1Iuleu, stod 
med rygg,en ind i en krog og ,·ærgcJe sig tappe rt, 111cn i 
læugden kunde han næppe holde stillingen. Solberg korn
mer tilfældig forbi, og da han mærker stoj , går han hen 
og kigger ind af eloren : han set· da, at det er han s gode 
kammeral, der slår og fægter med stolebenet. Solberg 
log da ganske stiHc en tre fir e af de vrede mænd i Io.v
nen og bar dem udenfor, kom atter ind og tog en favn
fuld og bar ud, og nu ,;endle opmærksomheden sig mod 
Solberg, og den lille i Inogen blev fri. Senere sagde han 
Solberg tak }or den kærkomne Mndsrækning, men be
brejdede ham, at han ikke gav dem nogle klø. Det mente 
Solberg ikke, han havde gmnd til, han bare klemte dem 
lidt. 

Senere r.ejs te Solberg til i\'ew Zceland, hvor han sam
meu med en del andre omkom i en bj ergkløft, d er var 
fyldt med sne. 

Ligesom Solberg kløvede Kris ~o frer og hans fæller og
så en Lid brænde til en dampmaskine. Det var fordi, de 
havde en hest, som var bleven halt! den skulde skånes 
en lid, så haYde de den hos si_g i skoven. En d~g, de 
løftede et træ, så Kri stoffer , at der lige ved Rasmm: 
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Sadelmag'ers himd sad en skorpion . De er 111ege t giftige• 
og bid,er , hvis man rør,er dem. Kristoffer tog ganske 

lille Hasm us' hånd og flyttede d en, så viste han ha111 
skorpionen. 

Slanger var der en del al' og nogle temmelig store. En 
d ag så de ,en krybe ud af et hult træ, den var li d t tyk
kere end ,en mands lår og 6- 7 alen lang. Disse store 
slanger var iklw gi ftige, men der var ,en del mindre. SOll l 

var mege t giftige. HYer sommer døde nogle af slangebid. 
En kon e synles en aften , da hun gik iseng, at hun hav .. 
de tabt sit strømpebånd. hun vilde tage det op, men da 
var del m1 lille slange, " welvet sneg'·, kaldtes den, det 
belyder ,.floj ls snog". Slangen bed konen. og hun dode. 

Landet var d lers fattig pit vildt. Der var jo kænguru
erne , og så va r der et dyr p<'i storrclw med ,en kat, de 
kaldtes opossum, en pungrolte. de var talrige. og gulcl
gra\erne skod en del af dem. De havde et nydeligt skinc1. 
men kodet duede ikke for hvide mænd : de indJodl der
i mod spiste det. 

Af fugle var der e11 masse papegøjer . . \dskillige guld
graveæ havde en sådan papegøje i bur og læde den at 
tale, enkelte snakkede ret god t. Kristoffer og hans kam
merater havde også en tirl en sådan fugl ; så havd e slag
lePen en dag yær,et der og var kørt videPe, da råber pape
gøjen ham tilbage, han kan ingen mennesker se og tæn
k·er, han har horl fejl. Da han er kommen lidt bort, rå
ber de11 ham igen tilbage, nu sogm· han grundig efter 
.den form elillige P erson , men opdager, at det er poppe
d reng, der driver gæk med ham. 

Der var en lill e struds, emuen. og en del spragled(~ 

må fugle. 
At bygge Jmse slap guldgraverne nemt fra. De slog 

nogie pæle i jor·,den og trak lærr.ed over, så var huse t 
færdig. Skulde det være rigtig godt, tog de to lag til 
taget og lod vææ et lille mellemrum mellem dem, hvis 
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der kun var •et lag, kunde der drive stO\regn igenn2m 
det, det kunde der ikke, når der var lo lag med mel
lemrum. Kristoffer og hans fæller kobtt> en gal'lg et gam
melt tdt, som havde st[lel en længere [trrækk2. En gang, 
de ordn,ede noget ved del. opdagede de. at på den lægte, 
der svaæde til, hvad vi i mre huse kalder rem . stod en 
række champagnepropper ganske tæt. Der måtte en gang 
have boel folk, som hanle tjent god t. og de har villet 
vise dem, som kom efter. al de havde drukket cham
pagne. 

Kineserne. 

Selv om de for skellige nationalileler i nogen grad holdt 
sig sammen, S~! boede ll1an dog ga nske blandel og delte 
alt med hverandre: kun et folk dannede en undtagelse 
nemlig kin esern e. og nf disse var der så mange. at d2 
dannede en hel ki ne::•erbv. 

·' 
Kinesm·ne blev ikke regnet for ret meget og led ofte 

ur·et -· dog aldrig ved domstolene. H vis en kineser :m
lagdo sag mod en englænder,' kunde man forudsige, hvem 
der skulde vinde: kineseren anlagde nemlig aldrig sag, 
uden han var stærkt forurettet, og Jammeren favorise
rede ikke .englæiJderne. Kineserne var meget bedre ved 
der.es hes te •end cvropæerne var ved deras, og de 1·ar i 
det hele taget meget godmodige og fredsommelige, lige
som de var meget flittige og najsomme og levede over
ordentlig tarvoeligt. Man sagde, at hvor evropæerne sultede 
ihj·el, kunde kineserne leve Hot. de spiste n æsten kun ris 
kogt i vand. For ·evropæerne var det en gåde, lwodedes 
d,e med deres to pinde kunue få disse ris i munden, og 
hvad der også var dem en gåde, var .det, a t kineserne 
på denne kost var langt mere sejge og udholdende •end 
evropæerne på cloeroes kødkost. 

Trods kin·esernes fredsommelighed 
hænde, at de stjal høns. Det var altid 

kunde det dog 
v·ed fuldmåne, da 
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holdt de nemlig religiøse fester og skulde bruge høns. l\iu· 
de gik til og fra arbejde, gik de i en række og bar deres 
sager på en bambusstang, som lå på deres skuldre. De 
talte hele tiden, det lød som de sang. Eu sådan flok 
passerede morgen og aften teltet, lwor Krisboffer og hans 
kammerater boede. Disse havde pil dc!lHC tid anskafJet 
sig hous, hvad kine~·erne havde opdaget , de kom fm· 
hver dag, når de gik forbi hønsehuset, nærmere og nær
mer·c. Ved hønsehuset havde man stående i lænke en bul
bide)_' "Sør-en", dog således, at den ikke kunde nå ind
gangen til hønsene. Så en aften, de kom med deres sa
ger gyng·ende på bambusstangen og suakken gik livlig, 
listcdr: de gansl~e tæt til hønsehuset for at nappe et par 
stykker. Men netop den dag, havde man forlænget So
rens lænke, den kom farende, kineserne m[ttte lobe og
tabte deres sager indenfor den kreds, som hunden beher
skede, og det var dem ikke muligt at få det igen. SZt 
måtte de ind og bede om hj ælp og tilstå, at det var han
sene, de var .efter. De fik s:'t deres Iduns og listede hj·elll . 

Kine~erne havde deres eget teater, men det, de spil
lede, var noget sært tøjeri for evropæere at se og hore 
på. Der·es instrumenter bestod for stor;;teJclen af trom
mer, bækkener og lignende, og de slog mæglig løs. De!' 
stod en temmelig høj stang, hvorpå der var et jernlod, 
som kunde løbe op og ned, forneden under stangen vat· 
en meget stor kobberplade. En gang imeHem var der en , 
som gik hen og kastede loddet tilvejrs, det faldt da necl 
mod kobberpladen med et øredm-ende rabalder, dette 
horte med til musikken. 

Det engelsk,e teater besøgte de unge mænd ret jævn
lig. Skuespil som "Hamlet" på engelsk "Prins oi Da

. nemark" og "Aladdin" si! de første gang her. Alt, hvad 
der smagte lidt af dansk, skulde de selvfølgelig se. 

Der var også et godt pantomiueteater, hvilket jo var 
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meget praktisk på et sted, hvor en stor del af gæsterne 
ikke forstod sproget. 

Når de om aftenen forlod teatrene, gik der folk p:{ 
gaden og falbød varme grisetæer. 

Retspleje og Samfunds{jende_r_:_ 

Øen Van Diemensland , nu Tasmanien, syd for .\uslra
lien b1ev af England benyttet som strafiekoloni. ::\år for
bryderne havde udtjen t, var det ofte, at de Log m·cr til 
Australien i stedet for at rejse tilbage til England. Der 
var temmelig mange a[ den slags ,.de gamle vandimo
ner", kaldte man dem, og de kunde altid hnde ll\-~r

andre. Der hm·de været en opsynsmand der ovre, som 
ltavde være t så frygtelig streng imod dem, og de havde 
lovet hverandre, at hvis de en gang traf ham et andet 
s ted, skulde de tage en frygtelig hævn. Omsider kom 
også han til Australien, og nogle a[ vandirno:1erne tral' 
ham. Da gr·eb de ham, lagde et reb om hans ben og 
bandt det til et træ, et andet reb under han,.; arme og 
spændt·e så oher for her. Okser trækk.er s[t lang3ornt, 
man 1od dem trække ham ihjel på denne måde. Det 
var med en frygtelig gru, at Kristoffer for tal te llette. og 
han nævnede det kun en enkelt gang. 

På turen til Australien havde man i Hamborg rorsy
net sig med revolvere og andre forsvarsvåben , da det var 
fortalt, at man vilde lwmm·e til at leve under forhold. 
hvor vold hørte til dagens orden. De unge mænd fik. al
drig brug for disse sager. der var en mønsle rværdig or
den og justits. Selvfølgelig kunde der blive opløb eller 
slagsmål på •et værtshus, men hvem , der ønskede at kv8 
i fred, kunde ftt lov til deL Også hospitalsvæsenet var 
mønst.erværdigt, der ble,- sorget godt og billigt for dem . 
. d.er trængbe til sådant ophold. Kristoffer lå i flere måne
der på hospitalet i Sandhurst med et dårligt håndled. 

Men selv om retsvæsenet og politiet var nok så godt, 
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sir kunde dette ikk,c hindr,e, at der ude på egne, sont 
var tyndt be folket, kunde huser,e rover·e, dog blev sådanne 
altid grebet inden lang tid . 

Der var såled es m~, som hed J\1 o r g a n. Det ejendont 
rnelige for ham var, at han kun overfaldt hinder, og 
han brugbe altid at afklæde dem spli tter nøgen , for han 
lod dem lobe. Men da han orn sidcr blev fanget, hævdede 
lwn, ilt han aldrig havde clrc-cht nogen ell er tilføjet dem 

Hospitalet i Sandhurst. 

voldelig overlast, og da dette syr ri es at være rigtig. slap 
h<1u for strikken. 

Så var der ,en anden, han havdt> også siL særkende. 
men de t var af frygteligeæ art end hans, der trak ldæ
derne af kvinderne, han brug te nemlig at lade sine ofr e 
grave der,es · ·egen grav, før han tog livet a f dem. For 
ham var der selvfølgelig ing,en nåde. 

Så var der e n trecli·e, B ·e n Il a Il , almindelig kaldet 
"The Bushranger", skovrøv,eren . Han drev sil uvæEen tem
melig længe, men omsider miitte også han lade livet. 
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Han havde •en 1wl sovet hos ·et par enlige bønderl'olk , 
som kun lidet anede, at det var den berygtech:! .,Bush
ranger", de husede. Politiet havde imidlertid fået Il);; om 
hans opholdssted og omring.ede huse t. Da roveren mær
kede urZicl , sprang ha 11 ud af vinduet og lob m:u over 
markoCII, hvor han - mel af politiet - log stillin3· bag 
et stort træ. Jlan havde en bosse meJ G skud. ~_g del 
var sikkert han s hensigt al .. klippp' · po!itimænd ~ n e den 

Røveren Ben Halls si dste ojcbl ikke. 

en.e efter den anden. nå r de kom efter h am. Ua lw n 
sknlde skyde den første•, klikkede imidlerlicl bo ,;s ~ tt. O? 
llll si\ han ingen ande!l nelvej end sogc al tdt skove u i 
løb. Xu var de G pol itil Jetjente imidlerticl ganske nær. 
de fire gav ild , og Ben Hall faldt Lil jorden gennem
boret af deres kugler. Havde bossen ikke klikket. er d::!t 
muligt, at ha11 ·e11dnu denne ga ng havde nttel al und
slippe. 

Fra ganske små øvede de engelske drenge sig i boks
ning - - noget, der for elanskerne var helt fremmed -- J e 
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uvede sig for spøg, me11 u11dertiden blev det til alvor, en 
tvekamp kunde afgøres p <'t denne måde. En Sondag m.or
gen for·egik der ·en sådan boksekamp mellem to unge 
mænd, og hvad de kæmpede om, var intet mindre end 
cu pig•e. Der var ing.cn lw~temt antal omgange, man sl.: ul
de igennem, man blev bare ved, til en lå ganske slagen. 
Mellem hver omgang hadede sekundanbeme d e kæmpende 
med koldt vand. Den ene si't tilsidst f'r)·gtelig ud, det ene 
oje hang helt ud, men ·endnu tog han et par omgang·e. 
før han måtbe give op. 

Den ·e ngelske riel var ogs;'i noge t:, man mod::J sig ptt 
J'ra ganske stnå. Med hændern e i et par reb - halvt 
hængend e -- ovede børnene sig. indtil de ret fik fær
dighed i al spille med foclde rne. 

Englænderne arbejdede p tt besl·elllt klokkeslet., det var 
clauskerne ikke nllll Lil , ch· tog- del ikke ~ [t nuje lllecl klok
hen. Der var heller ikke tale om. al englamdemr m·bcj
dede om Sondagen, og det hleY heller ikke tålt, al andre 
gjorde det, man kunde vel gtl og pusle med noget verl 
·teltet eller ~laldet t . men ikke \ed maskinen eller i minen. 

Selv om himmelen er den samme ov.erall. :; [t er der 
dog •en vis forskel. Stjemehimme~en er sål cde.~ langt dy
ber.e og prægtigere i .\nstralicn enrl i :.\orden. og der er 
også stjerncbiUeder, som ikke ses her - således Syd~ 

korset; men selvfølgelig se r man st1 heller ikke i .\ uslra
lien Kordstjernen oell.cr Karl svoguen. Det var så hj emligt, 
sagde 1\.rislofr.er; fla de p[t hjem rejsen kunde beg, 'ttd e al 
";kimte Karlsvognen lige 0\'-e r bolgcme. 

Da det jo særlig· var guide!, d er trak folk til .\ustra
lieu, er det Iet forstacligt, at der var mange gauge fl ere 
unge mænd end kvinder. Engla1td vilde imidlertid gerne 
have en del kvinder der til også, og derfor gav ma11 dem 
fri rejse der over, men på den betingelse, at de skulde 
Yære villige til at gifte sig, når de kom der over. I lVIel
bourne var .en bygning, hvor disse kvinder opholdt sig, 
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og her kunde man gi't ind og uden videre tage sig en 
kone ,blot man kunde præstere 5 pund sterling. l\Ian 
skuLde ikke betale disse penge kun forevise dem, det 
kunde godt være penge, man havde lånt, men den pige, 
man valgte, var forpligtet til at følge en. 

Da de første nybyggere kom til Australien, nu' der 
selvfølgdig ingen kirkegårde. ~fan brug te omkring gra
ven at sætte et rækværk bcsUtende af en pæl i ll\·crt hjor
ne og mellem disse en lægte, det var det hele. Di.::;se 
gamle grave kund e man s!ode ptt her og der. Kristorfer 
traf en gang en s~tdan grav, hYor ræk\·ærket var ganske 
rådnet og sunken i jorden, da tog han sig for al Drdnc 
den og smtte nyt rækværk omkring. SeJdalgelig anede 
han intet om, ln-em den var, hvis grav hau fredede 0111 . 

Den sto~_ekspedition. 

I August 1860 blev der ai kolonien Viktoria udsendt 
en ekspedition. Landet var aldrig før gennemvandret, nu 
Yar det mening-en, at man sydfra skulde g~t op midt igen
Jte m landet til havet mod nord og samme vej tiibage. 
Ekspedi tionen var meget storstilet udmstet, man havde 
sltledes forskaffet sig 24, kameler fra Indien. Der var 
mægtig fest i Melbourne, da ekspeditionen brød op her 
fra , og feststemning var Jer OYer hele kolonien , alle 
fulg t-e den med største Interesse. 

Ekspeditionens leder hed H·obert Burke, s~t Y<tr der 
Cll , som hed vVills og en, som hed King, det var de tre 
navne, der særlig minde,;. Foruden kamel-erne førte man 
også en del heste nwd sig, hele ekspeditjonen bestod af 
et halvt hundr-ede mand. Nu gik man frem på den made, 
at man lagde det ene depot efter det and et, efter &urn 

man kom nord på, og ved hv·ert depot bl-ev noget af 
mandskabet og dyr-ene tilbage. 

Da det sidste depot var lagt, drog Bmke og Wills med 
to · tjenere King og Gray samt 6 kameler og 2 hest0 
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videre mod nord, de skulde stt ni havet og vende til

bage til dette sidste depot. Mandskahet, som her blev til

bag·e, h avde ordre til at vente i 6 uger, var d e J ikke 

efter den tids Jorløb kommen tilbage, m åtte de betrag

tes for o rnkom ne. og man skulde ild e længere vente p(t 

dem. 

D e fi re, der drog mod nord , nå·ede vel kysten, nt cn 

de h avde gennemgået frygtelige strabadser, og de var 

ikke komrneu lilbage, da de G uger var Oimne. Mancl

skabet ved depotet Yenlede dog endnu yderl iger e {i uger. 

men da der r'ndnu ingen var kommen , drog man mod 

syd. For den mulighed, al der ";kulde komme nogen til

bage, nedgran-de man imidlertid forskellige sager Yed et 

træ og ska r i træe ts bark .. Grav'· 2l. April. 

Samme dag, som mar t havde forladt stedet, kom de 

J lilbage. De knnde se, at k ::munera leme nylig havde 

forladt "Lrdet og i"orsog le at n tt dem, m en delte viste s i2· 

umnligt. Sit graYe de man sage rn e op. D er var endog he 

stesko. men deres heste var forlængst dode, så ";kocnc 

hanlc de ingen brng fo r. Der nu· også levn edsmidler, :-;a 

for elohig J.ecl de i n gen n n d. men det varedJ dog ikke 

l æ n ~·e , for man led mangeL og i Juni dode de Lre. s:'t 

der kun v a r K i n g tilbage. Han stred og stred J' o r al 

komme til ciYiliserede egne, Jtie li de t Yilde ikke h-J..:kes: 

så opsos·te han de incHodte og levede sammen Im·d dem. 

De Lo~· J'orholdsYis godt imod ham: deres m ad vild e for 

hvide mænd under normale forhold været mo::lbydd ig. 

mc 11 1\.ing kunde fr iste livcl ved de11. Han ku11de dog 

ikk~ slå ::; ig til ro her, men m~ttte prøve at Jl å hjem. 

En tid krydsede han atter mod syd, men kunde ikke 

komme fr·em og måtte aUer opsøge de indfødte . 2\u 

var ha n stt h eldig, at lra11 traf på en kvinde, hvis arn1 
var brækket. De indfødte havde vel selv stiHet det sam

men, men det var ikke godt, og King gjorde det meget 

bedre. \ r men korn s1g, og d enne kvinde vi s te sin tak-
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nemmelighed ved at tag-e sig af sin hjælper og sørge 
for ham. 

Ekspeditionens 0\'rige Medlemmer var fodængst nåe t 
lilhage t il iVIdbourne, men her ventede dem ingeu Iesl~ 

lig modtagebe. Da man horte, at de fire, som tilsids t 
drog ud for at ni\. have!·, ikke var med, og man ikkt• 
vidste, hvorleeles det \ ar gået dem, r ejste der sig rn 
storm af forbitr else mocl de hjenwen dle; det var ikke 
" fair play'· at drage hjem og ikke Yicl c. brorledes det 
var gåel ens kammerater , seh· om den frist var UL1lobel. 
man hm·de lorel at H'JJte. 
De~· hleY slrab udsend! flere ekspedi tioner for a! 

~øgr, og langt om læng-e f:llldl man King lelcnJe ;;am~ 
n.1e1 1 mc·d de indl"orl! c - n æ,;lrn nkemlcli g og ha! \"1 
si nrl syg. \ n slog han,; bel"rielsc,;! imc, han kom aller Lil 
civiliserede ru-ne 0'" kolll i o· en l il kræfter. 

0 u . o 
D en dag, han drog ind i 1\•lclbourne . va r der Jesl. 

Folk j ub] r ,1e k uu i lll{J rle og ba r ham p a hænderne. 

Bu rl, es Of!.· \\'il! ::; lig blev ogstt fn ndeu og førl ind i Mel
hou mc i11ds\ obt i det engelske l lit g. O f!" der blev rejs l C' l 
prægligt miucle"mærkc pit deres grav i MclboJnJe. 

E 1t anden større beg·ir rn hed. som indtraf mod ;;lut
Ilingen af den Lid. l\ risloffer var i .\.uslralicn, vnr del. 
at man lik den f'orste jembane. For ba nC'n kom. gik de r 
deligence mell em byeme: seks hes te var der for en såda11 
vogn. Der bl·ev kørt ret hurtig t, og Yed hver t s toppesleJ 
stod friske hes te paral. Del var aktieselskabe r, der drcY 
denne korsel, en gang var der lo sådanne selskaber, der 
søgte at kou kurrere hinanden ud. Billigere og billigere 
kørle de, indtil det -ene selslwb kørte grati s. men det
andet selskab kunde ·endnu spille trumf - man ikke 
al-ene kørle gratis, men gav hver af passager·em e en gen~ 
stand. 
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En tragisk skæbne. 

De fles te, der kom til Australien, var selvfølgelig af 
arbejderklassen, men der kunde også træff,es enkelte nf 
den finere klasse, folk, for hvem det på en eller anden 
måde var gå·et skævt og som så søgte lykk·en her ovre. 
Dette var tilfældet med en lidt ældre mand, der altid gik 
under navnet "Onkd". Han havde ikke kræfter til at ar
Lejde som guldgraver, nwn i et stenbrud borede han hul
ler i st.enen før sprængning·en. Ingen vidste hans rig tige 
navn, og han vilde iklw åbenbar·e det. Oms~der fik Kri
stoff.er det at vide hos en anden københavner - Onkel 
var fra Københ avn - hans navn var Sich. Kristoff.er var 
altid oplag t til spøg, han havde haft megen spøg med 
Onk·el, når denne morgen og aften på vej til og fra 
sit arbejde passerede hans telt. Da han nu havde fået 
at vide. at Onkels navn var Sich, tog han en seddel, som 
blev aJ:bragt således, at Onkel måtte se den, og på denne 
EkreY KristaHer : 

"Peter Sich fra København 
han ombyttet har sit navn, 
derfor nu - omend kun dunkel 
er han bleven alverdens onkel''. 

Onkel kunde vel tænk·e sig, at Kristoffer stod p[t lur 
for at iagttage ham, når han læste, hvad der stod på 
seddelen, hvorfor denne gjorde en hel del grimaocr og 
forhånende gebærder efter seddelen - klapped e på en
den af den o. s. v. Onkel anbragte nu •et nyt papir, 
hvorpå han i rimede v•ending·er udtrykk.er sin glæde OY·er , 
at man sål·edes på hans vej anbringer papir, det l•unde 
do} altid brug·es til "en vis bestemt ting" - . N u an
bragte Kristoffer atter •en seddel, hvorpå han også i Y•er
:>cform udtalte ønsk·et om, at papiret, når Onkel benyt
tede det, som han havde i sinde, måtte "klæbe fast til 
D eres bare m.". 
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Kristoffer havde CII hjemmelavet fr akk·e med der over, 
da den var bleYen slem l medtaget, fik Onkel den til at 
lægge si11<e knæ på, når han borede sten. En gang ' ar 
den bleven våd, og han hang den derfor til torring på 
en stole Da nogle på afs tand stt frakken hænge, antog de, 
at Onkel var i den, hmrfor de d bbe, at Onkel lwrdc 
hængt sig. Folk lob til, men det viste sig, at det kun 
var Kristoffers gamle frakke. 

Onkel var r ejst til Australien pi grund af en konflikt 
i familien, han var en af dem, hroraf der var mange, 
som aldrig ejede så meget, at de kunde rejse tilbage, 
selv om de ønskede det. Da Kristoffer skulde rejse hj em, 
gm· Onkel ham et kort, hmrptt stod hans adresse og 
in t·et anclet; dette kort skulde afleveæs i Koben havn. til 
en af uamd Sich, så gjorde det inbet, hvem vedkom
mende var, da alle af dette navn hørte til hans familie, 
og en Sich vilde nok findes i vejviseren. KristoHer gjor
de, som Onkel bad ham, fandt en gammel dame af nav
net Sich og gav hende korbeL Seneæ fik han brev fra 
Onkel, hvori denne fortalte, at nu havde han fået en 
masse breve fra hjemmet. 

Uvante forhold. 

Der var mange forhold der O \ l'C', som forekom de dan

ske bønderkarle mærkelige. 1\år man var pi torvet, for at 

købe havre eller hakkelse, og onskedc at se varen, så lo

sle marc ikke op for sækken, men skar et hul med sin 

kniv og pillede en provc ud , sækkens værdi regnede man 

ikke med. Brugte flask·er havde heller ingen værdi. En 

af deres søndagsfornojelser var at stille en masse fla

sker op og prøYe h ror mange, de kunde knuse ved et skud. 

Værk tøjd var også fremmedcu·tel, men meget lettere 

og mer·e behændigt end det, de var vant til her hjemme, 

men da de daglig skulde grave, ønskede de, at de havne 

/ 
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haft træsko. 1\ogle vænnede sig til at træde på spade11 
med hælen, så ho~dt støvlerne længere. . 

En fynbo , som selv følte savnet af træsko. mente, al 
der vist kunde laves forretning ved at [å en del af detlP 
fodtøj der ov,er. Han skreY efter nogle træsko, men fik 
ikke solgt: 'et eneste par. 

Den samme mand gik straks ,efter. at hau var kom
men der over , ud for at søg~e arbejde, og han havde, Ior 
at gøre godt indtryk, tag~et ~et stort hvidt forklæde på. 
Han kunde imidler tid intet arbejde få og kom til kam
Ineraterne og klag·edo sig. De gjorde ham opmærksom 
på, at sålængc han optråJd to med sådan ·et forklæde , fik 
han intet arbejde, dot måtte han lægge tilside, og hvi ~ 

han så vi lde tage .nogle gamle klæder på og smøre d t::m 
i n d i ler, sit skulde han nok blive antag,et. D!'ltte r ild 
fulgte fynboen, og fik straks arbejde. 

Hvad der bl. a. hajligt forbav&ede d e danske, som kom 
der ov,er, var den måd e), hvorp[t englænderne kørte deres 
heste. l\'~tr de gik for kær11en med stoffet fra minen til 
maskinen, havde man ingen tønnne på dem, men styrecl l! 
dem aien~ med tilråb. Selvfølgelig s tyrede elanskerne dc
res heste på samme måde, når det var heste tilkørt al' 
englænderne, men danskerne kunde næsten aldrig køre en 
hest sådan til, at den kunde styres uden tømme. Kri
stoffer havde ~en t id en særlig flink hest, den gik <~itid 

ene med kætT·en fra minen til maskin,en og igen tilbage, 
11år kærr·en var tømt. BJ.ev et hjul hæng·ende i ·en sten cl
ler træstub , hvad nok kunde ske, så blev d en v·ed .at s t~1 

og rykk·e og dDeje med kør,etøj,el, til det kom fri . og 
den kunde fortsætte. 

Det hændte undertiden , al der fandt heste tyveri s ted: 
når hest·ene gik frit omkring, var det ikke så vanskeli gl 
at stjæle en. Der var imid],ertid dødsstraf for et sådant 
tyveri, så det var ingen helt ufarlig sport. Der blev {) JI 

gang fra det lille selskab, vi stadig følger , stj ålet en 
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hest ; de vidste, hvem t~'ven var, og meldte det Lil politiet. 
I førstning.en var tyven meget hm-en, rnen da han mær
kede, at han ikke kunde klare sig. søgte han forlig med 
dem, og de gik ind på, at de over for jur_yen skulde er
klære bam Jo r "ikke skyldig'-, han vilde så blive fri for 
straf. Dagen kom, da de mødtes i retten, og de blev 
spurgt, om den mand havde taget <C~~ hest fra dem. Ty
ren var så hvid som ·en kalket væg og rystede som et 
esprløv. Han vidste jo, at hvis de ikke holdt deres ord . 
var strikk,en ham vis, og han hcn•de ingen garanti for , at 
de gjorde det, selv om han havde affundet sig med dem. 
Han havde ikke altid ho~dt, hvad han lm-ede . han hm-de 
været uforskammet imod dem, og her var lejlighed til 
hævn. Selvfølgdig svarede de ,.ikk·e skyldig' ·. og han var 
J ri. 

En gang mer var KrisloHer i retten , den g<mg som 
vid11e, da han havde overværet ·et slagsmål. Skønt han den 
gang talte ret godt engelsk, vilde den ene part alligcrel 
kasser.e ham som vidne, da hau forlangte tolk, hvilkel 
han gjorde for ikke al komme i forlegenhed. Dommeren 
spurgte ham da, hrormange engelske ord han kunde, og 
Kristoff·er, der altid var tilbøjelig til at lage en sag med 
et vist humør, begyndte at tælle pf1 engelsk - lwert tal 
var jo et ord. ,,l\ ej , stop," sagde dommeren, .,sig en 
sætning på engdsk,'. og Kristoffer sagde på cng.elsk: ,,J,eg 
har været to år i kolonien, er det nok, eller skal j eg 
sige mere?" " Ih, bevares; ' sagde dommeren, "han taler 
bedr.e ·eng;eJsk end tolken," .dette passede nu ikke, men 
man kunde ikke kassere ham som vidn·e. 
. Sproget kunde jo nok volde både besværligheder og 

grinagtigheder. Når <CJl mand en dag hos 'en ha11dlende 
absolut vilde have "the last trowsers", hvilk.et betyder de 
sidste bukser, så var det jo ikke let for Købmanden at 
vid.e, at det var b i l l i g c bukser, manden vilde hav·e. Der 
kom ·en gang ·en del københavnske håndværkere der over, 

'l 
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de var mege t villige til at lære nogle englændere d<.L11 sk, 
men der var nogle slemme uhyrligheder imellem gloser
ne. At spise til middag hed så1edcs noget, som fo l k al
mindeligvis besørger på e t ensomt sted. - Efterh~u1de!l 

mærk.ecl.e englændemo nok, der var noget galt ved det, og 
de mærk·ede også, at der var en ærlig 1nand blandL 
spasmag·eme, ham gik de stt altid Lil, når d e havde lær!: 
nye ord, for at være sikre ptt at det ikke var uhyrli g·ha
der, de afleverede. 

I den stærke rarme - den var i Januar og Februar 
r·ent tropisk - var der stor fristelse til at drikke noget 
meget koldt, oB· kold kunde man holde sin drik i mi
nen, men det var farligt at drikke ret meget af dette 
kolde. nttr man var så varm. De brugte i nogen grad en 
dril-: af kold kaff c og t·e blandet sammen. Dette var ab
sol ut ikke uogen liflig dril , hvorfor de ikke så snart drak 
for mege t. AUigerel blev Krislafl'er en gang syg efter at 
hare drukke t uoget koldt, og var han ikke straks kom
men under behandling, kunde det let bleven døden. Der 
dodc jevnlig nogen af denne årsag. 

En Gan g mer var Kristofl'er i livsfa.re. De ha,·de en 
hest, som kulde til smeden for at blive skoet, og man-
den, EOm han den gang arbejdede for, spurgt<e, om han 
kunde ride, hvortil K.l'istoffer svarede, at mens han var 
hj·emmc, red han altid , ntu· han skulde i marken med 
hest•e11e. Han kom så op pi1 dyPel:, men det var.ede kun et 
øjeblik, s:"t lå han p<\ jorden ; hesten var af dem, der 
ingen vilde have pZ1 sin ryg. Kristoffer rejste sig med 
det samme og Jul gtes videre med Jach tilfods træk
kende besteu . Da de havde gået en snes minutter, siger 
han til Jach: "Hvordan er det·, er jeg ikke falden af?" 
Han fik en føldse, som det begyndte at blive dag om
kring ham. J ach blev stiJ.ende, så på KristoHer og sagde : 
,.J.eg 1nente nok, Du si't så underlig ud på øjnene. " Han 
forstod n u, at Kristoffer havde værd bevidstløs i de tyve 
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minut.t,er, skønt de stadig havde ført en fornuftig sam
taJ,e og g;l.et mellem huller og: forhindringer, som hru1 
stadig gik udenom. Da han kom til bevidsthed, fik han ~en 

frygtelig opkastning, han havde Het en hj ernerystelse -
og var meg~et s,vg nogle dage, men kom så atter til 
hægterne. Men Jaeh, der Jik ham op p~t hesten, led 
vist lige så meget som Kristoffer. 

Hvad der blandt andet fo rekom de unge danske un
derligt var, at jorden således lå åben hen til fri afbe
nyttelse, og åt man ligeledes kunde handle med skoven, 
ganske som man lystede. ~:'i r de sm·ede træer om, tog 
de dem så højt fra jorden, at de kunde stå og sare med 
ret ryg, 1nen når et stykke skov var fældet på denne 
måde, var det hæsligt med alle de høje stubbe. Et eg~et 

misbrug af skoveu var det at tage barken af træerne. Man 
skar ·en ring forneden og .en så højt oppe, man kunde 
nå, man kunde så af gummitræerne tag•e det meHemsid
dende stykke bark af i et samlet stykke, så lagde man 
det på jorden, så det blev rullet ud, og lagde sten på, mens 
del tørr~ede , og havde da en dejlig stor plade blandt andet 

·til at tække med, men træet var selvfølgelig dødsdømt. 

Hjem længsel. 

Seh om KristaHer følte det som ~et herligt frisk og 
frit liv i Australien og også de sidste år tjente ret godt, 
så kunde han dog aldrig tænk~e sig at slå · sig til ro 
derone; tanken og længslen gik stadig til Danmark. Kom
me hjem som .en fattig mand ønskede han dog ikke, og da 
han efter de første fire års forløb kun ejede såre lidt. 
besluttede han sig til at forlænge opholdet der ovre. På 
denne tid skrev han til dem der hj·emme et br~ev på 
V·ers. Digterisk set står det ikke højt, men •en egen var
me og følelse rummer det, og det giver os et indblik i 
mmtde11 s silld, hvorfor jeg hidsætter nogle V•ers, trods 
digi·ets mangler. Efter al have beskrevet, hvorledes han 
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drømte om bj•erget fuldt af gu1d, men at tiden nu har 
tilintetgjort dissr. ·drømme, går han over til at mindes 
Danmarks herligheder og at det nu er ved den tid, han 
havde tænkt atter al være hjemme. 

Da tænkte jeg: når hine stolte kroner 
for første gang står klædt i vårens pragt, 
og nattergalens yndefulde toner 
genlyder, medens alt i ro er lagt. 

Da skal jeg atter skønne majløv plukke, 
for i min moders hånd at lægge dem, 
og med en søn lig tåre dem bedugge. 
som gehsynstimen vist vil kalde frem. 

Da skal jeg atter broderhånden trykke, 
der styrer Ploven trygt i agrens muld , 
og der i landlig Stilhed søger lykke, 
mens jeg på håbets vinger søger guld. 

Men endnn eders sommer ej jeg skuer, 
ej al dens pragt, som våren kalder frem, 
ej plukke kan de søde glædens druer, 
som før jeg nød i st ille barndomshjem. 

Derfor jeg til erindring og til minde, 
vil sende jer et afskin af mit blik, 
og da i tanken majlø vskransen binde, 
til tak for, h vad jeg i min barndom fik. 

A mherst 12./o-61. 

Hjemrejsen. 

Så gik der atter fire år, og Kristoffer besluttede sig 
til at rejse hjem. Når nogen drog hjem der ovre fra, 
skulde de gerne have lidt pilleri med; mange tog pa
pegøj•er med i lJLwe. Det skulde KristaHer ikke have -
fugle i buæ syntes han aldrig om. Han blev senere i 
li\'et en ivrig samler af oldsager og alle interessante ting, 
og han beklagede, at denne inberesse ikke var vågnet 
hos ham, da han torlod Australien, så kunde, mente han, 
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han have taget meget rned, som senere kunde glædet ham 
selv og andre, ja, han var tilbøjelig til at mene, at han , 
hv.is han den gang havde været lig,eså inter·esseret som 
senere, vilde fyldt det halve skib med rariteter. - :X~1 , 

lidt fik han jo da med. Først havde han selvfølgelig i 
værdipapiær, hvad han havde tjent sammen - 8000 
kroner. Dette fortalte han aldrig, han mente vist seh·, at 
det var så lidt, at han ikke kunde tale om d et, men i 
betragtning af, lwad han kunde tjent her hj emme i de 
tider, var d et et ret anseeligt beløb. Så tog han 10 kar
tofler med, og når han gjorde dette, Yar det fordi, at 
kartoffelsyg•en kort før hans afrejse fra Danmark v::~r 

kommen her til og gjorde megen skade. I .\.ustralien var 
inge-1 syge kartofler, så tænkte han, det måske var ~or

ten, ·der gjorde det. Men da ·de hjembragte kartofler blev 
dyrket i Danmarks jord, blev de også angrebet af syg-
dommen. Så plukkede han tre biaede af gummitræet og 
en blomst af den smukke Sasparilla. Nogle få små, ge
dign~: guldklumper, son,_ han havde fundet, Log han 03·
så med og nogl•e forskellige stenarber nogle iblandet guld. 
Så havde han en pose med fjer plukk.et af de spraglede 
småfugl·e, han havde skudt. Der var en sangbog, som 
han meget gerne vilde have, men det var ham ikke ~n u
ligt at opdrive den . På skibet traf ha11 imidler tid en mand, 
som ej·ede bogen, og Kristoff.er byttede sig den til for en 
lommekniv. De sidste ii r arbejdede han samme11 med en 
gift mand, hans kone - Polly - medgav ham en me
g·d smul blonde, hun selv havde hæklet, og sagde, at 
med der. skulde han smykke sin datter . Der gik mer 
end tyve år, før han fik lejlighed til at benytte bion
den efter bestemmelsen. Selvfølgelig opbevares disse små
ting af hans eft·erkommere. 

På hjcmr·ejsen havde man det meg·el komfortabelt, der 
var rigelig med god mad, og der var købmandsbutik på 
skibet, så man kunde købe alt. På billetten, der også op-
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bevares 'endnu, findes fortegnels·e over, hvormeget de 
skulde have ugentlig både af kød, brød, kartofler og 
vand, ja, der er også nævnt, hvad de skulde hav·c af 
kaffe, te, salt, sennep og mang·e andre krydderier. :Man 
ser også på billetten, at tur,en fra lVIelbourne til Liver 
pool kos tede 80 pund sterling - turen t i l Australien 
var meget billigere. - Det ses også, at det var meget 
strengt forbudt passagererne at medtage krudt eller v.n
drc eksplosiv·e stoffer. 

Skibet hed " Great Britain " og dets kaptajn hed Gray" 
men skønt det var en første klasses damper, tog det dog 
fra 16de lVIar ts til 19de Maj at sejle fra Melbourne til 
LiverpooL Skibet benyttede både damp og sejl, når det 
blæste tilstrækk,elig stærkt, blev skruen løftet ov-er van
det, og maskinen standset, ·det sparede på kull ene. Meden~ 

man på turen der over g·ik ~yd om Afrika, tog man ,på 
hjemturen syd om Amerika, så de kom altså fuldstæn
dig jorden rundt og opnå,ede det samme som Filias Fog, 
at få to Fr.edage i en uge. 

Da de forlod Melbourne~ købte Kristoffer en notitsbog, 
hvori han daglig noterede, hvor langt man dette døgn 
havde sejlet og på hvilken breddegrad, man var, der 
blev nemlig hv.er dag opslået en tavle p~t dækl~et, hvor
på dette var noter.et. De sejiede gennemsnitlig 200 en-

/'? , 
J o:1;z g.elske mil i døgnet, hele sejltm·,en beløb sig til 1389 7 

engelske mil. 
Enkelte småting fra hj·emtur·en •er foruden skibets po

sitiou også r1ot.eret i denne bog således : 
" 16de Marts forlod vi Melbourue. Gte April YLU vi så 

langt mod syd, at vi så 32 isbj erge, .ned på diss-e græn
ser så vi også hvaler. 8de April passeæd-e vi Cap Horn 
pii 5 7 o sydlig bredde og 71° vestlig længde. 14. April var 
nim fødselsdag, det var Langfredag. 23de April passe
rede vi den sydlige veud e~we ::ls . :2 f>de April havJe vi en 
total solformørkdse Kl. 111/2 . Vi var alle på dækket for 
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at se fænomenet, clog var der nogle, som imens gik rundt 
i kamrene og stjal. 29de April passer.ede vi linj·en." 

NL var det for alror varmt, for at bringe luft i kam
ren•e, brugte man at stikke et brædt ud gennem kamrets 
vindue, så den ende, der stak ud, vendte lidt fr.emad, ved 
skibets fart førte dette en luftstrøm ind i kammeret. 

En dag forsøg te man at danse, men det kneb med 
musik, forskellige prøvede, men det vilde ikke gå. D "1 
Kristoffer i fl ere år havde spillet til dans, og k·endle 
både hvad englændere, skotter og irer ønskede, vidste 
han , at han nok kunde klare sagen, men han havde 
ikk·e rigtig lyst til a t blive spillemand ombord. dog en
delig måtte han til det, og nu gik den: " There is the 
man", dtbte mall. og siden måtte han ofte spille som da 
han var " Jousons ficller" i Bendigo. 

So1~1 d eksempel på englændernes skarpe blik for Jin 
vask kan nævnes følgende. Polly var en mester til at va
ske, og KristofJer havde et par hvide bukser med om

bord, som hun 'havde vasket. Han · tog dem først på 
en lid e f ter, at man havde forlad l: l\:[elbourne, men den 
dag, han modte på dækket med dem, bJ.ev der lagt mær
ke til dem, og man sagde : ,.Du har haft ·en god vasker
kone." 

Kristoff,er arbejdede en tiJ sammen med en mand fra 
Jylland - Møller hed han. Møller talte underticlen .um 
•et skibsforlis, han havde været med til, da han rej s te 
til Australien. I det Irske hav løb man på en ldippco. 
Ski~et var så nær land, at nog!·e svømmede ind, og man 
fik forbindelse. Nogle tov·e bl.ev gjort fast om s tene p.J 
øen og med den anden ende på skibet, og i disse tove 
entrede folk så ind i armene. Der var imidl·erticl stærk 
sø, så skibet rullede, når det så rullede udad , sprang to
vene, og alle de, som hang i dem, faldt i haYet. Så 
trak man andre tov og forsøgte igen, til det gik ligeså
·dan med disse, men det var grueligt at se, hv.er gang en 
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ladning folk faldt i havet. Nogl·e nåede ind, andre dr ·ll.
nede. Der var to brødre med skib.et, den ene var kom u1 e11 
ind og stod på klippen, den anden var undervej s på tm et. 
Da brast det, og han med de andre fa ldt i havet. Da bro
deren på land så dette, sprang også han ud og druknede 
Omsider sank for·enden af skibe!, og aUe strømrnede h e11 
på agterdreJ kct - der gik endnu nogle øjeblikke, så sank 
også dette. - Eu stuud var havet ganske dælJwt af men
nesk•er, men kun cl øjeblik, så var de opslugt. Den 
stærke pålandsstorm slog dem ind mod klipperne, så man 
så arme og ben flyde helt slået fra kropp011. 

De, som var r·eddede, led meget af' kulde, inden de 
kom til mennesk.er. Da de ·endelig igen n[t·ede Liverpool, 
måtte de vælge, om de vilde haYe rej sepengene igen ell rr 
med ·et nyt skib - der var mange, der tog pengent:. 
MøUer gik imidl.ertid paa den igen og kom denne ga ng· 
heldig ov.er. Sådan lød Møllers beretning. 

Da Kristoffer sej lede hjem, så han en aften en ma!d 

stå og stirre ud i horisonten. Der var et eget sørgmodigt 
præg over hans ansigt, og Kristoffer gav sig i samtak 
med ham. Da viste det sig, at denne mand havde været 
med det samme skib som Mølirer - Taylor hed skibet 
- og han var også gået ind i et a f tovene, men han s 
kone var omkommen. Nu passeroede de netop s tedet, og 
det vakte hos manden så triste minder .l) 

Da de sejlede mellem Irland og England havde de en 

1
) For et par år siden kom jeg i en samtale med telegrafbesty~ 

rer Jørgensen fra Fredericia til at nævne, at Kristoffer i Austra· 
lien havde arbejdet sammen med en Møller fra Jylland, og nu viste 
det sig, at Jørgensen godt kendte en datter af. Møller: Fru Anna 
Torup, København, og Jørgensen vidste, at hun havde det første 
brev, Møller havde skrevet hjem, og hvori han fortalte om det 
frygtelige forlis . Fru Torup har været så venlig gennem Jørgen' 
sen at sende mig en afskrift af dette brev. Beretningen stemmer 
!!Odt med, hvad Kristoffer fortalte, mer. er selvfølgelig mere 
detailleret. 
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ypperlig vind, sft sejlene drev skibet fr.em med stor far t, 
men alligevel lod man dampen hjælpe til, der blev sag t, 
at det var for konkurrencen, at man rigtig her skulde 
vise farten . 

I Liverpool så de verdens - den gang - slorste skib 
"Great Eastern", der kort efter skulde ud pi sin store 
færd med telegrafkabelet over til Amerika. 

Fra Liverpool gik hjemfarten så over London, hvor de 
så sig om nogle dage, blandt andet gæstede de krystal
paladset, hvor Kristoffer kobte enkelte småting. En aLten, 
da de i fl ere dage havde sel ~ig om. sagde deres forPr, 
at nu havde han vist dem alt det smukke i Londo11 , nu 
vilde han vise dem noget af ell anclen s lags . Så fortt: 
ha11 dem om i nogle smit gader, men for de gik ind 
i dette kvarter, sagde han, at de ikke m;Hte blive stå
ende, de måtte gå langsomt, men blev de ståe 11de. 1 ilde 
de bliv'e omringet og kom vanskelig igang igen. Srt gik 
de da igennem disse gader, men hvad de her så var ræd
selsfuldt. Et sted var ·der nogl.e bøm, son1 havde Het 
fat i det nederste ar et kalveben, det man ellers kaster 
bort. De holdt benet ind over nogle gløder, og så gna
vede de i senerne, der var bleven n<?get svedne. Beuet 
gik fra hånd til hånd. Dette billede gjorde et uuJ slet
teligt indtryk på Kristoffer, han kunde aldrig glemme 
disse ulykk,elige bøm. 

Fra London rejste de over Hamborg, hvor de opholdt 
· d f" l 1 r· · "~ 1 , • s1g et par age og H IVer et nyt sæt ml tøJ og en >'h:,), 

overfrakke. H er i Hamborg hørte de fra hver en elaase-
bule Dybbølstormmarcheu, det var jo lige efter · c~ . Det J' 
kunde ikke andet end virke pinligt pil dem allerede her 
at blive mindet om det smertelige tab og den uret, Dall
mark havde lidt, mens de var borte. 

Så rejste de over Kiel til 'Korsør; mærkværdig nok 
blev de på denne tur søsyge, de havde vær,et så læuge 
på landjorden, at ·de atter var bleven "modtagelige". Da 
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de passerede r·et tæt forbi Gulstav, ønskede de så indt•r
lig, at de kunde gået i land her, men det lod sig ikke 
gør·e. Fra Korsør tog KristoHer en lille tur til Koben
havn og aflevm··ede "Onkd"s kort til en gammel dame, 
det vil sige, hun var ikke tilstede. da han afl.everede kor
tet, n1en hun sendte bud Iil hotellet, hvor han boede, al: 

Kristoffer Bendixcn året for hj em rej se n 

hun meget gerne vild e tale 1n ecl ham, men da stod han 
netop og skulde rej se. Måske var det også bedst, hun 
ikke fik talt med ham , han havde ikke noget lys~eligt 

at fortælle om "Onkd"s forhold . 
Så stod KristaHer aUe r en aften i sit gamle hjem i 

Fodsl·ette, det, hvortil t anke11 stadig- søgte hen, mens han 
var i det fjerne . Hans mod er lå i sengen, da han æj
ste, det gjorde hun også nu. Ikke sådan, at hun havde 
været stadig sengeliggende de otte ;lr, men ret svag hav-
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de hun være t, og han mærkede nok, at hun var bl eren 
"gammel". skønt hun kun r ar godt tr·eds. Da hau boj
•ede sig ind over sengen, strøg hun ham gennem hare t 
og sagde: , .Men hvad ·er det med dit hår_. lille ?" Det 
var nemlig sådan, at han i den s tærke rarme hm-de tabt 
hlwet og nu hm·de paryk. Hun savnede det lyse, krol
J.ed.e ungdomshår. Da han mærkede, lwor svag hun r ar, 
var han dobbelt glad og tah.--nemmelig, fordi han nåede 
at komme hj em og være hos hend e det sidste arstid, 
Jør hun dode. 

Slutning. 

Herm ed slutter så beretningen om Kristoffers ollc år 
i Australien. Han opl<evede som for nævnt ingen store 
eveutyrlige begiv<enheder, fandt ingen store guld k! u m per 

den stø rste, han fandt, var som en valnød. H v au her 
-er fortalt e r kun små dagligdags ting opskrevet for man
ge år siden, da han nylig var gået bort. Alligevel kan 
disse mang·e småtræl> måske i nogen grad _give et bilide 
af de forhold, Inorunder _guldgravere i Australic 11 lev-ede 
midt i forrige ~u·hu11dredc og også e t indblik i, hvad 
disse unge danskere i det fremmede folte - sprcielt 
"hovbondens" søn Kristoffer. 

KristaHer b1ev ved hele livet ligefr-em at elske ,\ ustra
lien med de frie forhold og det varme klima, som han 
satte så megen pris på, og hvis han på sine ældre dage 
kunde have genset landet -der ovre med gummiskoven og 
alt det andet, da vilde det været ham såre kær t. 

Selvfølgdig kunde dette ikke lade sig gøre, men når 
han <ert aftenstund sang de -eng-elske sang-e med de res 
bløde, lidt vemodige melodier, eller 11år han spill~de 

.dansene der ovre fra , ja, -da lev·ede han om lidt af livet 
i minen, i teltet om aftenen og som musiker på hotellet. 

Og fler-e af de gamle kammerater v-edblev han at hol
de forbindelse med, til døden efterhånden pillede dem 

Svendborg Amt 1937



74 VALDEMAR BENDIXEN 

bort. Den nærmeste "nabo" og den, Kristoff.er havde ar
bejdet mest sammen med, var Rasmus Hansen i V ;m
tinge, så var der kunstdrejer Holm i Nyborg og endelig 
Peder Sørensen i Lem ved H.ingkøbiug. Denne sidste var 
r·ejst hj.em d årstid før Kristoffer, og de lun·de ikke 
hinandens adr·esse i Danmark. Der_gik 27 Am:, så fandt 
de hinanden - da opdagede Kristoffer, at de hver Yar 
bleYen formand for en afholdsforening. Og nu lJl.ev der 
livlig brevv·eksling og gensidige besøg. Alle de fire næv11te 
var også enkelte gange samlet, og da kan det nok være 
at der bl·ev snakket "Australien" og også snakket engelsk. 
Der var Yed sådanne lejligheder nog'et umiddelbart bum
lig t ov•er de gamle guldgravere. 

N u er de alle forlængst borte - drag·et ud på den 
lange rejse til landet, hvorfra man ikke vender tilbag•e. 
Lad os håbe, at dette land er endnu skønnere end det, 
de i deres Uligdom fik så kært, og at guldet, de her 
finder, ·er endnu lødigere end det, de fandt i Australier!. 

V aldernar Bendix en. 
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