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Redaktionel forbemærkning 

webtekst25 handler om et mærkeligt og spændende møde mellem en etableret og æl-

dre skuespiller fra det kongelige danske kulturliv, Christian Zangenberg og den nye og 

altforandrende verden i USA i begyndelsen af forrige århundrede, helt præcist i 1907. Vi 

er tilbage i en tid, hvor automobilet først lige var ved at blive sat i produktion for alvor, 

hvor et enormt jordskælv havde raseret San Francisco året inden, hvor prærien virkelig 

var et øde og fremmedartet sted med indianere, cowboys og guldgravere, hvor den 

økonomiske, industrielle og teknologiske udvikling kørte med højhastighed, og hvor 

New York var et lige så vildt og hypermoderne storbyfænomen som for eksempel Chi-

natown var en mytisk enklave midt i det hele – og hvor en ikke ubetragtelig del af bl.a. 

den danske befolkning udvandrede til USA for at begynde et nyt liv i en ny verden. 
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 De danske emigranter bosatte sig i forskellige emigrantsamfund spredt over 

Amerika. USA var allerede dengang et samfund i rivende udvikling, både socialt, øko-

nomisk, industrielt og immigrationsmæssigt. Det store land havde muligheder for de 

danske emigranter, der ønskede at nå højere i samfundshierarkiet, end de kunne 

hjemme i Danmark. Både fra emigranternes og de tilbageblevnes side var der en inte-

resse i at fastholde en gensidig forbindelse trods de geografiske og ikke mindst kom-

munikationsmæssige afstande.  

 Til at skabe og styrke denne forbindelse var det oplagt, at danske skuespillere 

tog på turné til de danske emigrantsamfund. En af dem var Christian Zangenberg, der 

på det tidspunkt var nået til et vendepunkt i en lang og omfattende skuespillerkarriere i 

København. Efter at have indgået kontrakt med Dansk-Amerikansk Selskab rejste han 

til USA i slutningen af februar 1907 på en cirka 5 måneder lang turné til de forskellige 

danske emigrantsamfund i USA. Under rejsen skrev han udførlige dagbogsoptegnelser 

om sine forskellige oplevelser på og navnlig uden for scenen. 

 Zangenbergs dagbogsoptegnelser er samtidsseismografiske, topografiske og 

personalhistoriske efterretninger fra en epokegørende periode i emigranternes og 

amerikansk historie. Dagbogen er fyldt med detaljerede beskrivelser af social- og sam-

fundshistorisk interesse – simpelthen et stykke spændende mentalitets- og kulturhisto-

rie fra det danske emigrantsamfund i krydspunktet mellem de personlige levnedsskil-

dringer og de samfundsmæssige udviklinger, med den højborgerlige teaterkultur i 

Danmark på den ene side og den rivende amerikanske samfundsudvikling på den anden 

side – og med udvandringen som prisme. Zangenberg når vidt omkring i sine optegnel-

ser over det nye USA anno 1907: samfundsforhold, den nye industri, emigranterne, 

guldgraverne, indianerne, mormonerne, Chinatown i New York, San Francisco efter 

jordskælvet i 1906, teaterverdenen og så videre. 

 Zangenbergs dagbog har hidtil levet et aldeles skjult liv. Den har så vidt vides al-

drig været benyttet i forsknings- og formidlingsøjemed, og er end ikke nævnt i de for-

skellige kildefortegnelser til dansk udvandringshistorie. Teatermuseet i Hofteatret v/ 

museumsinspektør Mikael Kristian Hansen har nu transskriberet Zangenbergs dag-

bogsnotater – og de kan lystlæses fra ende til anden eller på kryds og tværs alt efter in-

teresse i det følgende. 

 

Skuespilleren Christian Zangenberg (1853-1914) startede som amatørskuespiller i pro-

vinsen. Han kom til hovedstaden og debuterede på Casino i 1876, hvor han spillede en 

række ungdomsroller. Han spillede hovedroller i vaudeviller, folkeskuespil, eventyrko-

medier og operetter og blev meget populær. Han var den ideale Casino-skuespiller, 

mandig og kæk, elskværdig og tillidsfuld med ydret og en glimrende sangstemme. 
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 Johanne Luise Heiberg protegerede Christian Zangenbergs senere ansættelse 

ved Det Kongelige Teater. Han slog da også til både som Hammer i Nej, Herløv i Eventyr 

på fodrejsen, Basalt i Genboerne og virkede endnu bedre som de lystige ungersvende, 

der intet studentikost præg skulle have, Nikolaj Rejersen i Sparekassen og Vandbye i 

Gulddåsen. Den sidste blev en af hans bedste præstationer. Men som lyriker manglede 

han et åndeligt præg. Blandt hans knap så gode præstationer i den sammenhæng kan 

nævnes Oluf i Dronning Margarethe og Shakespeares Othello. 

 Christian Zangenberg var en ungdommens fremstiller. Dog beherskede han ikke 

overgangen til de ældre roller. Efterhånden gled han ud af repertoiret. Han var dog en 

foretagsom mand, der optrådte flere gange i provinsen, Norge og de nordslesvigske 

byer. Det var derfor i god tråd med denne foretagsomhed, at han drog til USA i 1907. 

Hans afskedsforestilling fandt sted i maj 1913. Derefter blev han udnævnt til teaterkyn-

digt medlem af Statens Filmcensur. Han døde allerede i 1914. Også hans datter Astrid 

var en dygtig skuespillerinde, men med en kort karriere. Museet har en række effekter 

efter Christian Zangenberg selv og hans familie.  

 

webtekst25 publiceres samtidig med udstillingen og bogen Rejse til den nye verden. Bo-

gen består af syv essays, skrevet af flere generationer forskere fra både Danmark og 

USA. Thorbjørn Thaarup, museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, leder os med 

Zangenberg over Atlanten. Jørn Brøndal, ph.d., Center for American Studies, Syddansk 

Universitet, viser os vej ind i det amerikanske samfund omkring år 1900. Pernille Skov-

gaard Christensen, ph.d.-stipendiat på Center for Migration og Diversitet, Aalborg Uni-

versitet og Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg, skriver om den danske udvandring til 

USA. John Mark Nielsen, museumsdirektør ved The Danish Immigrant Museum in Elk 

Horn, Iowa, beretter om de dansk-amerikanske miljøer i USA i starten af 1900-tallet. Mil-

le Gabriel, museumsinspektør ved Nationalmuseet, skriver om de ‘tamme unge mænd 

med flipper på’, det vil sige de amerikanske indianere, som Zangenberg besøgte og 

skrev om. Zangenberg besøgte også San Francisco kort tid efter det sagnomspundne 

og katastrofale jordskælv. Forfatter og byhistoriker fra San Francisco, Doug Gist, skriver 

om Zangenbergs møde med San Francisco. Allerførst tegner Mikael Kristian Hansen, 

museumsinspektør ved Teatermuseet i Hofteatret, en biografisk skitse op om Christian 

Zangenbergs liv og levned, både som skuespiller og som rejsende. 

 Nedenfor er Christian Zangenbergs dagbog transskriberet. Dagbogen findes i 

Håndskriftssamlingen på Det Kongelige Bibliotek. Christian Zangenbergs måde at stave 

stednavne på samt tegnsætning er bibeholdt, men navneord er skrevet med lille. Ulæ-

selige steder er angivet med […].



 

 4

Torsdag den 21. februar 1907 

Kl. 1 ¾ sejlede jeg fra Frihavnen til Amerika med dobbeltskrueskibet ”United 

States”, kapt. Wulff. Jeg boede først i kahyt No. 4, men da der den første nat 

var megen støj og om morgenen spuling og spektakel udenfor døren, flyttede 

jeg til kahyt No. 10. 

Alphonsa, Astrid, Charles, Ei-

nar, Knud, Alfi, frk. Rentz-

mann, Christine, Olaf Poulsen 

og kone, direktør Vilh. Peter-

sen og kone (Fanny), dir. Jo-

hannes Buntzen, Gamle Kolling 

og kone, Hans Peter Nielsen, 

[…], Line (Alphonsas søster), 

tandlæge Blochs kone, Kapt. 

Larsen, Tandrup og kone og 

flere fulgte mig ombord. Jern-

dorff var også og fulgte om-

bord. Olaf havde 50 cigarer og 

et par tykke vanter med om-

bord til mig. Vi havde selv glas 

og 2 fl. champagne med om-

bord, som vi alle tømte i min 

kahyt på ”en lykkelig rejse”.  

Christian Zangenbergs hustru, Alphonsa Zangenberg 

Jeg fik en mængde blomster af forskellige, der senere pyntede bordet i spisesa-

lonen. Charles fotograferede hele selskabet. Da de gik i land, og Fanny omfav-

nede mig, var det så heftigt, at hun rev hatten af mig. Den faldt i vandet, men 

blev reddet og skaffede redningsmanden 1 kr. Vi var selvfølgelig alle meget be-

vægede ved afskeden, men Alphonsa holdt sig dog nogenlunde tappert. Af 

Astrid fik jeg et brev at læse i rum sø. Det viste sig at være et inderligt kort og 

følt afskedsbrev, der glædede og rørte mig dybt, og gjorde, at jeg skrev lignen-

de afskedsbreve hjem til hende og Alphonsa samme dag. Det var et tungt øje-

blik, da broen blev taget bort, og skibet begyndte at gå, medens skibets musik-

korps spillede nationalsange. Alphonsa og alle børnene var krøbet op på en del 

opstablede varer og vinkede med lommetørklæder, hvad alle gjorde. Jeg løb op 

på øverste promenadedæk, bandt 2 lommetørklæder sammen og viftede og 

råbte farvel, medens tårerne rendte nedad kinderne på mig. Efterhånden som 

de svandt, og jeg ikke kunne se dem mere, kom der underlig knugende følelse 
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af tomhed, forladthed og ensomhed over mig, som var ved at tage vejret fra 

mig. Aldrig har jeg haft en sådan følelse af at stå ene og forladt. Det var som 

om jeg havde sagt farvel til alt, hvad livet hidtil havde skænket mig af godt og 

skønt, og var mig kærest. Ja, som om jeg sagde farvel til livet. På molen ved fyr-

tårnet stod Axel Madsen og vinkede og råbte mig det sidste farvel fra dansk 

grund. Straks derefter da alt i land mere og mere forsvandt, satte jeg mig stille 

hen og græd, medens jeg stirrede i den retning, hvor jeg tænkte mig Alphonsa 

og børnene stod. Tomhed, tavshed var den følelse, der magttog mig. Jeg tænk-

te på de stakler, som var med ombord og skulle rejse og som måske aldrig så 

deres fædreland eller deres kone mere. Hvorledes måtte deres følelser være? 

Jeg havde dog håb om med Guds hjælp at komme hjem igen. Jeg bad en inder-

lig bøn for mine kære i land og bad, at Vorherrre ville holde sin hånd over skibet 

og mig og føre os velbeholdne over til Amerika. Jeg bad, at han ville beskytte 

mig derovre og føre mig frisk og rask hjem igen til alle mine kære. Jeg blev 

vækket af en ældre herre Engelsted Lund, forretningsmand, boende i New 

York. Han havde været hjemme i besøg. Han så, jeg var bedrøvet, trøstede mig, 

og vi talte længe sammen. Hen ad 3, medens skibet lå og rettede kompasset, 

blæste musikken til lunch, der bestod af suppe, steg og overdådigt koldt bord. 

Vi var kun 9 1ste klasse passagerer foruden kaptajnen og lægen Dr. Topsøe (en 

skolekammerat af Charles) til bords. Kaptajnen sad for bordenden. Ved hans 

højre side en ugift dame bosat i New York frk. Bech-Brøndum en søster til for-

fatterinden frk. Michaëlis. Ved siden af hende jeg, så frk. Petersen en ung livlig 

dame, veninde af ”Kylle” Carlsen. Hun skulle foreløbig i besøg i New York og 

senere skabe sig en eksistens. Ved hendes side hr. Engelsted Lund. På kaptaj-

nens venstre side sad frk. Strandby, en meget lyshåret ung dame, der også skul-

le over og bryde sig vej. Ved hendes side igen ingeniør Fich, søn af Det Kgl. Tea-

ters tidligere kasserer. Vi 5 bliver vel dem, der holder sammen på rejsen. – Jeg 

spiste meget lidt, gik snart udenfor på dækket iført min lejede pels fra hof-

buntmager Bang Østergade. Jeg var glad over, at jeg havde denne pels med, da 

det var bidende koldt. På flagbatteriet ved Kronborg stod Regnar Westenholz 

og Leila Heiberg og viftede til mig, medens der var flag på det gamle Marienlyst 

Slot, hvor de bor! Så spadserede hr. Fich og jeg lidt sammen. Kl. 6 spiste vi en 

lukullisk middag 6 retter mad, og så skrev jeg 2 lange breve hjem til Alphonsa 

og Astrid. Musikkens 7 mand spillede ganske oplivende til middagen og 1 time 

onsdagen for 1. kahyts og 1 time for 2. kahyts passagererne. Det liver lidt op i de 

triste følelser, man har ved begyndelsen af en lang rejse. På 2. plads begyndte 

de allerede at danse. Jeg begyndte på et nyt brev til Alphonsa, men gik i seng 



 

 6

kl. 11 ½ med en inderlig bøn for alle hjemme og for mig selv. Kl. 7 vågnede jeg 

ved støj i varmerørene, og jeg sov ikke mere, og da rengøringen udenfor på 

gangen begyndte kl. 5 ½, kaldte jeg på hovmesteren, der anviste mig No. 10. 

Jeg gik så derhen og faldt i søvn, til musikken kl. 8 ved signaler kaldte os sam-

men til 1. frokost. Jeg skrev mit brev færdig til Alphonsa og gik i land i Christia-

nia. 

Fredag den 22. februar – Christiania 

Overrejsen havde været god, og vejret var solstrålende, da vi sejlede ind ad 

Christiania Fjord, der var pragtfuld med de snedækkede fjelde. Kl. 10 ½ gik jeg i 

land ved Bryggen, og her stod Michael Krohn og ventede mig. Vi var sammen 

hele dagen. Var i besøg på teatret, spiste frokost, besøgte den syge Henrik 

Clausen, som jeg glædede med en blomsterpotte. Så var vi ærinder og hjemme 

hos Krohn, hvor jeg sov 1 time og skrev brevkort til alle hjemme. Så spiste vi 

middag. Jeg var lidt i Nationalteatret og lidt i Centralteatret. Vi spiste til aften 

sammen, og kl. 12 ½ fulgte Krohn mig ombord igen. Det var en underlig følelse, 

da jeg sagde farvel til Krohn, at nu fik jeg – om Gud ville – ikke fast grund under 

fødderne før i den nye verden, i New York. I Christiania traf jeg én del af kolle-

gerne fra teatret og venner hr. Christie, frk. Seeberg, hr. og fru Stephanson, 

født Trane, og mange flere. – United States var det første skib, hvor trådløs te-

legraf blev indlagt af Det Forenede Dampskibsselskabs skibe, og da vi sad ved 

middagen første dag kl. 6 langt ude i Kattegat, blev der telegraferet til os fra 

København fra selskabets direktion med hilsen til passagererne og ønsket om 

lykke og held på rejsen for dem og skibet. Jeg blev bemyndiget til at affatte et 

svartelegram som tak. Jeg lykønskede heri selskabet til den trådløse telegrafs 

indførelse i skibene og takkede for selskabets gode ønsker til os alle. Tele-

grammet blev straks afsendt, og øjeblikkelig svarede selskabet og takkede. 

Lørdag den 23. februar 

Da skibet skulle lade hele natten, og der var skrækkeligt spektakel, tog jeg ve-

ronal og sov til kl. 9, fik te på sengen af min flinke opvarter Schulz, stod op, 

pakkede ud og hængte klæder i skabet, spadserede lidt i det dejligste solskin, 

medens vi sejlede fjorden ud. Skibet gik først fra Bryggen kl. 7 ½. Jeg skrev bre-

ve til Alphonsa, Astrid, Borchsenius, direktør Christiansen og Michael Krohn 

samt kort til Alphonsa, Astrid, Charles, Einar, Knud, Christian, Peter Svenstrup, 

onkel Herman, Olaf Poulsen og Peter Wiel. Alt dette blev sendt med posten fra 

Christianssand, hvortil vi ankom kl. 5½ og sejlede igen fra kl. 8 ½ vestpå ad 

Amerika til. Såvel i Christiania som i Christianssand kom der mange ny passage-

rer ombord. V var nu i alt 17 passagerer i 1. kahyt til bords foruden kaptajnen, 
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lægen, 1. styrmand og 1. maskinmester. På 2. plads er der 120 og på 3. plads 

over 500. Omtrent 700 passagerer og 200 mand besætning, i alt omkring 900 

mennesker ombord. Måltiderne er mange her ombord og overdådige og rigeli-

ge. Kl. 8-9½ første frokost, med havregrød med en varm stegt ret eller koldt 

bord, te og kaffe. Kl. 12 ½ lunch med suppe, hummer eller lignende, varm bøf el-

ler steg og pragtfuldt koldt bord, der drikkes som regel vand både hertil og til 

middag. Kaffen nydes i reglen i rygesalonen. Der serveres te og friske boller. Kl. 

6 middag med 6 retter mad, ganske fortrinlig. Musikken spiller under midda-

gen. Det er meget oplivende. Kaffen nydes enten hos kaptajnen i hans lukaf, 

d.v.s. kun for frk. Brøndum, frk. Strandby, frk. Petersen og mig. Her har vi det 

meget hyggeligt. Kaffen nydes også i rygesalonen, hvor det sidste måltid, læk-

kert skåret smørrebrød også serveres kl. 10. 

11 ½ slukkes det elektriske lys, og så går vi til køjs. Dog kan det elektriske lys – 

efter ønske – brænde hele natten i ens køje. På 2. plads dansedes der livligt. Jeg 

talte med flere passagerer der, som naturligvis alle kendte mig, både dem, der 

nu første gang rejste over og dem, der havde været der mange år. En mand, 

Christensen, fra Philadelphia, var mindre glad over Reumerts besøg der for 5 år 

siden. Han gav for lidt og var for storsnudet – sagde manden – frk. Brøndum 

havde hørt ham i New York og var ligeledes højst misfornøjet med ham. Hans 

program var for tarveligt og for lille. Alle spår mig lykke og stor virkning derov-

re. Gid det ske. Gid jeg var velbeholden derovre. 

Søndag den 24. februar 

Efter at jeg foregående aften havde spadseret en lang tur på dækket sammen 

med hr. Lund, der er en meget elskværdig og dannet mand, sov jeg ganske 

godt. Kl. 8 vækkedes jeg ved, at musikken spillede en salme. ”Vor Gud han er så 

fast en borg”. Det gjorde et ejendommeligt, opløftende indtryk på mig. Vi var 

nu næsten midt ude i Nordsøen. Vi har vestenvind lige imod os, og skibet vug-

ger stærkt op og ned. Jeg stod op og var allerede 8½ ved 1. frokost-bordet. Så 

har jeg spadseret en tur. Det kniber at stå på dækket. Vi kan nu ikke se land me-

re. Den stærke søluft har gjort mig døsig. Jeg sov da 1 time i formiddag. Er ble-

vet barberet for første gang. Det var en ejendommelig følelse, medens skibet 

luvede op og ned. Musikken spiller. 2. kahyt danser. At begge parter kan stå 

fast. Ved lunchen 12½ trakterede jeg kaptajnen og damerne med en bitter. Jeg 

måtte i den anledning købe 1 fl. Akvavit. Bitteren bekom damerne vel. Opbræk-

kende søsyge flere steder. Søen går nu tålelig højt. Vi telegraferede med New-

castle 6-800 mil. Der er dog en ting. Jeg kan nu knap sidde fast og skrive. Vil hel-

lere gå en dæktur. Kl. 5 nåede vi Fairhill en ø nord for Skotland. Kl. 8 så vi det 
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sidste skotske fyr og styrede ud på Atlanterhavet. Middagen kl. 6 var overdå-

dig. Jeg følte mig en lille gran ilde. Der en underlig følelse, som da hjernen var 

for stor, og så er det ligesom man ser dobbelt. En halvgod rødvin bragte mig til 

hægterne igen, og jeg åd vældigt. Da jeg sidder mellem to damer, der ikke viser 

tegn til søsyge, må jeg stramme mig op. Efter bordet havde jeg det fortrinligt. 

Kaffe i rygesalonen og en af Olafs cigarer. Dem glæder jeg kaptajnen og enkelte 

andre med. 5 udeblev fra middagen på grund af søsyge. Mellem 8-9 da vi alle-

rede var ude i ”Atlanten”, blev jeg opfordret til at synge. ”Danmarks Melodibø-

ger” lå på klaveret, og jeg sang 6-8 sange for alle 1. klasse passagererne, der var 

meget glade derover og applauderede. Frk. Petersen akkompagnerede mig rig-

tig godt uden prøve. Da jeg sang ”Farvel du hus hvor min fader bor”, måtte frk. 

Strandby grædende forlade salonen. Jeg spadserede så lidt ene på dækket, 

stirrede mod vest over det uendelige ocean mod det forjættede land og sendte 

kærlige tanker til alle i hjemmet, idet jeg følte, at de i hjemmet gjorde det sam-

me. Da jeg sang, måtte jeg sidde ned. Jeg kunne ikke stå, så stærkt gyngede 

skibet. Kl. 10 ¾ spiste jeg smørrebrød med en bajer i rygesalonen, og derefter – 

da det var søndag – en whisky og soda sammen med lægen og dertil en 

”Olaf’er”. Kl. 11½ i seng med en appelsin. I dag begyndte vi at stille uret tilbage 

3 kvarter. 

Mandag den 25. februar 

På Atlanterhavet. Jeg vågnede kl. 3 i nat ved, at skibet vuggede svært i søen. 

Jeg stod op, stirrede ud på det uendelige hav gennem mit vindue. Det var regn-

tykning og mørkt, men skummet på bølgerne lyste op. Jeg stirrede og stirrede 

og tænkte og tænkte på hvad? Først på hjemmet og så på alle de mange men-

nesker vi var samlede her på disse sammentømrede skibsplanker, som jo allige-

vel er usle imod det vældige hav. Langt, langt fra land, ene overladt til Vorher-

res vilje. Til ham sender man i sådanne øjeblikke sine inderligste tanker og be-

der om hans beskyttende hånd. Efter en times forløb gik jeg i seng igen. Ved 6 

tiden faldt jeg i søvn og vågnede kl. 8 ved hornsignalerne. Jeg ringede på […] 

fik min te på sengen og bestilte da dernæst Atlanterhavsbad i baderummet. Kl. 

9 nød jeg dette. Skibet vuggede sådan, at jeg knap kunne ligge i badekaret, 

men hvor var det dejligt. Jeg smagte på vandet. Det var så salt, at det rev helt 

ned i brystet, næh hvor var det salt og friskt. Så tog jeg mig et iskoldt Atlanter-

havsstyrtebad ovenpå det varme bad. Hvor var det dejligt og forfriskende, men 

det svider i øjnene på grund af saltholdigheden. Sådan et bad vil jeg have hver 

dag – især da det er gratis, og der kun skal betales drikkepenge, men disse skal 

der vist betales mange af ombord. Desuden kan det skarpe vand måske hjælpe 
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min […]. Efter badet spadserede jeg en times tid, men det kneb, da skibet dri-

ver og hugger næsen dybt ned i de vældige bølger. Vejret er regntykt, og det 

blæser stærkt. Man lover os endnu stærkere storm opad dagen. Jeg stod længe 

og stirrede på forstævnen af skibet, hvordan det løftedes højt, højt i vejret og 

så begravedes i en vældig bølge, så skummet stod som uhyre kaskade omkring 

den og væltede ned og oversvømmede hele fordækket. Når stævnen så kløve-

de vandet, og det væltede til side, havde det den mest pragtfulde gendarm 

blågrønne vidunderligste farve, kranset med hvide sceneperler. De unge damer 

frk. P. og Strandby er kække og friske. De har fundet nogle unge nordmænd og 

traver med, så vidt de kan stå fast. Da vi kun er 14-16 1. klasses passagerer, har vi 

hurtig sluttet os sammen til en familie. Nu piber og tuder vinden vældigt, og 

havet er næsten bar skum. Vinden er vest, stik imod os, lige i snuden som sø-

manden siger. Nu må jeg holde op. Sent på eftermiddagen tog vinden til i styr-

ke, og skibet drev vældigt op og ned. Når en stor bølge rullede ind under skibet, 

var det som om vi løb over en mængde store sten, og hele skibet rystede og 

dirrede. Ubegribeligt at det hele kan holde sammen. Kaptajnen var ikke glad 

ved det og sagde, at stormen og søen imod os sinkede os 5 timers fart daglig. – 

Vor lunch i dag bestod af gule ærter (glimrende) og flæsk, koldt bord (storar-

tet), kyllingesteg, frugt, appelsiner, nødder, figen o.s.v. Dertil drikkes stadig 

vand med is og bagefter kaffe. Til ærterne fik mine nærmeste bordfæller min 

bitter og akvavit. En bitter gør lykke. Til middag fik vi de sædvanlige 6 retter 

mad suppe, fisk, flæskesteg med rødkål, salte ting, kage, frugt o.s.v. På grund 

af den høje sø var vi lidt matte ved bordet. Jeg var ikke søsyg, men havde en 

stærk hovedpine og ville helst blive i min køje, men da jeg helst vil møde ved 

hvert måltid for selskabets skyld og min reputation, gik jeg til bords, og da jeg 

havde fået min halve melon, havde jeg det glimrende og satte humøret op på 

dem alle. Ved bordet kom der elektrisk telegram fra en station i England 600 

mil borte med forskellige avisnyheder bl.a. at en stor passagerdamper var gået 

under ved Grækenland og over 200 mennesker druknede. Det gjorde en inder-

lig knugende virkning på os alle, der selv pløjer verdenshavet på skibsplanker 

overladt til Vorherres forgodtbefindende. Jeg ville læse om eftermiddagen, 

men hovedpinen hindrede mig. Jeg spadserede en lang tid på dækket. Det var 

pænt måneskin med farende sarte skyer. Jeg sad længe og stirrede østover 

hjemad og sendte mange hilsener og tanker hjem. Ja, tankerne er mange og 

forskelligartede herude på oceanet langt, langt fra mine kære. Jeg spiste ikke til 

aften, men gik i seng kl. 10. Sov en time, stod op og tog veronal. Vejret var 

slemt. Jeg tog mine to redningsbælter og lagde dem parat, hvis noget skulle 
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ske, ligesom jeg stadig har de ting, jeg i påkommende tilfælde vil have med mig 

pakket ned i min lille håndtaske. Det gør jeg nu for resten hver aften. Just sov 

jeg med undertøj på for at være parat. Kl. 4½ vågnede jeg. Skibet hoppede 

vældigt. Jeg stod op, så på havet, faldt over i sengen, da skibet tog en bølge 

over sig. Jeg sov så, til musikken kl. 8 trættede i havet. 

Tirsdag den 26. februar 

Stormen havde lagt sig lidt, og vejret bedaget sig en smule. Jeg har en nedrig 

hovedpine. Jeg tror ikke, jeg kan tåle de evigtvarende rystelser, som skibet er i. 

Jeg fik min te på sengen og derefter mit bad med det dejlige kraftige Atlanter-

havsvand. Jeg ville have været rundt med kaptajnen og lægen og set på passa-

gerne på andenpladsen, men jeg måtte ikke i dag, da det var så meget søsyge 

og nogle stridbare nordmænd, der havde klaget til kaptajnen, fordi 1. klasse 

passagerne havde været ned og se på dem. Det er nemlig absolut forbudt de 

forskellige klasser at komme sammen. Kaptajnen lovede mig at komme med en 

anden dag, når vi fik godt vejr. Nu var der så uhyggeligt, og jeg kan tænke mig 

det rod mellem 500 søsyge mennesker. Urene må vi hver dag stille 3 kvarter til-

bage. Hver dag kl. 12 bliver der afsat mærke på et kort, der hænger udenfor spi-

sesalonen, hvor langt vi er komne, samt hvor mange mil vi har sejlet i det for-

løbne døgn. Indtil i dag kl. 12 har vi sejlet i alt 883 engelske mil. Vi er nu lige syd 

for Island. Vi har endnu ikke sejlet en tredjedel af vejen. Nu har jeg været ovre 

og tale med nogle danske på 2. klasse, bl.a.. en ingeniør Uldall, nevø af admira-

len. Så nu må jeg vist se at læse lidt. Nu kom der ordre til at alle vinduer skulle 

lukkes tæt til. Der ventes vist storm eller uvejr. Uha! Uha! – Senere – uvejret 

blev foreløbig til regn, og søen blev roligere. Efter middagen skrev jeg lidt og 

rettede lidt i den kære Astrids ellers udmærkede skrift i min sangbog. På opfor-

dring sang jeg noget til hr. Lunds akkompagnement. Så smørrebrød i rygesalo-

nen. Øl og en whisky. Da jeg lukkede døren til mit lukaf op, studsede jeg, thi i et 

hjørne af sofaen sad en figur med min pels og kasket på, også mine slippers. 

Naturligvis var det de 3 damer fr. Bech-Brøndum (ældre 45 år) og frk. Petersen 

og Strandby (hver 24), der af puder, tæpper o.s.v., som de havde slæbt sam-

men, havde lavet denne figur for at forskrække mig. I nabokøjen hos frk. 

Strandby var de tre damer forsamlede, og jeg hørte deres fnisen. Doktoren 

kom til – ham havde de lavet noget lignende med. Vi fik damerne ud, og de fik 

deres straf. De måtte spise en pose godter, som Mille Poulsen havde foræret 

mig. Det var valnødder med sukker på, som jeg ikke selv kunne spise. Når man 

er så mange dage på søen og kun er en snes mennesker, der daglig omgås hin-

anden, slutter man sig hurtig sammen, og hver gør, hvad han kan for at fordrive 
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tiden på bedst mulig og bedst lystig måde. Vi er 6-7 danske der mest holder 

sammen. Resten nordmænd gør ligeledes. Vi har hver vore bestemte borde i 

rygesalonen, hvor vi flokkes. Kun en enkelt 45-årig mand med lidt fornemt ud-

seende – Sverdrup hedder han – holder sig fuldstændig tilbage. Han har næppe 

talt med et menneske endnu. Han læser hele tiden. Hans fingre er overbelæs-

sede med diamanter til misundelse for vore damer. En yngre gift kone, der har 

mand og barn med, viste sig kun første dag ved bordet. Senere har hun ligget 

søsyg i køjen altså på 5. dag. Her er tre rigtig flinke nordmænd på 1. kahyt. Dem 

ene er lige blevet juridisk kandidat, men har opgivet studeringerne og alle sine 

juridiske kundskaber. De drager alle tre til Cuba, hvor de skal købe eller har 

købt jord og skal blive nybyggere, farmere og plante bananer og navnlig kaffe. 

Nordpolsfareren Sverdrup er dernede. De skal danne koloni i nærheden af ham. 

Alle tre glæder sig vældigt til det eventyrlige, romantiske og halvvilde liv, de 

skal føre. 

Onsdag den 27. februar 

Vågnede kl. 7 efter at have sovet ganske godt i nat. Søen var roligere, og vejret 

strålende med dejlig sol. Jeg fik te 7½, sov til 9 og fik mit dejlige bad. Kl. 10½ gik 

jeg med kaptajnen og lægen deres runde omkring i skibet, der neden i gælder 3. 

klasse. Der var overordentlig rent og propert overalt, men luften var tung, tyk 

og kvalmende af de mange menneskers forskelligartede uddunstninger. Et par 

gange fik jeg kvalme i halsen. Det er hovedsagelig yngre og ganske unge men-

nesker og drenge, der rejste ud på lykke og fromme for at søge lykken i det 

fremmede land. De fleste kvinder lå i køjerne og var søsyge. Mændene slentre-

de omkring, spillede kort eller sad sløve. Et underlig sløvt, resigneret udtryk 

havde alle. En ung heroisk kvinde med 4 små børn, der rejste over til sin mand, 

havde døjet utroligt af søsyge, men bekæmpet den for at passe sine børn, der 

alle også var søsyge. Hun var rørende at se på i al den ømme moderkærlighed. 

Harmonikaen var naturligvis et meget almindeligt underholdningsinstrument. 

Her bliver holdt meget streng justits. Her tåles ingen uorden. Kaptajnen er en 

overordentlig flink og dygtig, men meget streng mand. De store køkkener beså 

vi, og jeg takkede overkokken for den glimrende, men alt for kraftige og fe-

dende mad, vi fik. Efter runden spadserede jeg på dækket og lå lidt henslængt 

på en bænk og slikkede solskin. Vi er nu 1234 engelske mil fra Christianssand, 

d.v.s. 308 danske mil. Hidtil har jeg kun af og til set måger, men i dag er der 

over et halvt hundrede. Kaptajnen siger, at de lever hele året ude på Atlanten 

på yngletiden nær, så flyver de til land. Det er underligt at vide, at vi snart er 

midt ude på Atlanterhavet hundreder af mile fra land, og så flyver mågerne ef-
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ter skibet, som var det i Storebælt efter færgen. Jeg fik en del brød og gik ud på 

agterdækket og madede dem. De sloges om byttet. Frokosten var som sædvan-

lig storartet. Jeg spiste for rigeligt, gik hen i min køje og sov 1½ time. Da jeg 

vågnede, var solen væk og havet i begyndende oprør igen, og nu da jeg skriver, 

er himlen mørk og bølgerne højere end tidligere. Skibet tager den ene store sø 

ind over sig efter den anden. Der siges, vi får stærk storm. Uha! Nu bliver jeg 

nervøs og urolig igen. Jeg havde det allerede bedre i morgen og begyndte at 

vende mig til opholdet her ombord, til søen og skibets vippen og slingren, men 

nu har jeg den underlige skræk over mig igen. Det er dog kun planker, man er 

på midt i det vældige hav. Nu blæses der til middag. Så holder jeg op. – Efter 

middagen spadserede jeg lidt. Rettede så lidt i Astrids læse- og sangbøger. Ski-

bet arbejder stærkt i søen. Det regner nu. Vi sludrede lidt, hr. Otto og jeg. Han 

er ingeniør i Alabama og fortæller om sit interessante liv med negrene. Det er 

en ganske ung mand. Ved 11 tiden var det dejligt måneskin. Jeg spadserede på 

dækket til 12 og sov til 3. Skibet var forfærdelig uroligt, op og ned, op og ned! 

Men jeg faldt dog i søvn igen. 

Torsdag den 28. februar 

Fik te 7½ og var kl. 8 i bad og har hele formiddagen rettet i Astrids bøger. Nu vil 

jeg være færdig. Ja, hun er en sød pige til at skrive af for mig, men hun aner 

næppe det bryderi, det volder mig at rette bogstaverne, så jeg straks kan se, 

hvad der står uden at bruge lorgnetter. Vejret er skyet. Vinden sønden. Jeg sid-

der og stirrer ud ad vinduet. Hav, hav og intet andet end hav. Andet har vi nu 

ikke set i 4 dage, og vi har – om alt går vel – 5-6 dage endnu. Man får en lille fø-

lelse af, hvad Columbus og hans folk har døjet i deres primitive fartøjer ved at 

sejle måneder over dette endeløse hav. Det er ejendommeligt, at vejret herude 

på Atlanterhavet skifter uafbrudt. I morges solskin, i formiddags skyet og regn, 

og nu efter frokost det dejligste friske vejr med strålende sol. Der har været 

storm et sted på havet, thi vi har nu stærke dønninger af bølger, der braser ind 

på skibet, som om de ville mase det. Men hvor man vænner sig til søen og bøl-

gerne. Nu generer de mig næsten slet ikke mere. Mågerne bliver ved at følge 

med os. Nu vil jeg ud og gå en tur. Vi har nu sejlet 1530 engelske mil, men er sin-

ket meget af dønningerne imod os. Nu har jeg spadseret og spist middag og 

hvilet lidt. Kl. 8 kom der pludselig en orkan farende henover os. Hr. Fich hente-

de mig op for at se Atlanterhavet i vildt oprør. Det havde rejst sig i tårnhøje 

bølger. Vi stod på øverste dæk og så på det. Så kom der en uhyre stor sø og 

slog ind over hele fordækket og begravede det fuldstændig i vand. Alle 3. klas-

se passagerne var selvfølgelig straks blevet lukket inde. Det var på engang et 
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stolt imponerende og et grufuldt syn. Det er en uhyggelig følelse at vide, at 

man fuldstændig er overladt til de spinkle planker på det vældige hav. Lidt efter 

kom der en vældig bølge og slog over hele agterskibet, så hele skibet rystede 

og dirrede. Jeg kunne ikke holde ud at være oppe, gik ned og lagde mig på so-

faen i køjen og sendte mange tanker hjem. Stormen brølede så uhyggeligt, som 

jeg aldrig havde tænkt mig det muligt, som om alle helvedes ånder var slupne 

løs og så maskinens stønnen og pusten. Det peb og bragede i skibet, så det var 

skrækkeligt. Jeg var mere end uhyggelig til mode. Ved 11 tiden stilnede det lidt 

af, og vi var da nogle stykker, som fulgte med lægen (Topsøe) til hans kahyt og 

talte om begivenheden og trøstede os med lidt whisky og sodavand. Kl. hen ad 

1 gik vi i seng. 

Fredag den 1. marts 

Det har været forfærdeligt vejr hele natten. Jeg faldt dog i søvn og sov så højt 

(snorkede), at jeg forstyrrede mine naboerskes søvn, hvad der kede mig. Den 

væmmelige snorken også. Jeg fik mit bad og […] på dækket. Havet stod i et 

frådende skum, et storartet, men uhyggeligt syn. I horisonten så det ud, som 

om man så land, høje bjerge med sne på, men som kom og forsvandt. Det var 

kun bølger. Stormen var så hård, at de måtte stoppe maskinen lidt og så med 

halv kraft, for at ikke vandet uafbrudt skulle slå ind over os. Det har endnu væ-

ret hård rejse med uafbrudt urolig sø. Sidste døgn avancerede vi kun 200 en-

gelske mil frem, imod som vi skulle 350. Jeg har glemt at skrive, at vi i forgårs så 

en stor engelsk damper i det fjerne med to skorstene. Den vakte sensation, da 

vi ingen skibe havde set siden Norge. Vejret er […] skiftende fuld af byger. Før 

sneede det stærkt, så vi sloges med snebolde på dækket, og det var bidende 

koldt. Jeg ville ikke for meget have undværet pelsen. Frk. Bech-Brøndum og frk. 

Strandby har fødselsdag i dag. Jeg forærede dem hver en lille flaske Eau de Co-

logne, som jeg købte i barbershoppen, og så fik de hver 3 forskellige af mine 

postkort. Ellers ingen festligheder, ikke engang et glas vin, som jeg indbød på, 

ville de drikke. – Nå, dem om det. De holder nu til altid efter frokost og middag i 

kaptajnens kahyt til kaffe. Søen var nu stilnet en lille smule, men det er meget 

mørkt og regntungt. En ung svensk dame faldt besvimet om, da vi gik fra bor-

det. Hun er nu bedre. Det er den evige rullende og vuggende bevægelse, skibet 

er i, der gør hjernen svag. Jeg har næsten stadig hovedpine. Mig virker søen 

slet ikke stimulerende på. Vi får alle en underlig skrævende gang, når vi går på 

dækket. Det er for at holde balancen. Nu kuler det op igen. 
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Lørdag den 2. marts 

Da jeg tog veronal i aftes, sov jeg tålelig i nat trods den urolige sø. Jeg stod op 

kl. 8, fik bad og spadserede på dækket en lang tur med grosserer Engelsted-

Lund. Det havde frosset stærkt om natten, så der var en del is og glat at gå. 

Folkene måtte hugge is bort af takkelagen. Det frøs nu 5 grader, trods solen 

skinnede dejligt. Det blæste dejligt friskt, sådan tilpas, ikke for stærkt. Frk. Pe-

tersen og jeg gik en del af mine sange igennem. Efter lunch blev vejret atter 

skyet og overtrukket af friske bølgeslag. Det er frk. Helga Petersens fødsels-

dag. Hun fik en flaske Eau de Cologne og 3 postkort af mig selv. Efterhånden 

som vi sejler, føler man sig mere og mere som en familie. Vi slutter os nærmere 

til hinanden, sludrer, synger og morer os gensidig. Søfrygten for skibet og ha-

vet og mulige ulykker forsvinder mere og mere. Det er som man vænnes til for-

holdene og omgivelserne og føler sig tryggere. Sidste døgn har vi sejlet 310 en-

gelske mil. Vi nærmer os New Foundlandsbankerne … Vi fik pr. trådløs medde-

lelse fra et sted i land, at store isbjerge spadserede rundt et sted i Atlanterha-

vet, dog ikke i vor rute. Mod aften igen uroligt vejr. 

Søndag den 3. marts 

Kl. 7 blev vi vækket med choral. Vejret var friskt, men bidende koldt og solskin. 

Vi er nu inde på bankerne, og der er voldsomme bølger og dønninger lige imod 

os. Vinden også stik imod os. Bølgerne er høje og bølgedalene undertiden lige 

så lange som skibet. Af og til står forstavnen lige op i vejret, og det næste øje-

blik er den dybt nede i vandet, og så er til gengæld skruerne svirrende højt op-

pe i luften. Jeg skulle have arrangeret en underholdning om aftenen i veldædigt 

øjemed, men kaptajnen sagde, vi måtte opgive det på grund af urolig sø. Jeg 

spurgte ham, hvad han ville kalde denne rejse. En rigtig snavset og svinagtig 

rejse med blæst og storm og urolig sø, uden at det dog har været orkan og 

uden at bølgerne har været så høje, som de kan være. Det hele har været en 

højst generende rejse. Ja, sådan var hans ord, og jeg giver ham ret. I begyndel-

sen generede søen og skibets bevægelser mig stærkt. Nu, da jeg er vænnet til 

det, mindre, men et underligt tryk har jeg stadig i hjernen, ligesom noget hviler 

tungt over øjenlågene, og det har gjort, at jeg ikke får læst, hvad jeg skulle eller 

ville. Man går så underlig og døser hen. Mine engelske bøger har jeg f.eks. slet 

ikke åbnet endnu, skønt det var højst nødvendigt. Da de første dages skræk var 

ovre, har jeg i grunden befundet mig ganske vel og mødt ved alle måltiderne. 

Jeg har ikke svigtet en eneste gang, og det er jeg stolt over. Det er ikke gået al-

le således. Dog har vore 2 unge danske damer og min genbo ved bordet en ung 

norsk sygeplejerske, der har ansættelse i Amerika, været aldeles storartede, fri-
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ske og […] uafbrudt ikke spor af søsyge. Frk. Bech-Brøndum, min sidemand til 

venstre har været en del lidende. Jeg tænker lidt på, hvorledes Alphonsa og 

Astrid ville være under disse forhold i denne storm og sø og skibets vippen op 

og ned. De havde lidt utroligt og næppe holdt det ud. Nu meldes det en stor 

hval er i sigte ikke langt fra skibet. Man har set det halve af dyret ovenfor van-

det og den mægtige vandstråle i vejret. Jeg sad her og skrev, og da jeg kom op, 

var dyret forsvundet. Vi var i trådløs forbindelse med ”Hellig Olaf”, der sejlede 

hjem fra New York. Vi udveksledes hilsener og gensidige ønsker. Ellers intet nyt 

passeret. Jo, jeg fik en gang passiar på dækket med den tavse brave mand med 

diamanterne. Det er en norsk mand – Sverdrup, der er i slægt med Tre-

schow’erne hjemme og meget rig. Han lever af sine store penge i New York. Vi 

havde mange fælles bekendte hjemme. Efter de 5 retter middagsmad gik jeg ud 

for at tage en cigar og så gå op i rygesalonen og drikke kaffe med de andre. Jeg 

blev imidlertid pludselig så døsig, lagde mig på sofaen og faldt i søvn og sov til 

10½. Så klædte jeg mig af og gik i seng, glad over at søvnen var kommen. Man 

taler lidt om, at nervesvage folk skal gøre Atlanterhavsture, men jeg tror næp-

pe det nytter – undtagen der kan garanteres roligt vand og skib. Ellers virker 

det ophidsende på hjernen. Nu er vort skib dog temmelig stort og kraftigt, og 

dog leger Atlanterhavet med det, som om det var en bold og vipper op og ned 

med det og behandler det, som om det var en ulm lille spån. 

Mandag den 4. marts 

Jeg sov lidt afbrudt, men dog herligt, til trompeteren vækkede os kl. 7. Jeg be-

stilte straks mit bad, badede, og kl. 8 sad jeg ved bordet og lod alle de varme 

retter gå forbi mig. Nød kun æg og te. De havde haft det morsomt om aftenen 

forud med dans og lystighed. Alt det jeg på grund af søvn gik glip af. Man var 

lidt fornærmede, da man troede, jeg ikke ville være med. Folk er i det hele mis-

tænkelige og småtskårne ombord. Min underholdning, som skulle have været i 

aftes blev jo udsat til i aften på grund af søgangen. Nu var de imidlertid bleven 

gnavne herover i 2. klasse, hvor de havde bestemt underholdning til i aften. – 

Nu har jeg imidlertid været til mæglingsmøde, og nu er det bestemt, at de skal 

holde deres underholdning i aften. Vi vores i morgen. […] at vi gensidig over-

værer hinandens underholdninger. Det […] berolige dem. Maskinmesteren for-

talte mig, at i nat havde skruen været mere ovenover vandet end i vandet. Så-

dan havde skibet vippet op og ned. Nu har vi vinden agterud til en forandring. 

Aftenunderholdning i 2. kahyt var højst primitiv, men ganske fornøjelig. Da den 

var sluttet, holdt jeg en tale og takkede for nydelsen på alles vegne og invitere-

de alle over til os aftenen efter. Det elektriske lys brændte over hele skibet 
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denne nat til kl. 2 – ellers slukkes kl. 11½ - i den anledning sås mange sværmende 

par på dækket, da vejret var tåleligt. Vi sad i rygesalonen: Doktoren, jeg og flere 

og nød vor whisky. 

Torsdag den 5. marts. 

Jeg havde ønsket en gang at se de maskiner, der driver skibet, og maskinme-

steren sendte i dag bud til mig om at komme, da vejret var forholdsvis roligt. 

Tidligere havde det været umuligt på grund af storm. Jeg var nede i maskin-

rummet en times tid og var aldeles imponeret over de kolossale dimensioner 

og det vældige maskineri. Jeg var helt ude i gangene, hvor akserne løber agter-

ude i skibet. Jeg så rub og stub. Der var et utroligt spektakel dernede. Derefter 

beså jeg alle proviantrummene med de vældige oplag af alt muligt til at mætte 

de mange mennesker med. Det var en højst interessant tur. Kl. 8 ¼ begyndte 

min aftenunderholdning i 1. klasses spisesalon. Frk. Helga Petersen (Pjevs) ak-

kompagnerede mig rigtig godt. Entreen var 50 øre, og der kom 57 kroner ind, 

som gik til selskabet ”Den gode Hensigt”, der opklæder konfirmander efter 

forulykkede sømænd. Programmet var: 

1. Fra Klitten 

2. Hjemmets sang 

3. Jorden og kamelen 

4. 1, En liten […] 

2, Naturens kvinde/sange 

5. En valplads 

6. Sange 1. Min søn om du vil i verden frem 

Sange 2. En skål for den mø 

Sange 3. Skære, skære havre 

7. Velbekomme 

8. Gl. bondeviser 

1. Jeg elsker havet 

2. To gloende røde kugler 

3. Mette og herremanden 

9. Farvel 

Ekstra 1. Ej efter fortjeneste går det til 

2. Ja hvis i skovens hal 

Folk var umådelig glade og taknemmelige og klappede vældigt. Efter under-

holdningen holdt jeg på alles vegne en pæn tale for kaptajnen og takkede ham, 

fordi han havde ført os frelst og godt over Atlanterhavet. Vi råbte alle hurra for 

ham. Han blev meget glad herover. Bagefter spiste jeg til aften i hans kahyt 
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sammen med fru Bech-Brøndum, Petersen og Strandby (fra Vejle). Vi holdt ud 

til hen ad 4 om morgenen med champagne o.s.v. Ved aftenunderholdningen 

benyttede jeg for første gang mit nye kjolesæt, der altså blev indviet på Atlan-

terhavet. Jeg synes dette var ganske originalt. Om formiddagen passerede vi 

Golfstrømmen, som viste sin mærkelighed derved, at vandet på dette sted var 

20 grader varmt og luften 1 grad kulde, hvorfor der stod en tåge af varme dam-

pe over havet. 

Onsdag den 6. marts. Sidste dag ombord 

Efter at have fået mit bad, sidder jeg og skriver. Jeg har nu pakket alle mine 

klæder ned i den store kuffert og betalt mine regninger og drikkepenge. Jeg er 

meget benovet ved tanken om det nye og ukendte, jeg går ind til. Jeg er også 

bedrøvet over at skulle forlade skibet og de mange rare mennesker, som jeg nu 

i 13 dage har levet sammen med. Alle er for resten trykkede. Vi kan nu se land 

”Long Island”. Et par store skibe har vi set. Nu kom lodsen ombord. Kl. 5 er vi 

inde. I morges da jeg stod og pudsede mit ur, gik pludselig glasset itu! Hvad be-

tyder det, ligesom jeg skal i land? Held eller uheld? Jeg overtroiske menneske 

mener vel det sidste. Jeg er Vorherre taknemmelig, fordi han frelst har ført mig 

over Atlanterhavet til Amerika. Gid han vil være med mig derovre i det store 

land og føre mig frelst hjem igen til mine kære. Nu kommer her et meget langt 

hul desværre i nedskrivningen af min dagbog. Jeg er i dag den 22. marts i Perth 

Amboy hos Hr. Eskesen, men har været så umådelig optaget af alt muligt, at jeg 

ikke har haft 10 minutter til mig selv. Imidlertid har jeg skrevet to lange breve 

hjem, og deri meddelt mine første indtryk. Disse vil altid senere kunne supplere 

dagbogen her. Imidlertid skal jeg nu så vidt muligt genkalde i erindringen, hvad 

der er sket, siden jeg kom til New York. Altså onsdag den 6. kl. 6 lagde vi til ved 

Hoboken i New York. Indsejlingen var pragtfuld med den vældige statue Liber-

té. Fortårnet lige for os og de mægtige skyskrabere bag ved (24 eller flere eta-

ger høje). Allerede kl. 5 var en Hr. Hartvig (broder til journalisten hjemme) 

kommet ombord på bladet ”Dansk-amerikanerens” vegne for at byde mig vel-

kommen dels personlig, dels ved brev fra redaktør Oppfer med velkommen og 

indbydelse til deltagelse i gilde i ”Torskeklubben” samme aften. Da skibet lagde 

til, kom en reporter fra et amerikansk blad og interviewede mig. Hr. redaktør 

Hartnack fra ”Nordlyset” var min tolk. Desuden var mødt repræsentanter fra 

”Dansk Dramatisk Forening”. Desuden entreprenør Madsen, som jeg kendte 

hjemmefra og mange flere. Min halvbroder, blikkenslager i Perth Amboy var 

der også. Han er en meget net og pæn mand. Han deltog senere i torskegildet. 

Desuden var Alphonsas søster Margrethe med mand og 3 børn mødt. Jeg kun-
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ne knap kende hende igen. Hun var blevet svær og meget forandret. Nå, 10 

børn havde hun fået i mellemtiden. 3 er kun levende. De er meget nette og vel-

opdragne. Efter hjertelig hilsen, omfavnelser og løfte om snart at ses, skiltes vi. 

Hr. Eskesen, Perth Amboy modtog mig selvfølgelig også, og han, min halvbro-

der, Hartnack og Hartvig fulgte mig til Hotel Brevoort. (Old Brevoort House) 

Fifth Avenue and Eight Street. Jeg fik et pænt værelse på 1. sal med baderum 

for 3 dollars om dagen. Straks da vi kom her, telegraferede jeg hjem til Køben-

havn. På vejen fra Hoboken dertil kom vi først på en mægtig færge, derefter i 

en sporvogn på gaden. Så spadserede vi lidt, og jeg stod foran den første sky-

skraber kaldet strygejernet på 22 etager. Det var et aldeles overvældende syn, 

der imponerede mig i højeste grad. Jeg fik ondt i nakken af at knejse til toppen. 

Trods sin højde var den elegant, så også ud, som om den kom sejlende i luften. 

Så kørte vi på sporvogn eller elektrisk jernbane over gaden (elevator kaldet), til 

vi nåede hotellet. Jeg var aldeles bedøvet af al den støj, spektakel og virvar i og 

om og ved al denne færdsel. Og så havde alle mennesker aviser og læste i. Man 

spilder ikke tiden her i New York, men det er jo også lange afstande. Alene 

Broadway, byens længste, flotteste og bredeste gade er 2½ dansk mil lang. Det 

havde sneet meget. På gaderne lå i et morads af sne, is og snavs. – Det blev nu 

meddelt mig, at Dansk Dramatisk Forening ville assistere mig ved min første 

optræden i New York og spille Nej sammen med mig. Jeg blev jo lidt overra-

sket, da jeg intet anede herom, og kl.9 for vi på den underjordiske jernbane 

(subway) til den anden ende af byen, hvor vi endnu samme aften prøvede på 

Nej. Hr. Hartnack, Gamstrup, hr. Brücke-Link og fru Weaver-Sophie. Vi prøvede i 

en sal, og de var alle rigtig flinke og elskværdige. Så for vi underjordisk igen, til 

vi langt om længe hen ad 12 nåede lokalet, hvor ”Torskeklubben” var samlet. 

Jeg blev modtaget med velkomsttale, som jeg besvarede, spiste torsk – dog ik-

ke så god som hjemme – Lokalet var tålelig tarvelig. Selskabet meget flinkt. 

Formanden Professor, musiklærer Dahl, broder til Balduin Dahl bød mig vel-

kommen. Red. Opffer var her – han modtog mig også ved skibet, entreprenør 

Madsen, min halvbroder og flere. Vi blev til slut 6-8 samlede og pøsede cham-

pagne i os med en mængde taler. Kl. 5 kom jeg endelig hjem. Det var min første 

aften og nat i New York efter 14 dages sørejse. Meget lovende for de følgende 

dage. Der var fredeligt og roligt på hotellet, der ligger i et fint kvarter, og jeg 

sov godt. Sengen var lige så bred som lang. 

Søndag den 7. marts 

Da jeg vågnede, følte jeg mig underlig trykket og ulykkelig over ikke at kunne et 

eneste ord engelsk. Den smule jeg havde læst hjemme, turde jeg ikke begynde 
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med. Næ, hvor følte jeg mig dog lille og ussel i denne kæmpeby uden at kunne 

tale. Og tysk forstod man ikke her, da hotellet var fransk. Jeg turde derfor ikke 

ringe på opvarteren og forlange te. – Endelig kl. 12 kom hr. Madsen og Eskesen. 

Vi gik ned i stuen og spiste frokost. Amerikanske østers, ganske små, men vel-

smagende. Men den øvrige spise smagte mig ikke, hvad den ikke gør endnu. 

Den tåler næppe sammenligning med dansk tillavning eller smag. Nå, vi drak 

velkommen, og man meddelte mig, at jeg først skulle optræde i New Haven 

tirsdag den 12. marts og første gang i New York den 13. Jeg blev skuffet her-

over, da jeg havde ventet en livligere virksomhed, men de to herrer, der var i 

bestyrelsen for Dansk-amerikansk Selskab, vidste ingen besked, og Ryberg, se-

kretæren og arrangøren i Chicago meddelte heller ingen eller vidste intet end-

nu. Det ulykkelige ved hele sagen var, at Oda Nielsen var kommet først, og 

hende var der reklameret stærkt for lang tid i forvejen, og nu kom jeg 5-6 uger 

efter hende uden videre reklame. Oda havde skummet fløden. Jeg rådede op-

rindelig til at lade være ½ års mellemrum imellem os, men Ryberg mente, at det 

gjorde intet. Nu får vi se. Foreløbig er altså næsten slet intet lavet, og jeg er for-

tvivlet herover, da jeg så umulig kan komme til at optræde de kontraktmæssige 

45 aftener i 3 måneder. Alle disse meddelelser virkede ikke oplivende på mig. 

Om aftenen hentede redaktør Hartnack (red. af Nordlyset), en yngre mand i 

trediverne, mig og tog mig med til Hippodromen. Det mægtigste lokale jeg 

endnu har set. Den halve del er tilskuerplads (5000 mennesker), amfiteatralsk 

bygget. Den anden halve del, vel 3 gange så stor som det Kgl. Teater, er teater, 

manege o.s.v. Der spilledes et slags stykke med noget handling. Overfald på 

ægte indianere af ægte cowboys o.s.v. senere ægte indere og […] o.s.v. i det 

uendelige. Alt sammen lavet til en handling. Jeg talte på en gang over 70 heste 

og mange hundreder mennesker på scenen. 1. akt var beriderforestilling med 

en manege i midten, men der var plads til mindst 4. Her optrådte glimrende 

kunstnere af alle slags. En hel cirkusforestilling bl.a. 4 dejlige elefanter, og 

manden med de dresserede søløver, der var hjemme, trapezkunstnere, cykli-

ster på linje – vidunderligt. Ridt på usadlet hest o.s.v. i det uendelige. Der fore-

gik en mængde andre ting samtidig udenfor manegen, som var lavet i midten, 

bl.a. hoppede en mand på hovedet alene, uden at røre med hænderne, ned ad 

trappe, der blev opstillet, i alt 20 trin. Næste akt var hele forgrunden af scenen 

en vældig stor sø fra proscenium til proscenium og bagved en stor landsby. Her 

var i hundredvis af landsbyfolk, der sang og fiskede, komiske elementer natur-

ligvis imellem, som faldt i vandet. Pludselig kom en dejlig havfrue op af vandet 

og fristede elskeren, en ung søofficer. Han sang en dejlig lang arie, tog afsked 
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med sin elskede og sprang i vandet og blev borte dernede. Så var der store kor 

og forskellige farvevekslinger fra det elektriske lys, utroligt dejligt. Så kom der 

6-8 havfruer op og hele grupper. Til slut en båd med havmænd. Elskerinden 

styrtede i vandet, kom op i båden og denne og alle havfruerne gik til bunds i 

vandet. Hele dette var et teknisk maskinkunststykke af høj rang og har kostet 

umådeligt både i arbejde og penge. Jeg har senere fået at vide, at bunden af 

søen er fuld af dykkerklokker, hvorigennem de optrædende kommer og for-

svinder. Hele sidste afdeling er på havsens bund med en ovenud henrivende 

dekoration og de forskelligste og ejendommeligste lysvirkninger i alle mulige 

farver. De ejendommeligste sneglehuse, koraller af sølv og guld og mægtige i 

størrelse. Mage til scenisk pragt som denne dekoration findes ikke. Den over-

går alt, hvad jeg har set af udstyr både i Paris, Berlin og Wien. Her var solosang 

og kor og mindst 300 i højeste grad velskabte kvinder i de pragtfuldeste ko-

stumer som fisk, koraller og alt muligt, hvad der findes på havbunden. Et utal af 

børn var der som krebs, hummer, krabber o.s.v. De elskende mødtes hernede 

hos havkongen og blev forenede. Så dannedes der til slutning – efter mange 

karakteristiske danse – grupper i vidunderlige belysninger. Noget lignende fin-

des næppe noget sted på jorden. Det tog helt vejret fra én. Det var en skøn 

drøm. Vi spiste til aften sammen ude. En god bekendt af hr. Hartnack, skuespil-

lerinden frk. Rosgaard, var med. Jeg trakterede, da H. gav billetterne. De fulgte 

mig hjem. 

Fredag den 8. marts 

Jeg fik læst lidt i min bog, kaldte på opvarteren og forlangte te, æg og øl på væ-

relset. Det var jeg stolt over at kunne kræve ind, men det er skændigt dyrt. 

Hvad jeg får på værelset, må betales med det samme foruden drikkepenge. Te, 

æg, smør, brød koster 50 cent. 1 krone 20 øre. 10 cent til opvarteren, i alt i 

dansk mønt 2 kroner 28 øre. 1 dollars lig 3 kroner 80 øre forslår næppe så me-

get som 2 kroner hjemme. Nu fik jeg te, æg, smør, brød hver morgen. Kl. 1½ 

kom Hartnack og hentede mig til prøve, efter at Opffer havde været hos mig 

fra kl. 11 og interviewet mig og fået en mængde til sit blad ”Dansk Amerikane-

ren”. Prøven gik meget godt.  De var elskværdige, dygtige og modtagelige for 

mine råd. Vi prøvede på scenen, der er som Nørrebros Teater. Salen rummelig 

og pæn som Wittmarks. Jeg blev fulgt hjem igen. Jeg tør ikke røre mig alene i 

dette virvar, og så uden at kunne sproget. Kl. 5 kom Eskesen og Madsen og 

hentede mig til stor middag hos Martin, en af byens flotteste restaurationer. 

Her kom en broder af Eskesen til os og dr. Hellevang. Vi var i kjole o.s.v. Midda-

gen var glimrende. Bagefter var vi Manhattan Operaen og hørte ”Fra Diavola”, 
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sunget af et italiensk selskab. Det gik ikke så godt som hjemme i tidligere dage 

med Schram o.s.v. Tenoren Bosci var ganske god, dog næppe så god pr. stem-

me som Herold, der har mere charme. Dertil er han for lille og ubetydelig og 

spiller næppe så godt som Herold. Bagefter så vi noget af New York ved nat. Vi 

spiste i en restaurant, hvor der var flotte ”damer”, men langtfra så smukke som 

i Paris. Så var vi i et danselokale, og jeg morede mig meget over at se den måde 

de danser på her, uafbrudt varierende dansen ved at danse forkert, balancere 

og glide hen ad gulvet. På denne måde danses her overalt, og den er langt 

smukkere og mere graciøst end vor evige køren rundt på samme måde. A. og 

jeg så noget lignende i Paris. Så var vi i en kinesisk restauration i kineserkvarte-

ret og spiste en ejendommelig hønseret. Nå, vi nåede først hjem igen denne nat 

kl. 5. 

Lørdag den 9. marts 

Første gang i tyrkisk bad d.v.s. russisk og romersk blandet. Det var ikke så ren-

ligt og godt som hjemme, men større og med flere bassiner. Det eneste ejen-

dommelige var, at alle ens værdigenstande: Ure, penge, tegnebog o.s.v. måtte 

man aflevere til opsynet, der lukkede det ned i en kasse, så fik man et lille rum 

til afklædning, og nøglen til dette og til boksen med ens værdigenstande fik 

man så udleveret. De hang i et gummiarmbånd, som man så havde på under he-

le badningen. Opffer hentede mig og var på dansk-amerikanernes kontor på 20. 

sal i en skyskraber. Jeg talte langsomt til 70, så længe var elevatoren om at gå 

derop. Det var en underlig følelse at gå så højt til vejrs. Udsigten var vidunderlig 

oppe fra kontoret udover Brooklyn broen navnlig. Så man lige ned, var menne-

skene bitte små myrer. I samme kvarter ligger 5-6 lignende ”skrabere”. Man 

bygger i nærheden en ny, der skal have 40 etager. Der bor ingen mennesker i 

disse huse. Det er kun forretningskontorer. For ildebrandstilfælde er der trap-

per udenpå husene fra etage til etage. Jeg satte mit billede (postkortet) fast på 

væggen her til erindring om mit besøg. Vi var inde i en tarvelig restaurant 

(dansk), hvor der kommer en del danske, og drak cocktail. Den drik kan jeg ikke 

forlige mig med. Om aftenen var jeg inviteret til maskerade i ”Skandinavisk Læ-

seselskab”. Her var kun ca. 60 mennesker. Jeg gjorde her bekendtskab med 

generalkonsul Claen (dansk) en meget elskværdig mand på 40 år. Her blev 

holdt taler for mig, og jeg talte for de danske herovre og takkede for den gode 

modtagelse. Senere sang jeg for damerne og udbragte deres skål. Jeg dansede 

en del. Vi blev fotograferede. Da man ikke afhentede mig, måtte jeg få en dreng 

fra hotellet til at følge mig derover. Festen blev holdt i Brooklyn. Vi kørte hjem 

med den underjordiske kl. 4½. 
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Søndag den 10. marts 

Jeg lod mig første gang barbere. Det kostede med drikkepenge 20 cent, 72 øre. 

Det er ganske morsomme, men ikke altid lige behagelige processer, man gen-

nemgår. Mine støvler lod jeg samtidig – mens jeg blev barberet – børste, 10 

cent 38 øre. Kl. 2½ var jeg til prøve. Vi prøvede til 6½ stykket 2 gange. Det gik 

ganske godt. Så blev jeg fulgt hjem, og kl. 8 hentede en journalist Toppner mig 

ud til middag hos entreprenør Madsen, hos hvem frk. Helga Petersen – jeg fulg-

tes med fra Europa – boede. Her var også kaptajn Wulff fra ”United States” og 

Opffer og kone. Vi fik dejlig grønkål, flæsk, snaps og stegte ænder. Vi havde det 

dejligt, men det havde været en rasende snestorm om dagen, og der var faldet 

en mængde sne, så vi vadede hertil op til knæene. Madsen bor nemlig langt ude 

i Brooklyn på landet i en hyggelig lille villa. Vi kom hjem kl. 5. Det var 5 nætter i 

træk hjem på denne tid. 

Mandag den 11. marts 

Denne dag lukkede jeg mig inde hele dagen, fik maden på værelset og hvilede 

mig lidt ud. Hen ad aften gik jeg i tyrkisk bad og sad derefter og sludrede lidt 

med Madsen og Eskesen om de kommende underholdninger. Inge vidste no-

get, da Ryberg ikke svarede. Skrækkelig forretningsgang. I seng kl. 11. Skrev 

brev hjem. 

Tirsdag den 12. marts 

Kl. 4 blev jeg hentet af hr. Dithlefsen, bankassistent, der akkompagnerer mig i 

og om New York. Et meget elskværdigt ungt menneske 28 år. Så kom Eskesen 

og Madsen og fulgte os til Central Stationen, som vi nåede efter at have været 

både kørende over og under jorden. Så kørte vi til New Haven. 18 danske mil 

(1½ time) fra New York. Eskesen og Madsen fulgte ikke med, som jeg havde 

håbet. Derimod var Opffer på banen og fulgte med til New Haven. På grund af 

Rybergs skødesløshed var komiteen ikke for at tage imod os, kun en privat 

mand, som Eskesen havde telegraferet til. Nå, vi nåede lokalet, fik lavet det lidt 

i stand, spist lidt middag på egen hånd, og kl. 7½ kom komiteen undskyldende. 

Da de havde lavet et for langt program, ændrede jeg det helt, da der ikke var 

lyst nok på scenen, fik jeg med besvær 4 lys – i flasker – andet havde man ikke. 

Da der intet påklædningsværelse var, måtte jeg klæde mig om mellem kulisser-

ne. Programmet som står andet sted her i bogen gjorde vældig lykke, såvel som 

mine taler. Efter omklædningen fik vi smørrebrød og øl. Det var jævne, men 

meget pæne mennesker, der var flere imellem, der havde overværet min jubi-

læumsforestilling. En mand var rejst 10 mil for at høre mig. Jeg traf her og talte 

en del med ham, min ældste halvbroder, som jeg for 18 år siden hjalp til Ameri-
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ka. Han havde det tålelig godt og boede i Hartford, nogle mil fra New Haven. Kl. 

1½ rejste vi hjem igen til New York. Det var en kedelig hjemrejse, da toget ikke 

gik helt til byen. Så vi måtte køre så langt i sporvogn. Vi nåede hjem kl. 4½. Jeg 

tog Veronal og sov træt som jeg var. 

Onsdag den 13. marts: Min første optræden i New York 

Jeg spiste frokost med Eskesen og Madsen, der skulle have referat af den før-

ste aften. Så blev jeg barberet og friseret og blev så besørget med mit tøj til lo-

kalet, hvor vi skulle spille. Kl. 5 prøvede vi så hele ”Nej” igennem, sundede os 

lidt og spiste og sminkede og klædte på under højst primitive forhold. Forestil-

lingen var ansat til kl. 8.15, men da folk – på grund af de lange afstande – kom-

mer meget sent, begyndte vi først kl. 9. Jeg blev stærkt modtaget, hvorfor jeg 

takkede og bød alle velkommen. Så sagde jeg prologen, der blev modtaget 

med akklamation. Så spillede vi ”Nej”, der gjorde megen lykke, og navnlig var 

fru Weaver, skønt gammel, dog udmærket som Sophie. Folk var glade over min 

Hammer. Vi blev alle fremkaldte og jeg ene til slut. Så klædte jeg mig om, og 

min ene afdeling begyndte. Alle numrene gjorde megen lykke. Mest måske ga-

deviserne. Til slut bragte jeg kongens hilsen og bad alle råbe hurra for kongen, 

hvad alle begejstrede gjorde. Så sang jeg Drachmanns ”Hjemmets sang” og 

udbragte et leve for Danmark, der ligeledes besvaredes begejstret. Derefter 

blev der udbragt et leve for mig, og heri deltog alle med jubel. Alt i alt en abso-

lut og sikker succes. Bestyrelsen var også uhyre glade herover. Desværre var 

underholdningen for lang. De mange pauser gjorde, at den først sluttede kl. 12. 

På værelset modtog jeg kur af en mængde mennesker, der takkede mig. Mar-

grethe, Alphonsas søster, hendes mand og børnene og Anna Rosenmejer var 

også oppe hos mig. De havde moret dem glimrende. Fischer-Hansen var hos 

mig og mange andre. Så blev der danset. Jeg dansede ikke, da min omklædning 

varede så længe. Jeg talte med Niels Kaas’ to søstre. Alle var glade og havde 

moret sig glimrende. Alle kendte mig igen og havde set mig på Casino og Det 

Kgl. Vi spiste så spredt lidt til aften, men ingen større festlighed var der. Folk 

var trætte og gik tidligt. Vi spiste så lidt nogle stykker, i den grønne tepotte, 

østers o.s.v. Jeg fik da en Cab, da det øsregnede, og kørte hjem. Den kostede 2 

dollars. 7 kr. 60. Jeg kom hjem kl. 4, glad over at aftenen var vel overstået, og 

at det havde været en succes. 

Torsdag den 14. marts 

Eskesen og Madam var her og gav frokost på hotellet. Vi var alle glade for gårs-

dagens og telegraferede hjem til Ritzau om begivenheden. Vi fulgtes ad i byen, 

og jeg gik ene over Brooklyn-broen til Brooklyn og tilbage igen. Jeg var 25 mi-
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nutter om hver tur. Det var mellem 6 og 7, den tid hvor alle kontorer og butik-

ker lukker, og alle strømmer hjem, og da de fleste bor i Brooklyn og omegnen 

på landet, er færdselen uhyre. Da jeg gik til Brooklyn, kørte der 69 overfyldte 

sporvogne og 18 jernbanetog hver med 6 wagoner, samme vej som jeg. Da jeg 

gik tilbage, og vognstrømmen altså gik imod mig, mødte jeg 124 sporvogne 28 

jernbanetog, svimlende fyldte. Og så spadserede dog en mængde over. Og så 

er det imponerende at se vognene fyldte med avislæsende mennesker, alle læ-

ser. Jeg var 3 kvarter om at gå fra broen og ned ad Broadway til 8 Street, hvor 

jeg skulle nedad. Jeg mødte allerede på den tid flere mistænkelige individer, så 

jeg var først rolig, da jeg kom hjem. Det var min første udflugt på egen i denne 

kæmpeby, der med forstæder skal rumme hen ad 6 millioner. 

Fredag den 15. marts 

Jeg havde en af de foregående dage været i visit hos advokat Fischer Hansen 

på hans kontor og overbragt ham den hilsen, kongen havde givet mig med til 

ham. Han var meget glad herover, og vi spiste lunch sammen. Senere fulgte jeg 

ham på rådhuset. Vi var inde i flere retssale og hørte advokater tale for og imod 

deres klienter, bl.a. hørte jeg en italiensk morder blive forhørt. Det var højst 

ejendommeligt og pinligt. Til i dag fredag havde Fischer Hansen inviteret mig til 

middag i sit hjem 9 West 47 Street. Det var en lang række gammeldags huse, og 

her boede han, som meget rige folk bor. Vi var kun fire. Hr. og fru Hansen – der 

kun taler engelsk og fransk, og så enkefru Bech, til hvem jeg også havde hilsen 

fra kongen. Hjemmet var ikke stort, men umådeligt rigt og flot og til fuldt ud-

styret med gammeldags renæssancemøbler. Middagen var fortrinlig og vinene 

ligeledes. Vi skulle bagefter have været hen og se Per Gynt, men der var ingen 

billetter at opdrive, hvorfor damerne gik i et andet teater og Fischer-Hansen og 

jeg i byens flotteste variete ”Manhattan”, der var stort og flot 4 etager højt og 

lignende vort Kgl. Teater. Forestillingen bestod mest af småstykker, der more-

de de indfødte urimeligt, som om de var naive børn, og dog var det et meget 

fint publikum med elegante damer. Musikalske talenter på fløjte og klokkespil 

optrådte også. Herfra gik vi på den flotteste natrestaurant, hvor der var ”da-

mer”. Her kom to unge herrer hen til os, som kendte mig hjemmefra. Den ene 

hed Wett og var søn af Wett hjemme og den anden hed Kjeldsen. De havde 

begge forretninger her. Vi slog os sammen og havde det hyggeligt. Så gik vi på 

en anden, lidt simplere restaurant, og kl. 3½ skiltes vi. Jeg kørte ene hjem i 

sporvogn og kom rigtig hjem. Det var jeg stolt af. 
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Lørdag den 16. marts 

Jeg havde aftalt med Margrethe at være hele denne dag hos hende i hjemmet. 

Hun kom derfor på hotellet for at hente mig, kl. 10. Imidlertid havde Kgl. Virtuos 

Anton Hegner, som jeg kendte hjemmefra, skaffet mig en billet til ”Metropoli-

tan Operahouse” om eftermiddagen til matiné kl. 2. Jeg fulgte da med Margre-

the hjem til Brooklyn, hvor hun boede. Det tog 1 time. Hendes mand mødte vi 

på vejen til Brooklyn. De har 3 små tarveligt, men pænt møblerede værelser og 

et køkken, der på amerikansk manér benyttes til spisestue. Vi spiste frokost 

her, fik Lysholms og øl og kaffe, og havde det meget hyggeligt sammen. Vi 

sludrede om gammelt og nyt, og de var glade ved at have mig. Så fulgte man-

den mig hjem til hotellet. – Han havde taget sig fri for arbejde den dag. Jeg 

klædte mig om, og han fulgte mig til ”Metropolitan Opera”. Jeg hørte her en 

opera over et japansk emne ”Madame Butterfly” (Madam Sommerfugl). Det 

var en lidt kedelig opera, men den glimrende sangerinde, Miss Farrar, som jeg 

havde hørt i Berlin synge i ”Traviata”, sang hovedrollen aldeles bedårende og 

spillede glimrende. Så sang den store italienske, verdensberømte sanger Caru-

so elskeren, der desværre kun var en mindre rolle. Han er grim, lidt tyk og bon-

deagtig, men han har en glimrende klokkeren stemme, med det ægte store ita-

lienersving over sig, og gjorde megen lykke. Stemmerne lød ikke store, da teat-

ret er omtrent dobbelt så stort som vort Kgl. Teater, med 5 etager og en impo-

nerende bredde og dybde. At det er flot udstyret er en selvfølge, dog ikke så 

flot som operaen i Paris, men meget større. Manhattan Operaen er næsten 

flottere, men lidt mindre. Balkonetagen er forbeholdt alle millionærerne. Her er 

35 loger balkonen rundt. Jeg talte dem. Og udenfor hver dør, der fører ind til 

logen, står ejerens navn på en stor messingplade. Der læste jeg Astor, Vander-

bilt o.s.v. I logerne, der ligesom hele teatret, var overfyldte, sad de rige millio-

nærdamer, næsten kun damer, i glimrende toiletter med mægtige diamant col-

lier om halsen og strålende og skinnende af guld og diamanter overalt. Alle 

med de mest pragtfulde hatte, jeg har set. I mellemakten spadserede alle bag 

logerne på gangen. En mærkelig mode var det, at alle havde store skindkraver 

og vældige muffer på, når de spadserede udenfor logerne, selv unge. Jeg så en 

dame med en hat lavet af guld og sølvfiligran med diamantspænder på. Det må 

være en hel formue. 

Jeg sad i etagen ovenover, altså svarende til vor 1. etage, og min billet kostede 

16 dollar, 38 kroner. Det er dog en ting, og dog var teatret, som sagt overfyldt 

og kun ved Hegners energi, lykkedes det at skaffe en billet. Foyeren var tarvelig 
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– ikke på langt nær som vor i forhold til den øvrige pragt. Jeg tror knap Herold 

vil kunne fylde i det store rum. 

Det var Skt. Patricks dag. Irlændernes helgensdag. Og gaderne vrimlede af op-

tog til fods, til hest, og til vogns, med grønne bånd og grønne blomster overalt 

og store musikkorps. De trak overalt gennem gaderne ud til deres foreningslo-

kaler for at fejre deres helgen. Det var ganske ejendommeligt at se. Alle folk 

havde grønt i knaphullet. Margrethes mand hentede mig, og vi kørte så til de-

res hjem og spiste oksesteg med tilbehør. Jeg fik indtryk af, at de havde an-

strengt sig for at gøre det så godt for mig som muligt, selvom det vist oversteg 

deres evner. Margrethe er vist lidt streng overfor mand og børnene, men de le-

ver godt sammen, hvad der glædede mig. Jeg var blevet inviteret til stiftelses-

fest i Våbenbrødrene, men da jeg var træt, og de der først skulle gå til bords 

mellem kl. 1 og 2 om natten, skrev jeg et afbud i pæne ord og undskyldte, at jeg 

var hos mine slægtninge. Margrethes mand gik så med brevet og fulgte mig 

hjem. Det viste sig imidlertid, at det var en stor fadæse, jeg begik ved ikke at 

komme til Våbenbrødrene, da de havde ladet lave et stort pyntet emblem til 

mig som æresgæst, og der skulle være gjort vældig stads af mig. Bestyrelsen 

blev rasende og – så sagde man – opfordrede alle til ikke at gå til min under-

holdning derefter i Brooklyn. Jeg vægrer mig dog ved at tro, dette er sandt. Det 

var dog for simpelt og lavt og tarveligt. Festen var jo ikke lavet for mig. Og så 

var jeg da i min families skød. Jeg havde jo ikke set Margrethe i 16 år. Alle be-

klagede imidlertid, at jeg ikke havde været der, da det havde været en god re-

klame for mig. Der var 30 mennesker samlede. Men nu er ulykken sket. Jeg 

sagde nok, det revnede urglas betød ulykker. 

Søndag den 17. marts 

Kl. 12 hentede Eskesen mig i sin automobil – efter jeg havde pakket alt ind, men 

glemt mine dejlige morgenslippers. Madsen kom også. Jeg blev barberet og 

klippet. Det kostede med drikkepenge 80 cent eller 3 kroner 4. Min store kuf-

fert blev sendt ekspres efter mig. Vi kørte så en dejlig tur igennem New York til 

en færge, en vældig en. Her kørte vi bilen ud på færgen, der var 3 foruden os og 

7 vogne. Så sejlede vi 20 minutter til ”Staten Island”. Her kørte vi over denne 6 

mil lange, dejlige landliggerø. Det var en herlig tur i prægtigt vejr. Forfriskninger 

fik vi undervejs, men jeg var i dårligt humør, fordi Madsen fortalte mig, at Vå-

benbrødrene havde været så vrede på mig, men det var da næsten heller ikke 

muligt at holde al den nattesvir ud. De var alle først kommet hjem kl. 7. Vi nåe-

de til den anden ende af øen, undertiden i en fart så uhyggelig stærkt, at den 

ville have glædet Astrid. Så sejlede vi igen på en stor færge med bil og alt og 
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nåede over til Perth Amboy, hvor jeg nu skulle bo lidt som hr. Eskesens gæst. 

Han ejer her en nydelig og hyggelig villa. Jeg fik et dejligt værelse. Vi gjorde toi-

lette til middag. Her kom 12-14 af familien. Det var meget hyggeligt, stille og ro-

ligt. Det var velgørende efter alle de mindre rolige dage i New York. Kl. 2 kom vi 

i seng, efter at jeg og fru Walves havde sunget. 

Mandag den 18. marts 

Her i Perth Amboy havde jeg så min 3. underholdning. Vi forholdt os rolige om 

dagen. Kun kl. 4 var vi lidt på teatret og prøvede på ”Nej”. Jeg traf her min an-

den halvbroder. Ham der tog imod mig ved skibet. Han har en god forretning 

her. Om aftenen traf jeg en halvsøster og hendes mand, der bor her, ligeledes 

en niece og hendes mand Monsberg. De sidder alle godt i det. Forestillingen gik 

storstrålende og gjorde vældig lykke. Scenen var nydelig smykket af hr. Jepsen. 

Bagefter blev der danset, jeg ikke, men talte en del med min familie, som jeg 

lovede at besøge. Ved den lille smørrebrøds-fællesspisning blev der holdt flere 

taler for mig, og jeg for de forskellige, der havde hjulpet mig. Kl. 4½ kom vi 

hjem. Gud ved, hvorledes jeg holder det nattekommers ud, hvis det bliver ved. 

Tirsdag den 19. marts 

Jeg blev hjemme hele dagen og hvilede ud, samt læste på ”Guldkareten” og 

det øvrige program til onsdag. 

Onsdag den 20. marts 

Ved 1 tiden tog Eskesen og jeg med jernbane til New York. 6 mil. Min kuffert 

med alt mit tøj, der var sendt af sted om søndagen, var ikke kommet endnu, 

hvorfor jeg måtte købe skjorter, flipper og manchetter i New York. Vi tog ind i 

Asterhouse. Så kom Madsen og vi spiste frokost. Jeg hvilede lidt, begyndte på 

brev hjem og var lidt i byen, bl.a. på Nordlysets kontor og hæftede på væggen. 

Den aften, da vi spillede ”Nej” sidste gang i Amboy, fik alle, der havde assisteret 

mig, mit billede. Vi tog så til Brooklyn til den sal, hvor underholdningen skulle 

være. Også her kneb det med belysningen, så vi måtte købe lys og sætte i fla-

sker, da stager ikke findes. Da underholdningen her ikke kunne averteres i avi-

serne, der kun udgår en gang om ugen onsdag og torsdag, og var blevet be-

stemt og arrangeret med 8 dages varsel, havde man udsendt brevkort, men 

desværre havde dette ikke hjulpet. Der var kun ca. 100 mennesker – solgt for 90 

dollars – tilmed havde en bekendt dansk musikdirektør benefice den aften, og 

her var alt udsolgt, og her var hele kolonien. Vi begyndte hen ad 9, og jeg bad 

folk rykke tæt sammen. Måske har virkelig Våbenbrødrenes vrede gjort noget 

til det tomme hus. Underholdningen gik fortrinligt, og jeg gjorde megen lykke. 

Navnlig interesserede ”Guldkareten” i høj grad. Fru Waever sang udenfor pro-
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grammet – ”Turtelduerne” med mig. Bagefter spiste vi alle smørrebrød, snaps 

og øl og holdt mange fortrinlige taler, til vi skiltes kl. 2. Eskesen, Dithlefsen og 

jeg gik ud i byen og spiste lidt varmt aftensmad. Kl. 4 var vi hjemme. 

Tirsdag den 21. marts 

Vi var sammen med Madsen til frokost på Asterhouse Hotel. Jeg gik så op og 

skrev hjem. Eskesen i byen. Kl. 5 hentede han mig. Vi skulde have været til Heg-

ner, men gik først op til en redaktør hr. … dansk mand, men ved et amerikansk 

blad. Han er en slags impresario. Det var en højst interessant mand (forfatter). 

Vi kom ikke til Hegner, men fulgte med ham hen til … og spiste til middag. Det 

var et vældigt hotel 2500 værelser 400 kelnere. Alt med elektricitet. Vi beså de 

mægtige 4 spisesale og andre værelser, der var umådelig luksuriøst udstyrede, 

beregnede på millionærer. Hvor endog vort eget lille og fattigt og småt ved si-

den heraf. Så var vi i … et yndigt hyggeligt teater, alt holdt i et slags rokoko 

med grønne og lyserøde farver, der viskede i inderlig harmoni. Jeg synes, det er 

 det smukkeste teater, jeg har set. Kun 2 etager og gulv, alt amfiteatralsk, og så 

kun 4 loger på hver side, på skrå over hinanden. Der spillede en stjerne hr. 

Mansfield (40 år) i et tarveligt stykke ”Dr. Jekyl og Mr. Harry” eller så. En dob-

beltrolle. Et ondt og et gods menneske. Mansfield havde et kønt organ, men 

han spillede uden geni, rent almindeligt, men rollen var også uden interesse. Vi 

beså efter forestillingen igen et verdenshotel, ligeså pragtfuldt som det første. 

Så […] på en sporvogn – elektrisk – til færgen. Den var så overfyldt, at vi bog-

stavelig hang udenpå vognen. Det 

bryder politiet sig ikke om her. Det 

bliver folks egen sag, om de falder af 

og slår sig ihjel. Men kørselen var al-

ligevel uhyggelig. Jeg hang foran på 

vognen og klamrede mig krampag-

tigt fast til styret, for 

vi skulle med, ellers var vi ikke kom-

met hjem før 4 timer senere. Folk får 

i det hele lov til meget i dette frie 

land. Hjemme må der ikke stås ind op 

indeni en sporvogn. Her står der lige-

så mange, som der sidder, og samti-

dig læser de deres avis og svinger fra 

den en side til den anden efter vog-

nens bevægelser. Drenge og piger 
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løber på salonskøjter på fortovene på de meste befærdede gader. Det skulle de 

prøve i København. Finder de papir og træ, tænder de ild i det på gaden, og be-

tjenten morer sig derover. Drengene får her lov til alt, fordi de som regel ernæ-

rer sig selv. Katte vrimler her af overalt. På gader i cafeer og restaurationer. De 

er nationaldyr som hundene hjemme. Disse ser man nemlig ingen af. 

Fredag den 22. marts 

I dag har jeg skrevet 9 kort hjem og brev til Alphonsa. Eskesen ville have mig 

med ud på biltur, men jeg har standhaftigt sagt nej, og skrevet og skrevet og nu 

skrevet dagbogen færdig til i dag, men nu er klokken også 3½ nat, og i morgen 

skal vi rejse. Så nu i seng. Jeg fik brev fra Alphonsa her i går. Det glædede mig. 

Ellers er intet sket i dag, undtagen at min kuffert endelig ankom efter 6 dages 

fraværelse for at nå 6 mil. Jeg var lige ved at kysse den af glæde. Mine slippers, 

som var pakkede ind og med jerntråd hæftet fast ved den, var naturligvis stjål-

ne. De var for fristende. Nå, farvel slippers og tak for den glæde I har forvoldt 

mig. 

Lørdag den 23. marts 

Kl. 7 i aften. Nu sidder jeg ombord på damperen ”Northern Star” og skal sejle til 

Portland i Maine. Vi skulle have sejlet 6, men ligger her og lader endnu. Vi er 24 

timer om turen, og vi skal helt langt ud i Atlanterhavet uha! Jeg vil nu først skri-

ve et par ord endnu om New York. Den imponerer jo i en voldsom grad ved sin 

størrelse og sit folkeliv. Det er en umådelig travlhed, der er over alle. Ingen dri-

ver eller spadserer. Man kender intet til vor flirtetid på Østergade 2-4. Alle har 
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travlt. Alle er forretningsmænd, selv drengene. Bybude findes ikke til folks di-

sposition, et driverliv er under voksne menneskers værdighed. Man er alminde-

lig høflig mod damerne, men heller ikke mere. Jeg har endnu ikke set i spor-

vogn eller jernbane nogen herre rejse sig for at give plads for en dame, om 

begge parter nok så meget hørte til de bedre klasser. Alle arbejder strengt, og  

kører man, vil man hvile og læse sine aviser og få nyheder. Snavs og dårligt ved-

ligeholdte gader er et særkende for New York, synes jeg. Undertiden kan de se 

ud som på en flyttedag hjemme hos os i gamle dage. Fortovene vrimler altid af 

store zinkskarnbeholdere, fyldte med alle slags uhumskheder, der tit vælter ud 

over alle bredder. Som før sagt spiller drengene herrer. De løber på salonskøj-

ter selv på de mest befærdede fortove. Finder de herreløst træ eller papir, stik-

ker de ild i det og laver store bål. Politiet tillader det, også for voksne folk, når 

blot en står og passer på, til det er udbrændt, hvad jo netop drengene har til 

hensigt for at more sig. Gadernes ujævnhed og dårlige brolægning skal man 

helst se i sne og sjusk. Store uigennemtrængelige indsøer dominerer da overalt. 

Selv den verdensberømte 2½ mil lange Broadway ligner de andre. At kattene 

dominerer overalt både om dagen og ved deres elskovshyl om natten, har jeg 

allerede skrevet. Alle husene er kedelige og ensformige uden køn arkitektur el-

ler udsmykning. På pladserne, som der er få af, findes ingen statuer. På dette 

punkt kan den langtfra måle sig med Paris, Wien eller Berlin. Forretning er for-

retning burde der stå over byens skyskrabere. Alt her er industrielt, ingen 

skønhedssans, undtagen i de højere kredses private millionærliv. – Jeg sov ikke 

i nat efter at have siddet og skrevet mig krampe til i hånden. Kl. 5½ tog jeg ve-

ronal, men sov kun til kl. 8 og var da nu i stemmen og næsen tilstoppet. Kl. 2 

skulle vi til den store italienske skuespiller Ermete Novelli og se ham som Schy-

lock. Derefter skulle vi have været på anden lystighed eller i et teater, og kl. 12 

skulle jeg så køre med toget til Boston, se denne by og så i morgen eftermiddag 

køre til Portland i Maine. De i Portland ville helst, jeg skulle tage herfra direkte 

med dampskib, da det var nemmest for mig. Da jeg nu havde det lidt snavs og 

var bange for stemmen, blev vi enige om, at jeg havde bedre af at sejle med 

skibet kl. 5 og sove og være i den friske luft. Vi kunne da se komedie lidt over 4. 

Eskesen og jeg har altså været i Lyrik Teatret og set en del af ”Købmanden”, 

men vi måtte desværre gå fra den store retsscene. – Endelig stod jeg da igen 

overfor en af kunstens store, måske den største nulevende mandlige kunstner. 

Jeg så en spille udmærket Shylock i fjor i Berlin. Jeg syntes glimrende om ham, 

men han var dog kun som en bonde mod Novellis kongefremstilling. Han var 

eminent i sit spil, i sin sikkerhed, ro og overlegenhed og så naturen selv. Hans 
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plastik var glimrende, hans mimik og stemmeføring enestående, og som hans 

øjne og person talte i pauserne – lange pauser – det var vidunderligt. Hele sce-

ner udfyldte han med mimeren med munden og gestus, uden at tale, og det 

virkede ejendommeligt og sandt. Han spillede hverken Schylock patriarkalsk 

med højhed, eller som schmansende gimmerjøde, heller ikke fremhævede han 

stærkt den af de kristne forhadte jødestemme. Hans fremstilling var så menne-

skelig så menneskelig. Som han godtede sig, lange pauser, og med mimik og 

gestus, af glæde over Antonius’ uheld, medens han puffede i barnlig glæde til 

Tubal, og så straks derpå næsten græd i fortvivlelse over tabet af turkiren. Ha, 

det var herligt komediespil eller rettere herlig natur. Da Antonio skulle hen og 

underskrive gældsbrevet, gik han og Bassanio med Shylock imellem sig alle le-

ende ud. Det virkede fortræffeligt. Hans øjne fulgte uafbrudt den spillende, 

men når han selv talte, vendte han sig ofte halvt bort og talte over skulderen. 

Derved blev hans replik endnu bedre hørt. Han spillede ikke særlig italiensk 

med bratte overgange. Alt var så velgørende naturligt. Man synes, det kunne 

kun være således. Rossi kan jeg ikke rigtig huske, men jeg synes Novelli er stør-

re. Han kommer op ved siden af Richard. Han organ var en smule tilsløret om 

med vilje for rollens skyld. Thi herlig passede det godt, ellers om det er sådant 

kan jeg først afgøre, når jeg ser ham igen, thi det må jeg, hvis intet ellers kom-

mer i vejen. Aldrig har jeg set en kunstner, jeg kan lære noget af som af ham. På 

mandag spiller han Othello, da er jeg i Portland. Hvad ville jeg ikke give for at se 

ham i en rolle, jeg selv har gjort små, meget små forsøg i – i sammenligning 

med ham. Han står højt over Mounet Sully i Paris, synes jeg. Teatret var næsten 

tomt. Lidt over 4 gik vi for at nå skibet, der skulle gå kl. 5. Til den tid nåede vi 

også hertil, og først nu kl. 9½ går skibet, da det er en slags fragtdamper. Tænk, 

vi kunne havet blevet og fået retsscenen med. Der må han have været glimren-

de. Men herved er nu intet at gøre. Nu har jeg spist middag. Jeg er så underlig 

benovet, da det er min første udflugt på 5 dage på egen hånd – og sproget, 

sproget. 

Søndag den 24. marts 

Kl. 11 i aftes lagde jeg mig og sov tålelig godt i nat, var vågen af og til. Kl. 9 våg-

nede jeg, fik varmt vand og gurglede mig med mentol. Hvor er jeg glad ved mit 

lille apotek – fik te og æg af en pæn negerinde med hvepsetalje. Jeg lå og drev 

til hen ad 2 i den varme køje, da det gjorde mig godt. Kl. 2, sagde negerinden, 

ville vi være i Atlanterhavet. Pludselig blev jeg smidt ud på gulvet af en vældig 

sø. Vi var i Atlanterhavet, som var vældigt oprørt. Jeg kom i en fart i klæderne 

og ud. Uha! Hvor brølede det. Så vendte skibet og sejlede rundt. Jeg forstod ik-
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ke, hvad meningen var og spurgte og spurgte, men ingen forstod mig, til jeg 

endelig fik opspurgt, at overstewarden talte tysk. Jeg fik fat i ham, og han for-

talte så, at den trådløse telegraf fra land have meddelt, at der var uhyre orkan 

og snestorm i Atlanterhavet omkring Portland. Kaptajnen turde derfor ikke gå 

ud, men vendte om og sejlede ind et sted ved en halvø, hvor der var læ. Kl. 3½ 

kastede vi så anker, og nu ligger vi her, 10-11 timers sejlads fra bestemmelses-

stedet. Og efter rejseplanen skulle vi have været i Portland kl. 6. Herregud! Bare 

jeg dog var taget med toget, men nu ville skæbnen dette. Det lader ikke til, jeg 

skal have held med mig herovre. – Nu er klokken 8½. Vi har spist til middag, og 

stormen er taget til. Tilmed er det rasende snevejr – en fuldstændig snestorm, 

og skibet gynger og gynger. Her er helt uhyggeligt. I guder, hvem der dog var i 

land. Jeg har lige haft moders, Alphonsas og Astrids billeder fremme og talt 

med dem og bedt en bøn sammen med dem. Stewarden talte jeg lige med. Han 

havde fortalt kaptajnen, at jeg skulle optræde i Portland i morgen, og der var 

fest for mig, men han kunne slet ikke sige, når vi kunne komme dertil. Måske 

ikke engang i morgen. Det kom fuldstændig an på stormen. Før det blev roligt, 

kunne vi ikke sejle, da her tilmed er farligt med mange koralrev. Næ, hvor er jeg 

nedtrykt. Så ene, forladt og uhyggelig har jeg næsten aldrig følt mig. Jeg er helt 

grædefærdig. Næ, jeg duer ikke til at rejse i dette land, hvor alt skal tages let og 

ligegyldigt, hvad det rent menneskelige angår. Menneskeliv regnes for intet 

her. Stewarden fortalte mig, at der er første gang, skibet hele vinteren havde 

været nødsaget at kaste anker for storm, og så skulle jeg netop være med, og i 

går var vejret strålende. Hvad der yderligere gør mig situationen uhyggelig er, 

at knap en halv mil herfra, hvor vi ligger, var det den store ulykke skete for 6 

uger siden, at en lignende damper som vor blev sejlet i sænk af et sejlskib, og al-

le ombord 110 mennesker druknede. Vorherre være de sjæle nådig, og Vorherre 

være med os. Det er bælg- bælgravende mørkt udenfor. Stormen tuder og hy-

ler. Sneen vælter ned, og skibet hugger frem og tilbage. Noget så uhyggeligt 

har jeg ikke oplevet endnu, men måske forestår der mig mere endnu, hvis jeg 

kommer heldigt fra dette. Bare ankeret holder, at vi ikke driver af sted. Så nu vil 

jeg give mig skæbnen og Vorherre i vold. I nat sover da ingen her ombord. Vi er 

hen ved 30 passagerer.  

Mandag den 25. marts 

Selvfølgelig ikke sovet videre i nat for storm og uro. Stod op 7. Solen skinnede, 

frisk vejr, men søen stadig lige urolig. Der siges, vi måske kommer til at ligge 

her flere dage, da Atlanterhavet er vældig oprørt, og det er højst risikabelt at 

gå derud. Jeg fik en tysk handelsrejsende til at lave et telegram på engelsk, og 
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kl. 10 afsendte jeg det til Eskesen ”Nordlyset” og meddelte min situation. I af-

ten skulle jeg optræde i Portland og i morgen i Troy. Det er utrolig uheldigt, at 

jeg nu ingen af stederne kommer, thi det er jo ikke sikkert, de kan udsætte de-

res underholdninger. Intet fortjener jeg, men sætter kun til. Vi kan se land helt 

rundt på den ene side med høje skrænter og byer, Hvad ville jeg give i øjeblik-

ket for at være der. 1 dollars og 50 kostede det trådløse telegram. Det er dog 

en slags trøst, at vi er i forbindelse med land pr. telegraf. Nu kl. 11 tilbød man 

mig at lade en robåd sejle mig i land, men da jeg alligevel ikke ved, om jeg kan 

nå Portland i aften, og da søen er meget høj, og der er mindst 3 danske mil ud, 

tør jeg ikke vove forsøget, hvad alle ombord også fraråder mig. – Nu er klokken 

1½. Vejret har bedaget sig. Vi ser andre sejlere ude, og nu letter vi anker. Går alt 

vel, menes der, vi kan være i Portland kl. ca. 12 i nat. Men hvad så med under-

holdningen? – Jeg vil dog med det samme notere, at hele besætningen her om-

bord er negere, selv jomfruerne er kulsorte. Opvarterne har de dejligste og 

mest misundelsesværdige tænder, jeg har set. De er høflige og venlige. Så nu 

går vi fremad igen. Det er umuligt at skrive, så voldsomt ruller skibet, så resten 

må komme senere. – Senere – vi var nogle stykker, der lå ovenpå dækket på 

kahytloftet, men efterhånden forsvandt den ene efter den anden og ”ofrede”. 

Vinden havde lagt sig, men dønningerne var voldsomme. Begge rælinger uaf-

brudt skiftevis i vandet. Ved middagen var vi kun 3 tilstede, skønt der var ”sling-

rebord”, væltede maden dog ned på gulvet. Alle var søsyge på os nær. I 3 år 

havde kaptajnen ikke haft sådan et vejr. Vi lagde til bryggen kl. 1 om natten mel-

lem mandag og tirsdag. Her stod 2 komitemedlemmer hr. Enemark og en herre 

til. De havde vogn, vi kørte i en fart – skønt det lige havde sneet ½ alen høj sne 

– til Rossini Hall. Da man vidste, jeg var på søen og næppe kom, havde det ind-

virket på besøget, og nogle var gået, men der var dog ca. 100 mennesker tilba-

ge, som hilste mig med jubel. En holdt en tale, at de var glade, fordi jeg kom, 

men mest fordi jeg var reddet og i live, da de havde haft så mange søulykker 

der. Jeg selv var glad og oplivet over at være kommet i land. Det var min første 

udflugt herovre på egen hånd, og den begyndte jo ret eventyrligt. Nu var jeg 

glad, og jeg spurgte, om folk ønskede det, var jeg villig til at give hele mit pro-

gram. Folk råbte jublende ja. Bænke og stole blev flyttet ud på gulvet – man 

havde fordrevet tiden med dans – og kl. 1½ begyndte jeg programmet og læste 

op, sang uafbrudt til kl. 3. Det gik ypperligt. Folk var henrykte, holdt taler og 

råbte hurra for mig. Hele tiden medens jeg læste og sang – en englænder ak-

kompagnerede mig, vi havde ingen sprogforståelse, kun nodeforståelse sam-

men – stod jeg og gyngede, som om jeg var på skibet endnu. Denne første ud-
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flugt vil jeg aldrig glemme. Kl. 4½ lå jeg i min seng. Folkene her var jævne, en-

kelte ret jævne, men meget elskværdige og rare. 

Tirsdag den 26. marts 

Kl. 7½ blev jeg vækket. Kl. 8 kom hr. Enemark og den anden herre. De fortalte, 

folk havde været så henrykte over mig, at jeg endelig måtte komme igen, og de 

ville da spille ”Nej” sammen med mig. Kl. 9 rejste jeg med toget til Troy. Det var 

en nydelig køretur til Boston med mange landliggerhuse overalt. En ejendom-

melighed er der, at alle disse huse er af træ og ikke særlig smukke, og så er der 

ikke spor af have omkring dem, kun græsplæner, sjældent et træ eller busk. 

Amerikanerne har vel for travlt eller for lidt interesse for blomster eller for at 

passe dem. Ligeledes med kirkegårdene. Man ser kun et monument – ofte 

smukt – en sten – pæl eller en tavle, og ingen grav eller spor af blomster eller 

træer. Det ser underlig tomt og forretningsmæssigt ud. Er man død, er det for-

bi, og så har man ikke tid til at pynte grave eller ofre mere på den afdøde. Det 

er der ingen business ved. I Boston stod en hr. Süger og tog imod mig og hjalp 

mig med omskiftning af tog – hvad jeg næppe på egen hånd kunne have gjort. 

Han kørte så med til næste station, og vi aftalte underholdning med ”Nej” i Bo-

ston, når jeg kom tilbage. Turen fra Boston til Troy var meget smuk – af og til 

helt norsk bjerglandskab. Jeg spiste min middag i Pullmanvognen og fik deref-

ter på min plads i vognen en højst nødvendig lille slummer. De amerikanske 

jernbanevogne har nemlig den fordel frem for vore hjemme, at det er mere, 

som om man glider hen ad skinnerne, end som man kører eller ruller af sted. 

Den stødende fornemmelse som hjemme kendes ikke. Og så er vognene meget 

lange gennemgangsvogne. Farten vi kørte var 12 danske mil i timen. Kl. 6½ kom 

jeg til Troy, hvor komiteen modtog mig. Doktor Bech, Augustinus og flere. Vi 

tog til hotellet – meget morsomt i gammeltysk stil. Jeg fik bouillon, blev barbe-

ret, og så kørte vi til akkompagnetricen, prøvede og var kl. 8¼ i Dania Hall. Mit 

omklædningsværelse blev benyttet af alle til komiteværelse, drikkeværelse og 

gennemgangsværelse. Jeg protesterede lidt herimod, men det nyttede ikke. 

Man fandt det højst naturligt, at vi var sammen hele tiden, især da det var 

mandfolk. I det hele optræder man højst ugenert herovre, og den almindelige 

høflighed, som vi sætter pris på hjemme, kendes ikke. De to pæne herrer, der 

om morgenen kom ind på mit værelse i Portland og hentede mig til jernbanen, 

tog ikke deres hatte af i min stue, skønt de var der længe, og vi talte meget 

sammen. Ligeledes nu sværmede de omkring mig, medens jeg klædte mig på 

og kom med mere eller mindre passende bemærkninger. Nå, sligt vænner man 

sig vel også til. Aftenunderholdningen gik glimrende, og folk var henrykte. 
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Mange omstændigheder gjorde, at der heller ikke her var godt hus. Folk var lidt 

gnavne på Oda, fordi hun havde lovet dem større program, end hun holdt, og 

navnlig fordi hun havde strøget ”Løgnens ansigter”. Imidlertid måtte jeg her 

som i Portland love at komme igen, så skulle der blive fuldt hus. Efter under-

holdningen spiste vi en 12-14 stykker sammen. Jeg gjorde her bekendtskab med 

en hyggelig og elskværdig præst, Jacobsen, og hans frue. Han var præst ved 

den danske menighed, havde set mig som Svend Trøst. Det havde begejstret 

ham, så han ville være skuespiller. Imidlertid opgav han dette for præstestan-

den. Atter et bevis på hvor lille et skridt der er fra skuespillerstanden til præste-

standen. Vi holdt en del taler, og hr. Bech oplæste et langt digt, han havde 

skrevet til min ære og overrakte mig det. Han skrev samtidig til Eskesen, at det 

var den bedste underholdning, de nogensinde havde haft i Troy. Jeg blev ind-

budt af en hr. og fru Hansen til at bos hos dem om natten, da hotellet lå en halv 

time borte. Jeg dansede ikke. Men den amerikanske ejendommelige dans inte-

resserer mig. Den vil jeg lære, inden jeg kommer herfra. Ja, og det er sandt, jeg 

har lovet Olaf at lære at steppe. Om natten spadserede vi over en vældig bro 

over Hudson og tilbage. 

Onsdag den 27. marts 

Kl. 9½ stod jeg op, og kl. 10 hentede pastor Jacobsen mig. Vi gik en tur, besøgte 

hans hjem og kirke. Det var alt småt, men umådelig hyggeligt. Jeg kom til at 

tænke på – og sagde til Jacobsen – hvor anderledes præsten kunne få tag i sin 

menighed i dette mindre rum end i de store kolde stenkirker, hvor præst og 

menighed er langt fra hinanden. Her kunne han se hver enkelt og følgelig tale 

mere indtrængende og blive bedre forstået og ordet derfor få større magt. Han 

gav mig ret og var glad over sin kirke og sin menighed 5-600 sjæle. Kl. 12 spiste 

vi middag hos hr. og fru Hansen, og kl. 2 kørte jeg med toget en aldeles henri-

vende tur langsmed Hudson-floden. Hele tiden næsten lige i vandkanten, og jeg 

var heldig at få plads ved vinduet imod floden. Landskabet var meget afveks-

lende, hyppigt som mild norsk natur, med mindre byer og landliggerhuse, navn-

lig på alle småøerne. Underligt at tænke sig, at det var den flod, man i sin barn-

dom læste om, at særlig rødhuderne holdt til for et par hundrede år eller færre 

siden, og nu overciviliseret. Kl. 6½ kom jeg til New York, og her stod Hartnack 

og tog imod mig for at hjælpe mig lidt tilrette. Eskesen havde sendt ham. Han 

fulgte med mig til Lyric Teatret, hvor jeg fik billet til om aftenen til Novelli. Han 

forlod mig, og jeg spiste så ene – første gang – middag på en restauration. Kl. 8 

var jeg så i teatret og så ”La Morte Civile” af Paolo Giacometti. Det var et mo-

derne stykke, hvor Novelli spillede en mand på nogle og fyrretyve år i italiensk 
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bondekostume, hel brun fløjlsdragt med knæbenklæder og hvid gamacher til 

knæene. Jakke, vest, udfalden krave og gule sko med gule remme snoet over 

op over gamacherne eller strømper var det vist. Han havde malet sort skæg, 

som rundskæg, altså stærkt stubbet. Ikke […] skæg. Han havde en lang stok i 

hånden. Jeg forstod ikke sproget, men spillet var for Novellis vedkommende 

vidunderligt. Han havde ikke gjort sig køn, tværtimod, lidt rød i hele ansigtet. 

Han har store dejlige øjne og kønne tænder, men er ellers grim. Novelli er den 

største karakterskuespiller, jeg har set, større end alle i Berlin og Paris. Hans 

overgange er vidunderlige, ikke to sætninger i samme tonefald og så hans mu-

sik og gestus, bedre og naturlige komediespil kan ikke tænkes. Pauserne lange, 

og som han udfylder dem med gestus og blik og mimik. Stemmen er lidt tilslø-

ret, men kan blive kraftig og stærk. Dog det hele er så enestående naturligt, at 

det er som selve livet. Den måde han døde på – han led af en hjertefejl – var 

højst realistisk med uafbrudt hikken, men virkede så voldsomt, at man sad helt 

åndeløs. Og da han styrtede død om på datteren, der knælede for ham, brage-

de huset – det var desværre halvtomt – af vældigt bifald. Det var mest italiene-

re, der var i teatret. Jeg betragter det at have set Novelli som det største, jeg 

endnu har set i Amerika. Det der har grebet mig mest endnu. Desværre er mine 

sager, min turne her arrangeret på en så slet måde, at jeg i dette øjeblik – nu 

har jeg været her i 3 uger – ikke ved, hvor jeg skal hen eller om mere er arrange-

ret for mig. Ryberg har jeg skrevet til for 8 dage siden, men intet svar fået fra 

endnu. De andre har heller ikke. Eskesen er fortvivlet, men kan intet gøre. Jeg 

har lyst til at bryde […] med det hele og enten rejse hjem, men så bliver der jo 

skandale både over mig og selskabet, eller rejse på egen hånd – hvis jeg bare 

kunne – så gik skandalen over selskabet alene. Tilmed erfarer jeg, at de to ste-

der jeg nu […] i Portland, skulle de kun betale os, hvad de fik i overskud af un-

derholdningen, og det blev af mange grunde ikke meget, og i Troy skulle de kun 

give 35 dollars. Resten, overskuddet blev deres. Og de tjente dog noget. Af dis-

se 35 dollars skal så min rejse og ophold betales og selskabet have 1 tredjedel. 

Følgelig bliver der intet tilovers til mig. Dette vil jeg ikke finde mig i. Jeg vil og 

må have en anden ordning på sagerne. Eskesen hentede mig efter forestillin-

gen hos Novelli, og vi kørte hjem til Perth Amboy, hvor vi kom kl. 2. 

Torsdag den 28. marts 

Skønt det var dejligt vejr, og Eskesen fristede mig med en automobiltur, holdt 

jeg stand og blev hjemme og hvilede mig og skrev brev hjem. Jeg havde lovet 

at besøge min halvbroder Theodor i Perth Amboy, men da han ingen telefon 

havde, telefonerede vi til hr. Monberg, der er gift med en kusine, at jeg kom der 
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om aftenen for at være sammen med hele familien. Eskesen bilede mig derud, 

men jeg fandt hverken min halvbroder eller min halvsøster, der bor ved siden af 

eller deres ægtehalvdele. Familierne var nemlig stærkt uvenner og kom aldrig 

sammen. Jeg var meget ked herover, da det væsentlig var min broder, jeg ville 

besøge, som havde modtaget mig elskværdigt ved min ankomst til Amerika. 

Senere skrev jeg ham breve til med undskyldning og sendte mit billede. Der-

imod var der en søster og en broder til fru Monberg, begge gifte. Det var alle 

sammen meget pæne og meget jævne folk, som det øvrige selskab. En af dem 

havde været butikskarl hos Ludvig Petersen i Hellebæk, da vi boede der for 

mange år siden. Monberg kørte mig hjem med en sprælsk hest, der var ved at 

løbe løbsk – hvorfor ikke også det!!! 

Fredag den 29. marts 

Kl. 9 tog Eskesen og jeg til New York, hvor jeg ville tilbringe 2 dage hos Anton 

Hegner. Jeg havde skrevet dagen i forvejen, at jeg kom. Desværre var der en 

misforståelse, så Hegner var rejst om morgenen. Vi gik da til et af New Yorks 

flotteste hoteller, en ny skyskraber på 20 etager. Her fik jeg værelse på 17. eta-

ge for 2½ dollars. Vi spiste lunch. Eskesen forlod mig, og jeg tog da ud til ”Cen-

tral Park”, New Yorks Boulogneskov og Champs Elysée. Det er en umådelig stor 

park, og her var et meget interessant folkeliv. Det var i ”strøgtiden”, og der var 

et utal af køretøjer – som i Champs Elysée – mest biler og ”cab’er”, ikke så 

mange 4-hjulede vogne. Skønt der var et mylder af vogne, kunne det dog ikke 

måle sig med Paris i mængde eller i flot udstyr eller elegance. Der var mange 

flot påklædte damer, men ikke så flotte og smukke som i Paris. Heller ikke så 

megen demimonde. På en stor cementbelagt legeplads tumlede næsten alle – 

drenge og piger – rundt på salonskøjter. Der er flere små søer i parken med sej-

lads, men det hele ser som alt her i New York så forretningsmæssigt ud. Kun 

nogle få statuer, der hvor børnene leger, næsten ingen blomster og det hele 

kedeligt. En mængde egern viltrede pudsigt omkring. Ved en høj egyptisk obe-

lisk i haven ligger museum, der indeholder både etnografiske og skulptur og 

malerisamlinger samt udgravninger fra Ægypten. Skulpturen var mest kopier. 

Der var en del udmærkede malerier og fortrinlige etnografiske ting, men det 

hele kunne selvfølgelig ikke måle sig på nogen måde med Louvre eller Dresden. 

Om aftenen var jeg i Lyric Teatret igen og så Novelli i … et originalt – ikke vide-

re godt stykke, der handlede om russiske forhold. Der var mærkelig nok meget 

tomt her. Man forstår åbenbart ikke Novellis kunst her eller hans lands for al-

vorlige og ophøjet kunstfremstilling. Det er en grænseløs skandale, at han sta-

dig spiller for dårligt hus. Det dårlige hus indvirkede på spillet, der næppe var så 
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godt som ellers. Rollen var heller ikke god, men der var fortrinlige enkeltheder, 

bl.a. slutningsscenen, hvor faderen – Novelli – bliver sindssyg over sønnens 

død. Der havde været et hårdt og spændt forhold mellem de to. Dette gjorde 

han fortrinligt. Bl.a. tog han en lang stok bag om nakken, lagde armene derom-

kring og agerede dansende bjørn. Men jeg har en følelse af, at han holder me-

get af at græde. Han klynker meget, selvom det er dygtigt gjort, trætter det 

dog lidt, men overgangene er utallige og glimrende. Stemmen er stadig sløret, 

men benyttes lavt og naturligt. Da jeg kom på hotellet, var jeg – måske på 

grund af, at jeg ikke havde moret mig så godt – stadig opfyldt af Ryberg i Chi-

cago. Jeg satte mig derfor til at skrive 4 lange sider – hvast og stærkt – til ham. 

Jeg gik straks ned med brevet. Jeg var lettet om hjertet. 

Lørdag den 30. marts 

Om formiddagen blev der telefoneret til mig fra en hr. Løber, med bud fra 

Eskesen, at der var telegram fra Ryberg om straks at komme til Chicago. Jeg 

skulle have hørt Calvé kl. 2. Løber kom så og hentede mig kl. 12, og jeg kørte 

hjem til Perth Amboy og pakkede alting ind, og kl. 6 tog Eskesen og jeg så til 

New York igen med al bagagen. Vi tog ind i ”Astor House”, klædte os om og 

tog langt ud i Brooklyn, hvor vi havde lovet at overvære premieren på Dansk 

Dramatiks første opførelse af ”De sorte får”. Stykket var ganske godt og hand-

lede om de uheldige unge mennesker, der af forældre og værger bliver sendt til 

Amerika. Efter stykket holdt jeg en tale og takkede forfatteren og aktørerne, 

der gjorde vældig lykke. Hartnack og jeg skulle så bagefter have været til fest i 

en ”broderloge”, men opgav det. Vi kom hjem kl. 4. Jeg traf her mange danske, 

som kendte mig bl.a. en søn af kammerherre Hage, […], som Astrid kendte, 

også en broder til skuespiller Agerholm og nevøen af Reumert. 

Søndag den 31. marts (Påskesøndag) 

Kl. 11 forlod jeg New York med et ekspres-Pulmann tog, luksustog kaldet, og 

det svarede i et og alt til navnet, utrolig elegant udstyret. Vognen ryster slet ik-

ke som hjemme. Det er som man glider hen ad skinnerne. Det var dejligt. Vi kør-

te 15 mil i timen. Turen var meget smuk, af og til langs floder og bjerglandska-

ber. Jeg læste noget og spiste mine måltider i ”Dining Car” og sov tåleligt om 

natten. Sæderne jeg sad på blev lavet om til seng 

Mandag den 1. april 

Kl. 9 kom jeg til Chicago og blev modtaget af Dr. Ryberg. Vi kørte til hotel 

”Shermann House”, hvor Oda og Willumsen boede. Oda havde spillet sidste 

gang her aftenen i forvejen ”Et enfoldigt pigebarn”. Willumsen dulmer. Jeg 

vækkede Willumsen, der sov og fik en kort samtale om situationen. Oda havde 
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sovet den nat hos Hertz. – Ryberg og jeg gik så og hilste på den danske konsul 

Hansen, og derefter til min skolekammerat – Sorte Hansen. – Vi passiarede og 

var i en bar og fik en drink. Så var R. og jeg i besøg hos Hertz. Præsidenten for 

Dansk-Amerikansk Selskab i Federal Byg. – Han er direktør for en afdeling i 

skattevæsenet. Hans kontor er i en pragtfuld bygning, byens posthus – en højst 

elskværdig mand. Vi talte om forretningerne, men Ryberg ville stadig ikke tale 

derom, og jeg mærkede, at han havde fuldstændig Hertz i lommen. Jeg fordre-

de en samtale – afgørende – med R. på mit hotel om eftermiddagen, da jeg 

skulle rejse næste morgen kl. 9½ til Skt. Paul. Oda og Hertz kom på hotellet om 

eftermiddagen. Oda og jeg var glade ved at se hinanden. Vi fik talt lidt om situa-

tionen. Oda var også ked af det hele, navnlig af Ryberg. Hun havde ikke tjent 

nok, og han havde behandlet hende som en slubbert. R. kom så op på mit væ-

relse, kom så igen med en hel del udflugter, at han nok havde en del byer, men 

ikke skrevet det ned o.s.v. Jeg blev vred og sagde ham min mening. Så sendte 

Oda i misforstået iver Hertz op for at mildne mig. R. udbetalte mig 100 dollars til 

rejseudgifter og lovede at komme næste morgen tidlig med alle byer og planer 

nedskrevne. Hertz inviterede os i teatret, hvor vi så ”The Music Master”, en 

ganske rørende folkekomedie, der for hovedrollens vedkommende blev spillet 

ganske fortrinligt. I teatret var: Hertz med en nydelig frue og datter – der kun 

talte engelsk – Oda, Willumsen, jeg, vicekonsul Oldenburg (søn af overpræsi-

denten hjemme), dr. Henius og frue, hr. Antonsen og frue alle danske. Bagefter 

spiste vi fortrinligt til aften i byens fineste restaurant, kælderen i ”Shermann 

House”. Da jeg kom hjem, begyndte jeg langt brev hjem og pakkede ind. Wil-

lumsen var tilfreds og havde haft det godt sammen med Oda. 24. april rejste 

han hjem. 

Tirsdag den 2. april 

Mærkedag i ”Dansk-amerikansk Selskabs” og min historie. Ryberg kom hen ad 

kl. 8 morgen. Jeg var for længe siden færdig med at pakke ind og rejsefærdig. 

Oda og W. skulle rejse kl. 10 til en mindre by, komme igen dagen efter til Chica-

go, blive der nogle dage og så rejse til New York, hvor Oda skulle afslutte 21. 

april. Ryberg havde imidlertid kun 5 byer færdig og var meget forfjamsket med 

hensyn til fremtiden. Jeg erklærede da ikke at ville rejse bort, før jeg havde set 

hans planer og papirer over min fremtidige virksomhed. Der blev bestemt et 

møde i hans hjem kl. 1 sammen med Hertz, og min rejse bestemt til kl. 6 efter-

middag. Kl. 1 kom R. og hentede mig til sit hjem i en villa udenfor byen. Han 

mælede ikke et ord på hele turen og var øjensynlig bange for mig. Jeg telefone-

rede her med frk. Reutzmanns moder, der gjorde et meget elskværdigt og sart 
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indtryk. Jeg lovede at besøge dem, så hurtig jeg kom til byen. Da Hertz kom, gik 

vi op på første sal, hvor selskabets kontor var, et af R. egne værelser, som han 

for betaling havde lejet ud til selskabet, ligesom hans ene datter var sekretær 

hos ham med 8 dollars løn om ugen. Selv fik han også stor gage, så han forstod 

at malke selskabet godt. Han begyndte med at vise mig nogle intetsigende pa-

pirer og planer og var meget overlegen, men det viste sig til slutning, at han 

kun havde de 5 byer færdige og ellers intet. Jeg blev rasende og talte om denne 

hensynsløse måde at behandle mig på. Hertz lagde sig imellem. Da jeg erklære-

de, at jeg henholdt mig til min kontrakt og fordrede de 3000 kr., som var garan-

terede af selskabet og som stod i den kontrakt R. havde sendt mig, erklærede 

både Hertz og R. intet at vide herom. Hertz havde aldrig set denne paragraf, og 

R. erklærede aldrig at have skrevet dette i kontrakten. Jeg fordrede da, at R. 

fremlagde kopi af kontrakten, som han vel måtte have, og efter at have læst et 

ligegyldigt brev til mig, rykkede han endelig frem med kopien, der viste sig at 

være rigtig, kun var det punkt, der omhandlede garantien udeladt. R. beskyldte 

mig for, at jeg urigtig ville tilvende mig en garanti af selskabet, som ikke tilkom 

mig. Jeg blev kogende, splintrende gal og kunne knap styre mig. Jeg stirrede 

ham skarpt i øjnene og tog Hertz til vidne på, at R. erklærede aldrig i mit hjem i 

København eller skriftligt at have omtalt de 3000 kr.. R. nægtede nogensinde at 

have hørt denne sum nævne eller skrevet om den. Jeg tog da harmdirrende 

men som en sejrsikker triumfator min tegnebog op af lommen og tog Rybergs 

kontraktbrev til mig ud deraf og bad Hertz læse det højt. Han faldt sammen i 

stolen af fortvivlelse over R., da han læste det. Jeg spurgte H., hvad man kaldte 

en mand, der som R. behandlede mig sådant og gik lige ind til R. og hvæste 

ham i øjnene ”Slyngel”, hvorefter jeg tordnede løs på ham og erklærede intet 

at ville have med et selskab at gøre, der havde sådanne mænd i deres midte og 

sagde til R, at han burde sparkes ud af selskabet, og han forhåbentlig nu var 

umulig for fremtiden i alt selskabet vedrørende. Han rykkede sig bestandig 

nærmere til døren og forsvandt lidt efter stille herudaf som en våd hund. Han 

sagde ikke et suk, mens jeg tordnede løs på ham. Hertz var fortvivlet, da han 

havde troet fuldt og fast på R. og værget ham mod alle angreb og holdt ham 

oppe. Han sank sammen af sorg over således at være blevet holdt for nar af R. 

Han bad mig mange gange om undskyldning og sagde, jeg var i min gode ret til 

at bryde, men bad mig dog blive i alt fald de 5 byer, der var ordnede, hvad jeg 

lovede. Han havde tårer i øjnene, jeg med over at være så skammelig behand-

let. Lidt efter gik H. ned for at tale med R. Denne var imidlertid gået sin vej, lø-

bet som en hund bort fra sit eget hus. Konen og begge døtrene gik og græd, da 
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de havde hørt det hele. Straks efter tog Hertz og jeg også bort. Jeg var glad 

over, at R. nu var jaget ud af selskabet. Hertz ligeledes over at have sluppet den 

drage, han havde næret og troet så stærkt på. Kl. 6 var der møde på Hertz’ kon-

tor for at drøfte begivenheden. Her var dr. Henius, hr. […], viceadmiral Olden-

burg, Hertz og jeg. Alle var glade og takkede mig, fordi R. var blevet fjernet, og 

det blev bestemt, at Ivar Kirkegaard i Racine, Wisconsin, skulle overtage hans 

post. Der blev telegraferet og telefoneret rundt omkring til blade og bestyrel-

sesmedlemmer om begivenheden. Da jeg holdt på at udtræde og ophæve mine 

forpligtelser overfor selskabet efter de 5 gange, jeg havde lovet, bad de mig 

indstændigt om at blive for at undgå den store skandale og opløse selskabet. 

Da man forestillede mig, at jeg vanskeligt ville kunne rejse på egen hånd og i 

øvrigt lovede nu at sætte alle sejl til for at genoprette det forsømte, lovede jeg 

til slutning at blive i selskabet de kontraktmæssige 3 måneder ud. Derefter spi-

ste vi alle en velfortjent middag, hvor man lovede at arrangere en stor forestil-

ling senere i Chicago og muligvis spille ”En spurv i en tranedans”. Hertz og alle 

var nu betydelig lettede ved at være blevet af med Ryberg. Kl. 10 om aftenen 

rejste jeg med toget til Skt. Paul. Hertz fulgte mig ud og besørgede alt fornø-

dent for mig. 

Onsdag den 3. april 

Kl. 10 kom jeg til Skt. Paul i Minneapolis og blev modtaget af postfuldmægtig 

Moe og entreprenør Frandsen. Vi kørte straks til Hotel Frederik, så teatret – ny-

deligt og smukt – Mozart Hall, spiste lunch og spadserede lidt i byen. Derefter 

hvilte jeg lidt og kl. 5 hentede Moe mig til prøve sammen med dem, der skulle 

spille i ”Nej”. De boede i en villa 1 time fra Skt. Paul helt ovre i byen Minneapo-

lis. Jeg blev meget overrasket ved at høre, at justitsråd Ganstrup og Sophie var 

ravnorske og Linck dansk og akkompagnetricen engelsk. Hun forstod ikke 

dansk. De var alle temmelig umulige især Sophie. Linck var en nevø af afdøde 

[…], som på grund af dovenskab – sagde han selv – måtte gå til Amerika. Han 

tilberedte nu skind hos en buntmager. Vi prøvede til 10 og kørte så til Moes vil-

la. Alle folk, der blot kan skrabe lidt sammen i dette land, har en villa. Fruen var 

meget elskværdig, og der var stort selskab samlet, bl.a. den danske konsul. Dr. 

Nelson, en højst elskværdig mand. Vi spiste, holdt taler, og jeg blev i Moes gæ-

steværelse om natten, da det blev for sent at tage til byen. 

Torsdag d. 4. april 

Efter at have spist frokost, og jeg havde sunget Hjemmets sang i Moes fono-

graf, tog vi til Skt. Paul, hvor vi igen kl. 1 spiste frokost sammen med Dr. Nelson, 

konsulen og flere. Jeg hvilede, skrev kort, og kl. 5 gik vi på teatret, fik scenen i 
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orden og prøvede ”Nej”, der nu ikke gik så galt. Jeg talte her med en ung musi-

ker, en søn af korsanger Keil hjemme. Han havde besøgt mig på hotellet om ef-

termiddagen. Han var uden beskæftigelse og ville gerne rejse med mig. Des-

værre var der ikke mange folk til forestillingen. Folk er blevet mistroiske. De er 

blevet narret så tit med danske middelmådigheder, at de bliver borte. Der blev 

intet overskud, så jeg måtte selv betale rejsen fra byen til Cedar Falls. Imidlertid 

gik det her som andre steder, hvor jeg er optrådt. Folk morede sig glimrende og 

erklærede, at det var den bedste underholdning, de nogensinde havde haft her 

og bad mig endelig komme igen. Her var folk, der var rejst 100 engelske mil for 

at høre mig. Alle kom og takkede mig bagefter. Efter underholdningen kørte vi 

langt udenfor byen til entreprenør Frandsens villa og spiste til aften. De assiste-

rende og mange andre. Det var meget jævne folk, men elskværdige og hyggeli-

ge. Vi havde det meget rart. Sent kom jeg hjem til hotellet. 

Fredag d. 5. april 

Kl. 11 havde jeg pakket ind, og kl. 12 kom redaktør Christian Rasmussen fra Min-

neapolis, som jeg havde truffet i New York og været sammen med dagen før, 

og hentede mig. Vi kørte op til Kapitolet, staten Minneapolis’ regeringsbygning 

og rigsdagsbygning. Vi hilste her på chefen for undervisningsvæsenet i staten, 

Olsen en dansk, der havde arbejdet sig op fra simpel skolelærer til denne store 

stilling. Han havde overværet forestillingen og var henrykt. Han gav mig mange 

interessante oplysninger om undervisningen i staten. Jeg talte også med en 

anden dansk mand Moldrup, der havde en fuldmægtigplads i bygningen. I det 

hele er det glædeligt at se, hvor mange danske, der indtager indflydelsesrige 

stillinger overalt. Kong Frederik havde ret, da han sagde, at det at være dansk 

var en god anbefaling til alt arbejde. Kapitolet som vi derefter beså, er en 

pragtfuld bygning, nærmest i fransk stil med mange søjler og vægmalerier. Der 

er to […]. Vi besøgte dem begge. I det ene blev der holdt møde, også ugenert 

er her, at vi gik lige ind i salen – medens der blev holdt tale og satte os imellem 

folketingsmændene og hørte på forhandlingerne. Jeg modtog en medalje fra 

Kapitol som erindring. Efter at have spist lunch, kørte vi med sporvogn 1 time til 

Minneapolis, bl.a. over Mississippi-floden. Hvor mange erindringer har man ikke 

fra den gennem Coopers indianerromaner. Ak ja! De stakkels fordrevne rødhu-

der. I Minneapolis beså vi Rasmussens vældige trykkeri. Han trykker en mæng-

de aviser og tidsskrifter næsten til hele landet, navnlig vestover. Jeg fik mit 

navn og dato støbt i bly, som avistyper. Fremgangsmåden var meget interes-

sant at se. Vi beså derefter byen, dels til fods og dels pr. sporvogn. Det er en ny 

by, knap 50 år gammel, der væsentlig lever af savværker og melmøller. Man ser 
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små huse fra byens første tid ved siden af nutids pragtbygninger. Ganske ejen-

dommeligt at se. Byen er i stærk opkomst, var meget smuk og har sikkert en 

stor fremtid for sig. Vi kørte så ud til Rasmussens villa og spiste. Fruen – født på 

Bornholm, Rasmussen for resten i Sæby – var meget elskværdig og gæstfri, 

som alle danske. Jeg hvilede et øjeblik, og kl. 8 kørte vi til en forhenværende 

massør, nu direktør for et bryggeri, Lauritzen, hvor vi var inviterede. Her var 

Moe og frue og mange andre. Lauridsen var fra Svendborg og fruen fra Rudkø-

bing. De havde et nydeligt hus og 4 børn, der kun talte engelsk. Jeg var død-

træt, men morede mig ganske godt. Selvfølgelig blev der talt meget for mig, og 

jeg måtte holde flere taler. Kl. 1½ slap vi derfra, men var over 1 time om at køre 

hjem. Folk bor alle så urimelig langt borte fra byen, men det generer dem ikke 

at ofre flere timer på vejen i modsætning til hjemme, hvor de fleste gruer for at 

bo 1 times vej fra byen. Jeg sov hos Rasmussen om natten. 

Lørdag den 6. april 

Rasmussen fulgte mig til toget, og kl. 10 kørte jeg derfra og nåede kl. 6 til Cedar 

Falls, hvor jeg blev modtaget af vicekonsul sagfører Lyngby, der er født i Her-

følge ved Køge. Fruen er engelsk, men har været et år i Danmark og taler 

dansk. Jeg bor hos dem og har det ovenud fredeligt og hyggeligt. Efter at have 

spist, sludrede vi lidt, og kl. 10 gik jeg i seng, efter at have taget veronal og sov 

dejligt. 

Søndag den 7. april 

Det var et væmmeligt vejr med storm og sne, rigtig råt. Jeg blev inde hele da-

gen og skrev forretningsbreve og 12 sider hjem. Jeg var glad, jeg blev fri for sel-

skabelighed. Jeg trænger til at hvile, og her er så velsignet fredeligt og roligt. 

De bor i en villa i udkanten af byen. Det er unge folk med en 2 års sød pige. 

Mandag den 8. april 

Hvad jeg ikke fik skrevet færdig i går, blev besørget i dag. Ellers drev jeg den 

meste tid. Jeg fik en ubehagelig overraskelse, da bladet ”Pioneren” kom fra 

Omaha. Jeg skulle spille der og i Corneill Bluffs nu på lørdag og søndag. I bladet 

stod, at jeg skulle spille i ”Guldkarereten”. Det vidste jeg, men tillige at jeg skul-

le spille Anker i ”Soldaterløjer”, som jeg aldrig har spillet. Det var også en af 

Rybergs genistreger at lade mig spille heri uden videre, uden at rådføre sig med 

mig eller korrespondere herom. Jeg skrev straks til Omaha, at det var mig ube-

hageligt, forklarede grunden, og bad dem forandre det, men hvis det var umu-

ligt, måtte jeg bide i det sure æble og lære Anker over hals og hoved og spille 

den. Jeg venter nu svar herpå. Den forbandede Ryberg. Jeg har nu skrevet til 
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Kirkegaard med programmer o.s.v. for at undgå lignende tilfælde for fremti-

den. 

Tirsdag den 9. april 

Jeg har det storartet her. Lyngby og fruen ved ikke alt det gode, de vil gøre for 

mig. Mine livretter - igen fik jeg risengrød – laver fruen selv. De har ingen pige. 

Jeg har endnu ikke haft så hyggelige og fredelige dage som her. I formiddag – 

vejret er ganske pænt – var Lyngby og jeg udenfor byen for at se statens store 

lærer- og lærerindeseminarium. Det var et vældigt bygningskompleks og meget 

interessant at se. Der var bl.a. en foredragssal bygget som et teater, der kan 

rumme 2500 mennesker. En tandlæge holdt foredrag, da vi kom. Gymnastiksa-

len var mægtig. Den var delt med skydedøre i midten, og når disse blev skubbet 

til side, var hele salen fuldstændig som ridehuset hjemme i Christiansborg Slot. 

Det var et vældigt rum. Nedenunder var 600 små badekamre med styrte- og 

brusebad og et vældigt stort bassin til svømning med 80 gr. Fahrenheit varmt 

vand. 2 gange om ugen badede kvinder. 2 gange om ugen mænd. I øjeblikket 

var der 1400 elever, undertiden 2400, der alle bor privat i nærheden af skolen, 

hvor der er en hel lille pensionatby. 25 danske elever var der, og flere af profes-

sorerne er danske. Fyrbøderen er dansk. Underholdningen gik strålende, fuldt 

hus og vældig jubel og hurraråb for mig. Her som overalt ønsker man mig igen. 

Jeg var den første, der nogensinde har båret ridderkors her i Cedar Falls, ingen 

havde set sådan et før, og det blev almindelig beundret. Vi gik straks hjem efter 

underholdningen, spiste og tidlig i seng. 

Onsdag d. 10. april 

Tidlig op og tog afsked med de herlige mennesker. Det er det sted, hvor jeg 

endnu på turen har befundet mig bedst. Disse mennesker vidste ikke alt det 

gode, de ville gøre for mig. Jeg vil aldrig glemme deres elskværdighed. Kl. 10 

kørte jeg til Newel. Ankom her kl. 2½ og blev modtaget af komiteen, arbejds-

folk i arbejdsdragter, men flinke mennesker. Vi spiste så lidt på hotellet, hvor 

jeg boede. Petersen hed værten og var dansk, ligesom hans kone, der var en 

forhenværende Nyboderpige, der sang Nyboderviser for mig. De havde været 

herovre i 29 år. Hun var tyk, jovial og elskværdig og græd ved underholdningen 

af glæde. Her fik jeg atter en Rybergsk ærgrelse. Idet han havde lejet mig ud til 

foreningen for fast 25 dollars på egen rejse og ophold. Dette sidste fik jeg dem 

dog til at betale. Jeg skrev til Lyngby og Kirkegaard og udtalte min store ærg-

relse over dette Rybergske arrangement og nedlagde bestemt protest imod 

fremtidig 25 dollars arrangementer. Underholdningen forløb på det fornøjelig-

ste og ejendommeligste. Der var nemlig ikke mindre end 7 bitte små pattebørn 
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med deres respektive mødre og fædre tilstede. De underholdt næsten hele ti-

den publikum med børnevræl under oplæsningen. Men at det ikke var heldigt 

f.eks. for de fine stemninger i ”Et møde” er selvfølgeligt, da jeg sang ”To glo-

ende røde kugler”, vækkede jeg tre unger, og en af mødrene blev meget ra-

sende på mig. Hun styrtede ad en trappe op på scenen og ind i mit påklæd-

ningsværelse og vissede her ungen til ro igen – men den vrælede, og jeg læste. 

Mine spøgefulde bemærkninger herom vakte megen lystighed hos publikum. 

Slige forhold må man tage let og overlegent. Folk er vant til, at børnene er 

med, da meget få har råd til at holde pige, må forældrene tage børnene med, 

når de vil ud og more sig. Det er et særsyn, at selv meget velhavende folk, hvor 

jeg har boet, holder pige. Husmoderen besørger alting selv. Pigerne er urimeli-

ge i deres fordringer både med løn, frihed og bekvemmeligheder. Newel er en 

net stor bondeby med mange danske farmere i omegnen. Efter at have spist på 

kroen og talt med Nyboderkonen og de andre gik jeg til ro. 

Tirsdag d. 11. april 

Jeg kørte tidlig om formiddagen til Omaha, som jeg nåede kl. 5. (I Newel måtte 

jeg først synge i en fonograf). Egnen her i Iowa og i Nebraska er utrolig flad og 

ser så dansk ud, næsten amagersk. I Omaha blev jeg modtaget af professor! 

(danselærer) Jenssen-Dreyer og fik lidt senere en lang samtale med Dr. Halvor 

Jacobsen af San Francisco, der var på gennemrejse fra Chicago og hjem. Vi fik 

aftalt tur for mig til San Francisco og byerne der. Han var en meget elskværdig 

mand. Dreyer og jeg kørte hjem til Dr. (tandlæge) Rasmussen, hvor jeg skulle 

bo. Det var i en villa i udkanten af byen. Det var utrolig rare og elskværdige folk, 

der endogså overlod mig deres eget sovekammer. De har to børn, en søn og en 

døvstum datter, 3 logerende herrer. Om aftenen var vi til prøve på ”Guldkare-

ten” og ”Soldaterløjer” over i Council Bluffs 1 times sporvognskørsel over flo-

den. Alle de assisterende var skrækkelige til at begynde med, men jeg sled 

hårdt og fik da lidt skik på dem. Der var en aldeles glimrende sufflør, typograf 

Henningsen. Havde han ikke været, havde jeg ikke turdet påtage mig at spille. 

”Guldkareten” er jeg ikke stor i, og Anker i ”Soldaterløjer” har jeg aldrig spillet. 

Efter prøven (under hvilken de alle drak utrolig meget øl) var vi alle ovre i en 

bar, der ejedes af en dansk mand, Jensen. Her fik vi adskillige amerikanske drik-

ke og kørte så i sporvogn hjem. 

Fredag d. 12. april 

Jeg læste kraftigt om formiddagen. Var derefter henne og tage klæder ud til 

”Guldkareten” og ”Soldaterløjer” i en teatergarderobe (privat). Det var skræk-

kelige klude, men det gik dog. Uniformen til Anker var tysk. Men fru Rasmussen 
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i hjemmet hjalp mig og gjorde alt tøjet i stand og brugeligt. Derefter var jeg i vi-

sit hos redaktør af Pioneren Neble i hans kontor i bladets bygning udenfor by-

en. Vi havde en meget interessant samtale og drøftede navnlig Ryberg-

spørgsmålet. Han sagde, at hans blad til enhver tid stod mig åben, og at han i 

høj grad ville støtte mig. Derefter var jeg til prøve i Washington Hall, en prægtig 

stor sal med en udmærket scene. Vi prøvede her fra 5 til 8½. Så gik vi hjem til 

Rasmussen og prøvede videre, da vi ikke kunne være længere i hallen. Efter 

prøven sang jeg en del sange for dem, og så spiste vi og kl. 1 i seng. 

Lørdag d. 13.april 

Jeg hvilte til 12 og læste kraftigt på rollerne. Desværre sov jeg ikke godt disse 

nætter der i huset. Jeg fik min livret risengrød til middag. De gjorde alt i huset, 

hvad jeg ønskede. Kl. 5 fulgte sønnen (17 år) mig over til Council Bluffs med alt 

mit tøj. Havde glemt flipper, så en mand i sidste øjeblik måtte styrte af sted og 

købe 2. Scenen var det mest primitive, jeg har set. Kun en stue fandtes, som 

måtte bruges til begge stykker. Ingen døre eller vinduer. Vi gik ud og ind af 

væggene, heller ingen bagdør. Her var i stedet for malet en flot kamin, der jo 

ikke passede videre godt til ”Guldkareten”. Dette stykke gik tarveligt denne af-

ten. Fru Jensen-Dreyer kunne ikke sin rolle som den Gamle, og da hun er halv-

døv kunne hun ikke høre suffløren. Folk var der ikke mange af, men en masse 

børn, både patte – og lidt større. De sidste sad foran og grinte og morede sig 

guddommeligt over ”Guldkareten”. De fandt alt morsomt, ikke alene hvad jeg 

sagde, men også, hvad den gamle sagde. Den samme opfattelse deltes for re-

sten også af publikum. De misforstod det hele og lo uafbrudt på de urigtige 

steder. Men de fleste var også tarvelige arbejdere og jævne folk, der ikke har 

nogen sans for det alvorlige. Nå, alle de primitive forhold styrkede heller ikke il-

lusionen. Det gik bedre med ”Soldaterløjer”, som jeg virkelig selv synes, jeg 

spillede rigtig flinkt. Jeg gjorde megen lykke i de forskellige forklædninger, og 

jeg lagde ikke fingrene imellem, da jeg mærkede, det betalte sig, især den gam-

le mand. (Bal bagefter). Men det gik tarveligt for mine medspillende. Vi blev al-

le fremkaldt og jeg alene til slutning. Da vi skulle hjem, måtte vi vente længe på 

sporvogn, og redaktionssekretær Frederiksen ved ”Pioneren” og jeg gik da op 

et øjeblik på en natspillebule. Der var 5-6 forskellige slags spil, fra kortspil til 

roulet o.s.v. Her var mange lidenskabelige blege spillere, der ødslede deres uge-

løn op. Dem der stod for bankerne var rigtig så hensynsløse mennesker, efter 

deres frakkeblege udseende at dømme. De mønstrede mig stærkt, da de hørte, 

jeg var fremmed og glædede sig vist til at plukke mig. Jeg ofrede kun 25 cent. Vi 
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kom sent hjem og gik hurtig til ro efter at have spist. Dreyer og frue lå hos os 

den nat. 

Søndag d. 14. april 

Jeg var træt, gik en lille tur, hvilede mig, læste og gik tidlig på teatret, Washing-

ton Hall. En stor sal med et nydeligt teater og alle bekvemmeligheder. Her var 

godt hus om aftenen, men langt fra fuld eller så godt som til Oda. Folk var ikke 

rigtig tilfreds med hende og mistænksomme overfor mig. Det er min stadige 

lod at være pioner og samle folk til forståelse af bedre kunst. Thi når de har 

hørt og set mit program, beder de mig alle steder komme igen. Jeg skal bygge 

op, hvad mine kunstkolleger, der har været her før mig, har revet ned. Hele 

programmet, der var det samme som i Council Bluffs, gjorde denne aften stor-

mende ja ovenud lykke, men alt gik også langt bedre og tog sig fordelagtigere 

ud i de gode omgivelser, end aftenen forud. Prologen gjorde stærk lykke, og 

”Guldkareten”, hvori fru Dreyer denne aften spillede rigtig godt som den gamle 

dame, gjorde megen lykke. Naturligvis fremkaldtes vi. Redaktør Neble kom op 

efter stykket og sagde, at det var det smukkeste, han nogensinde havde set 

spillet i Omaha. ”Soldaterløjer” gjorde ligeledes ovenud lykke. Man lo og klap-

pede ad næsten alle mine replikker. Men stykket gik også rigtig godt for alles 

vedkommende. Kun var elskerinden rædselsfuld, grim, umulig diktion og sang 

som en simpel sangerinde hjemme fra Dyrehavsbakken. Da vi blev fremkaldte, 

holdt jeg en tale, hvori jeg takkede mine fortræffelige kammerater og medspil-

lende kolleger og bad publikum med mig klappe af dem, hvad de gjorde. Dette 

gjorde vældig lykke, og mine medspillende var henrykte over denne ære, som 

aldrig før var blevet dem tildel. Så sang jeg ”Gadeviserne”, der også gjorde lyk-

ke. Derefter overbragte jeg kongens hilsen, som folk klappede meget af, hvor-

efter jeg sang hjemmets sang, som folk jublede over. Jeg udbragte da et leve 

for Drachmann, som hele publikum med jubel deltog i. Så sang jeg ”Farvel” og 

blev fremkaldt mange gange og takkede til sidst. Publikum var det behagelige 

samvær denne aften. Neble erklærede det for at være den bedste aften, nogen 

dansk havde arrangeret der i byen. Intet bal, En mængde danske, der alle havde 

set mig hjemme, kom og hilste på mig. Efter forestillingen kørte vi hjem til dr. 

Rasmussen, spiste og i seng. 

Mandag d. 15. april 

Jeg havde fået vasketøj (15 kr.) og pakkede hele min store kuffert om, skrev 

brev hjem og dagbog samt brevkort hjem. Jeg skulle have været til frokost med 

red. Neble både om søndagen og nu i dag, men han blev syg og sendte afbud, 

hvad jeg fandt højst mærkeligt, da Neble var den første, jeg talte med i Køben-
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havn om at rejse til Amerika. (Vi traf sammen i det grønne værelse i Nørrebros 

Teater). Da vi står os godt sammen, kan jeg ikke forstå hans optræden. Ved 12 

tiden telefonerede Frederiksen (redaktionssekretæren) og inviterede mig til 

fødselsdagsgilde hos værtinden i Washington Hall, hvor en del af byens borgere 

samledes. Jeg sagde imidlertid nej, da de kunne have tænkt herpå i tide. Nu 

havde jeg lovet mig ud til aften hos Jensen-Dreyer. Han blev pikeret herover, 

men det brød jeg mig ikke om. Så kom Neble til telefonen og bad mig gå der-

hen (han selv kom der ikke) og han var ked over, at vi nu ikke så hinanden. Jeg 

svarede, at jeg jo i to dage havde været til hans disposition og fastholdt, at jeg 

ikke ville narre de mennesker, der havde arrangeret alt i byen og min vært, der 

havde været elskværdig imod mig. Han var flov herover og bad mig, når jeg 

igen kom til byen – thi dette måtte jeg love alle – at jeg da ville bo hos ham. Om 

eftermiddagen var […] hos urmager og juveler Brødegaard, der er gift med en 

datter af min tidligere skrædder i København, Nardin. Han arbejdede her i nær-

heden. Jeg talte med ham, og det morede os begge at genopfriske erindringer 

hjemmefra. Han havde det godt og var tilfreds. Hos Brødegaard arbejder onkel 

Charles, nevøen, en brodersøn, ungt menneske. Han var tilfreds med sin stilling, 

tjente godt, og så ud til at være et ganske pænt menneske. Om aftenen var vi 

hos Jensen-Dreyer, hr. og fru Rasmussen og jeg samt fru Dreyers fader og guld-

smed Stilling. Vi havde en hyggelig aften. Jeg fik yderligere lært at danse ameri-

kansk, og kl. 12½ var vi hjemme og straks i seng. 

Tirsdag d. 16. april 

Jeg måtte uha! op kl. 5½, tog afsked, kørte sammen med dr. R på sporvogn til 

jernbanen, og kl. 7 kørte jeg til Davenport, hvor jeg ankom kl. 6. Rejsen var 

umådelig kedelig, da egnen er utrolig flad og interesseløs. I Davenport blev jeg 

modtaget af komiteen, der imidlertid ikke havde bestilt værelse på hotel til mig, 

hvorfor vi måtte køre og spadsere til 3 forskellige hoteller, før jeg – i et slags 

sømandsherberg – fik et rum. Det hele der var imidlertid så uhyggeligt og for-

bryderagtigt, at jeg ikke turde blive der, men flyttede igen efter at have barbe-

ret mig. Så måtte jeg hen i hallen og arrangere det hele om. Der var syndig for-

virring med alt, hvad komiteen havde lavet. Og meget gnaven var jeg, da jeg 

hørte, vi kun skulle have overskuddet, der senere viste sig at være cirka 20 dol-

lars. Lidt middag fik jeg, prøvede, og 8½ optrådte jeg. Der var ikke godt hus, 

dårlig averteret – en mængde pattebørn var der. 3 barnevogne med skrigeun-

ger i blev kørte frem og tilbage i salens baggrund, medens jeg læste. Der skulle 

umådelig tålmodighed til at holde dette ud og bevare sin ro. Men jeg gjorde 

det. Folk var meget glade og klappede meget. Man havde imidlertid fundet et 
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andet tålelig pænt hotel til mig. Efter at have spist smørrebrød, kom vi herhen 

og fik ved baren soda og whisky. Kl. 1½ gik jeg i seng. Man skulle vække mig kl. 

5, da toget gik 6, som jeg skulle med. 

Onsdag d. 17. april 

Naturligvis glemte man at kalde på mig, men det behøvedes heller ikke, da jeg 

næsten slet ikke sov om natten. Værelset lignede et gammelt spøgelsesværelse 

i en gammel borg, så slet var det udstyret, ingen gardiner, og bunden gik ud af 

sengen, da jeg lagde mig. Te kunne jeg ikke få noget af, da jeg rejste. Uh, det 

var væmmeligt. Jeg kom da i omnibus til stationen. Heller ikke her kunne jeg få 

drikke, men måtte nøjes med 2 appelsiner. Kl. 6. kørte jeg, og først kl. 8 kunne 

jeg i sporvognen få mad. Jeg væltede mig straks over 8 østers, æg og kaffe. At-

ter en lang, kedelig rejsedag, som Ryberg i sin uransagelige visdom havde ar-

rangeret de sidste. De sidste. Egnen lige kedelig og trættende, da ingen, hvor 

jeg havde været, vidste, hvor Clifton – som jeg skulle til – lå. Der var nemlig to, 

men ingen – ikke engang Kirkegaard – vidste, hvilken jeg skulle til. Atter en Ry-

bergsk skødesløshed ikke at underrette mig herom, trods forespørgsler. Nå, jeg 

måtte da telegrafere til Hertz, at jeg kom til Chicago for at få besked. Her an-

kom jeg kl. 11. I Davenport havde en elskværdig mand skrevet til en bekendt i 

Brodersamfundet, skomager Rasmussen om at hente mig og bringe mig til 

Hertz, hvad denne mand også gjorde. På Hertz’ kontor drøftede vi den forhån-

denværende situation, hvorefter vi alle 3 spiste en udmærket frokost beståen-

de af: Suppe, østers, makrel og – her spiste jeg for første gang en frø! En hel 

stor, væmmelig stegt frø. Jeg spiste kun lårene, der smagte lidt efter hønse- og 

kaninkød med en eftersmag af mudder, hvilket kom stærkt frem, da der ingen 

pikant sovs var hertil. Sovs bruger amerikanerne i det hele meget lidt. Så fik vi 

smør, ost, frugt o.s.v. i det hele en udmærket frokost. Kl. 3. fulgte Rasmussen 

mig til jernbanestationen. Jeg skulle rejse med til Clifton. Denne by var imidler-

tid ved telegrafens hjælp fundet. Jeg ankom hertil kl. 5½, blev modtaget af ko-

miteen og ført til et italiensk værtshus. Sønnen her akkompagnere mig temme-

lig vildt, da vi slet ikke forstod hinanden. Clifton er en større bondeby, men for-

holdene i hallen primitive. Jeg måtte klæde mig om bag kulisserne. Underhold-

ningen gik udmærket, og folk var glade. Pænt hus. De skulle kun give 25 dollars. 

Efter underholdningen måtte vi hen i en bar hos en dansk mand og spise – 

medbragt smørrebrød i papir – da dette ikke kunne fås i hallen, og 12½ var jeg 

hjemme og i seng. 
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Torsdag d. 18. april 

Jeg måtte op kl. 6, da toget gik kl. 7. Jeg fik god morgenspise og te. Heldigvis 

var der en mand, som havde været til underholdningen, og som tog sig af mig, 

da jeg skulle skifte tog på den vanskelige plads for at nå til Dwigt. I Chicago 

mente man, at jeg nødvendigvis skulle dertil først for at nå Dwigt, men denne 

mand viste mig en nemmere vej. Imidlertid måtte vi blive 2½ time i byen Kauka-

kej, hvor vi spiste frokost. Kl. 10 kørte jeg videre og nåede 11½ Dwigt, hvor ko-

miteen modtog mig. Disse dage da jeg har faret rundt ofte hen imod 100 dan-

ske mil om dagen, har gjort mig mere dristig med sproget. Jeg kan nu spørge 

om en del og klarer mig tålelig godt. Med flid skal jeg nok lære en del. Jeg er 

glad, at jeg allerede så tålelig kan rejse på egen hånd i dette vældige land. Vi tog 

straks hen til byens første hotel, der tillige er drankerasyl og er en meget flot 

bygning. Byen er i det hele nydelig, en mindre provinsby, ren og pæn. Vi spiste 

udmærket lunch, og jeg sov et par timer. Derefter prøvede jeg sangene med en 

ung dansk dame, der desværre var umulig, hvorfor jeg i sidste øjeblik måtte ha-

ve en ny, en engelsk, og lige før jeg skulle begynde, prøve med hende. Det var 

et nydeligt lokale, men heller ikke her var der mange mennesker – det blev 

regn, så landboerne ikke kunne komme ind. – Det lader til, at min skæbne bli-

ver, stadig at agere for halvtomt hus. Det er jeg nu snart ked af. Det viser, at in-

teressen for dem, der kommer fra Danmark, ikke er så stor som man tror. Jeg 

mener, man kan spare sig brobygningen. Den store mængde af danske bryder 

sig ikke om den. Folk var imidlertid glade. Efter underholdningen blev mit tøj 

flyttet hen til Simon P. Klibs (købmand), hvor vi skulle spise til aften og jeg sove 

om natten. Skønt det var pæne folk, minder måltiderne altid om rigtig jævne 

landsbyfolk hjemme i anretning og tilberedning. Det ligner vel at de fleste har 

været simple folk hjemme og bevarer deres skikke og levemåde, selvom de 

kommer højere op og får penge. Her blev holdt et par taler. Særlig var en slag-

ter Rasmussen ivrig. Jeg skulle have sovet i værelse sammen med en anden, 

men da jeg vægrede mig herved – til folkenes forbavselse – fik jeg et værelse 

alene, og sov ganske godt. 

Fredag d. 19. april 

Kl. 10 rejste jeg til Chicago og ankom her kl. 2 og blev modtaget af Hertz og 

konsul Lyngby fra Cedar Falls. Vi fulgtes til Hertz’ kontor, hvor pastor Gjørup lidt 

efter kom, og hvor min situation blev drøftet og fremtidsruten nogenlunde be-

stemt. Jeg skrev her brev til Prof. Borchsenius hjemme. Senere kom min nye 

turneleder Ivar Kirkegaard, en yngre lidt selvbevidst mand, der vist er meget 

glad i sig selv og sine evner. Han er redaktør af et månedsskrift ”Norden” i Ra-
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cine. Har en ejendommelig og lidt overlegen og lidt nedladende måde at være 

på, men ellers godmodig og vist meget flink, nu får vi se. Selvfølgelig blev mine 

fremtidsplaner drøftede noget igennem. Noget virkelig positivt kom der ikke 

ud af det hele. Vi tog hen til Hotel Bismarck for at overnatte. Jeg var nemlig 

nogle dage forinden blevet inviteret af Hertz til at deltage i en banket, som om 

aftenen skulle afholdes til ære for admiral Richellieu. Konsul Henius og godsejer 

Lassen, der på Det Forenede Dampskibsselskabs vegne var på forretningsrejse 

til bl.a. Chicago. Lyngby, Kirkegaard og jeg boede på hotellet sammen. Jeg traf 

her sangeren Mendel Hartvig (Palmetto), der havde gjort meget lykke herovre 

og snart skulle hjem. Kl. 7½ kørte vi til banketten, der blev afholdt i en tysk re-

stauration i ”Zum Rothen Stern” (Carl Gallaner). 641 N. Black Street, Car. Ger-

maine Place Tel. 440 Chicago. Det var en ganske pæn sal, og her samledes hen 

ad 9 cirka 60 mennesker, nogle i kjole, andre i frakke og andre i jakkesæt, altså 

meget blandet. Richellieu og jeg hilste venligt på hinanden. Jeg sad til bords 

imellem Ivar Kirkegaard og Lyngby. Maden ganske jævn. Vinen mindre jævn, 

der blev budt velkommen af Konsul Hansen, der næppe kunne sige 2 ord. Det 

var rædsomt. Dr. Henius blev ordstyrer. Der blev holdt mange gode taler. Ri-

chellieu holdt 2 udmærkede. Henius ligeledes, Hertz og Kirkegaard også. Pastor 

Gjørup holdt tale for Danmark, og herefter tog jeg ordet og bad om at synge 

Hjemmets sang, som gjorde vældig lykke. Alle kom hen og takkede og klinkede 

med mig. Senere efter en tale for de danske herovre bad jeg om at deklamere 

Drachmanns prolog, der ligeledes gjorde vældig lykke, hvorefter jeg udbragte 

et af rungende hurraer modtaget leve for Danmark. Derefter talte Lyngby for 

mig, og jeg svarede med en tale for Hertz. Efter bordet holdt senator Niels Juel 

en glimrende humoristisk tale. Ved ølgildet senere blev der holdt 3 taler for 

mig, som jeg alle måtte besvare. Jeg gjorde i det hele godt indtryk på disse Chi-

cago-folk, og alle spåede mig stor succes, når jeg endelig en gang kom til at op-

træde her. Ja, det er kedeligt. Nu har jeg 3 gange været her i byen, hver gang på 

gennemrejse, men endnu er det ikke lykkedes mig at komme til at optræde her. 

Når jeg endelig skal til det, bliver det måske for sent og for varmt. Vi spiste fro-

kost nede i restaurationslokalet hos værten, som jeg talte meget med. Han er-

indrede Holger Drachmann med enorm kærlighed, idet Drachmann til daglig 

besøgte hans restauration, da han var i Chicago og viste mig med stolthed 

Drachmanns plads, hvor han nød sin bourgogne o.s.v. Jeg lovede at hilse 

Drachmann fra ham. Vi kom hjem ved 4 tiden. Emil Poulsens søn (ældste) der er 

journalist ved Berlingske var med Richellieu og selskab herovre og skulle have 

været med ved banketten, men han var på vejen til Chicago stået af ved Niaga-
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ra vandfaldet, og vistnok kommet i et fejltog, så han nåede ikke tidsnok hertil. 

Han kom først ud på natten. Det var kedeligt. Jeg ville gerne have talt med 

ham, tilmed da han skulle referere festen. 

Lørdag d. 20. april 

Vi måtte op kl. 6, da toget gik 7. Jeg var meget træt og sov – undtagelsesvis i 

toget 1 hel time. Kl. 8½ nåede vi – Kirkegaard og jeg – Racine, hans hjemstad og 

blev modtaget meget elskværdigt af hans svenskfødte hustru. Vi gjorde toilette 

og gik i byen for at hilse på forskellige honoratiores, næsten mest restauratører 

og barejere – de er snart de fornemste og mest indflydelsesrige i byerne, da de 

er temmelig velhavende. At man må nyde noget hvert sted, er en selvfølge. Vi 

spiste – for resten udmærket smørrebrød et sted – og alle der sidder disse ste-

der og er danske, må man hen og præsenteres for og trykke i hånden. Nå, en-

delig var dette da forbi, og vi kom hjem. Jeg fik straks lov at lægge mig og sov, 

til vi spiste middag – eller aften som det her hedder – kl. 6. Kl. 12 spiser man 

nemlig middag. Jeg ville have været i bad, men da det var koldt, betænkte jeg 

mig, og jeg gik en tur i stedet for. Byen er ganske pæn og ligger ved Michigan 

Søen. Vi gik tidlig i seng, og da jeg tog Veronal, sov jeg lige til kl. 9 fra kl. 10½ af-

ten. 

Søndag d. 21. april 

Før frokost gik vi til teatret, der var nydeligt ”Dania Hall” og ejes af den Danske 

Dramatiske Forening. Her findes i øvrigt de bedste dilettanter i Amerika, mener 

man. Det gjorde mig ondt, at jeg ikke kom til at optræde sammen med dem, 

men tiden havde været for knap til indstudering, og desuden havde dilettan-

terne travlt, da de selv spiller ny forestilling hver 14. dag. Vi måtte igen rundt og 

hilse på forskellige mennesker for at agitere for forestillingen. Det bedste bevis 

på, at de danske herovre ikke kommer i teatret, blot fordi der kommer en dansk 

herovre. Man skal næsten ligefrem gå og trække dem i teatret. Der kom en lille 

kurre på tråden mellem Kirkegaard og mig, fordi den mand, der skulle akkom-

pagnere mig, ikke kom. Vi havde jo haft tid nok til at gå sangene igennem, men 

de mente, det var ligegyldigt eller tidsnok. Musikeren var nu imidlertid rejst til 

en naboby og kom først hen ad 8, så vi fik ingen prøve, og da jeg sagde, dette 

var uefterrettelighed, blev Kirkegaard gnaven. Nå, han bliver vel god igen. I øv-

rigt var vi i eftermiddag henne og blev fotograferede sammen og jeg alene til 

Alphonsa til bryllupsdagen. Dr. Henius og hr. Antonsen fra Chicago kom her hen 

ad aften for at overvære forestillingen, og vi blev da enige om, at jeg skulle læ-

se ”Guldkareten”, da de tænkte at spille dette stykke i Chicago sammen med 

”Soldaterløjer”. Der var desværre heller ikke godt hus, vel godt halvfyldt. Her 
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havde lige været dansk basar og en utrolig mængde andre ting. Jeg læste så 

”Guldkareten”, og ellers fik folk hele det lovede program på ”frk. Klitten” nær. 

Det var næsten 3 timer og var for længe, thi folk blev trætte. Det gør jeg ikke 

mere. Ellers var folk yderst venlige. Vi spiste nogle sammen smørrebrød der-

henne i tarvelighed og spadserede så hjem. Jeg var gnaven, fordi ikke Kirke-

gaard eller Henius og Antonsen sagde et ord eller takkede mig for aftenen. Jeg 

synes, det var vanligt, men overdreven høflighed ligger nu ikke til folk her. Der 

var dog mange af de tilstedeværende, der takkede mig. Vi havde et godt stykke 

vej hjem, som vi spadserede. Jeg slæbende på min store håndskuffert – der 

snart er berygtet alle de steder, jeg kommer, fordi den er så væmmelig tung. 

Eskesen i Perth Amboy hadede den, og det går mange som ham – de andre til-

bød nok at bære den, men jeg var bleven så underlig stridig, fordi K. intet havde 

sagt til mig, så jeg slæbte den ene hjem og gik straks op og i seng. Blandt dem 

der fulgte med herhjemad var en slagter, der som svend i København havde le-

veret en mængde kød til os fra Slagter Brejting i Sølvgade, da vi boede derude. 

Mandag d. 22. april 

Jeg har sovet slet i nat og har det snavs. Jeg er ovenud træt af det milelange 

program i aftes og desværre noget hæs. Jeg benytter ivrig nogle pastiller, jeg 

fik i går hos en svensk doktor Bjørkmann vi besøgte, en prægtig mand. Jeg talte 

før ved middagen med Kirkegaard om hans tavshed. Nå, han mente, han havde 

gjort meget for mig, og at jeg var uberettiget til at være gnaven. Desuden men-

te han, folk var blevet forarget i aftes over ”Efter Dybbøl”, fordi slutningen, 

hvor han træder af på naturens vegne, var for groft efter det fine publikums 

smag her. De var sand for dyden ikke finere end andre steder, hvor man more-

de sig kongeligt hans ”træden af”, men man er meget religiøs og pietistisk her, 

og så tåler man ikke sligt. Nå, jeg er nu ligeglad, især da Kirkegaard selv havde 

lavet programmet, men det er dog latterligt. I New York morede de sig vældigt 

over historien og roste den i avisen som noget af det bedste. Desuden var folk 

blevet pikeret over, at jeg talte jovialt til dem, da jeg spurgte, om vi skulle for-

andre programmet og læse ”Guldkareten” i stedet for enkelte andre ting. Jeg 

lod dem stemme om det. Ligeledes at jeg ikke ville begynde 2. afdeling, før alle 

efternølerne var kommet op, men bad nogle hente dem. Alt dette var de ikke 

vant til, men syntes, at jeg behandlede dem som børn eller bønder. Denne op-

fattelse viste kun, hvor dumme og uintelligente folk var, da dette alle steder 

netop glædede folk og bragte god forståelse til veje. Man var også fornærmet 

over, at Kirkegaard ikke introducerede mig, men besørgede dette selv. Sligt var 

man ikke vant til. Det hele skulle gå mere højtideligt til. Jeg skulle optræde me-
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re som den store mand, den store kgl. skuespiller. Så snobbede og uforstående 

kan man være i det fri Amerika. Jeg skrev brev hjem om formiddagen, og kl. 4½ 

kørte Kirkegaard, som jeg for øvrigt før vi rejste drak et par glas med, og holdt 

en pæn takketale og drak dus med ham som tak for hans arbejde for min turné. 

Så blev han glad, og så var alt all right. Vi kørte med sporvogn 1 time til Kauaska. 

Vi blev modtaget med landauer ved sporvognen af hr. Harberth, hvis fru dr. 

Harberth – kvindelæge – havde arrangeret underholdningen. Vi kørte til deres 

hjem og spiste udmærket middag, hvorefter jeg fik lov at sove en halv time. Det 

var prægtige danske mennesker, der som de fleste alle steder havde set mig i 

deres yngre dage på Casino. Thi de fleste jeg træffer sammen med, har været 

herude i omkring 20 år. Scenen i Hallen var overordentlig smukt pyntet med 

danske flag og en masse planter og blomster. Selv måtte jeg holde omklædning 

i et gammelt køkkenlokale. Trods elektrisk belysning var der her som næsten 

overalt mørkt på scenen, skønt der overalt er elektrisk belysning. Jeg havde i 

tide bedt om lys, men der var ingen kommet. Så var der en meget elskværdig 

ældre mand, der gik mig lidt til hånde, som jeg klagede min nød for, og langt 

om længe lovede han at skaffe mig lys. I sidste øjeblik kom han så med nogle 

prægtige store riflende lys (12), hvis størrelse jeg sjældent har set samt sine 

sølvfemstager og almindelige lysestager. Jeg var henrykt herover, men han bad 

mig inderlig skynde mig, så han kunne få lysene og det hele igen. Under under-

holdningen var han meget utålmodig, fordi det trak så længe ud, og næppe var 

jeg færdig, før han tog det hele og stak af i en fart. Jeg fik senere oplyst, at han 

havde lånt dem fra en katolsk irlænders dødsleje, hvor de brændte. Denne måt-

te nu undvære dem, medens de lyste til glæde og fornøjelse for mig og forsam-

lingen. Og da dette var besørget, fik han sine lys hjem. Og da det personligt 

kunne være ham ligegyldigt, bærer han forhåbentlig ikke nag i sin grav til mig. 

Fru dr. Narberth introducerede mig med nogle ord og overrakte mig senere på 

”Søstersamfundets” vegne (de havde alle skillinget sammen) en pragtfuld og 

vældig stor buket af røde og hvide nelliker med lange dannebrogsbånd. Der var 

mange mennesker. Jeg gjorde umådelig lykke, og Kirkegaard var vældig glad 

og synes, at jeg havde været ganske anderledes end aftenen i forvejen i Racine, 

og kunne nu forstå den lykke, jeg gjorde overalt. Måske var jeg også en smule 

mere kongelig denne aften. Vi piste til aften med champagne hos dr. Robertson 

og måtte hjem igen med sporvognen kl. 1½. Fru Kirkegaard kom op i neglige, og 

vi spiste atter, drak et glas og gik i seng. Min store kuffert havde man revet det 

ene håndtag af og den ene sele midt over – så elendigt behandler man al baga-

ge herover. Jeg fik det da gjort i stand igen her. 
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Tirsdag d. 23. april 

Jeg var tidligt oppe, pakkede ind og forærede Kirkegaard mit store nye billede, 

som blev taget i Racine og fruen et par mindre. Kirkegaard fulgte mig til Mil-

waukee, ¾ times kørsel, da jeg her skulle skifte og over på en hel anden bane. 

Milwaukee er en meget smuk by. Den bebos hovedsagelig af tyskere – mange 

bryggerier – og er derfor bygget i tysk stil – et lille Berlin, ren og pæn. Den 

smukkeste og reneste by jeg endnu har set, med mange smukke, elegante bu-

tikker. Byen ligger henrivende ved Michigan Søen. Vi var 3 forskellige steder in-

de at smage på byens herlige øl, da vi havde 1½ times ophold. Da vi kom til 

jernbanestationen, var min bagage endnu ikke kommet. Jeg havde på K.s op-

fordring indskrevet min store håndkuffert, der nu snart på grund af sin tyngde 

er berygtet i Amerika, idet alle jo må være galante og bære den for mig. Man 

meddelte mig, at den nok skulle komme med næste tog, der nåede Waupaca – 

den næste by kl. 8 ¼ om aftenen. Men alle mine klæder og noder var jo heri. Li-

ge da toget skulle gå, kom vognen med tøjet, og jeg styrtede - trods folkenes 

protest, de ville rive kufferten fra mig – hen og snappede min store håndkuffert 

fra vognen, og trods toget var begyndt at gå, fik jeg dog heldigt smidt kuffer-

ten og mig selv op i vognen, idet jeg svor en stille ed, aldrig at lade min hånd-

kuffert slippe mig af hænderne, hvor tung den så end er. Kl. 4 nåede jeg Wau-

paca, en større landsby med mange omliggende danske farmer. Jeg blev mod-

taget af komiteen hr. Peder T. Møller – Box 29 Waupaca Wis. Et par andre her-

rer samt dr. Sander. Vi kørte til den sidstnævnte, der er gift med en skolelærer-

datter fra Slangerup hjemme. Her spiste vi middag, udmærket. Fruen udtalte 

sin nervøsitet over at skulle have mig i sit hus og var glad, da det var velover-

stået, og det viste sig, jeg ikke var så stor og vanskelig en herre. Dr. Sander og 

jeg havde en mængde fælles bekendte hjemme og fælles interesser. Jeg måtte 

klæde mig om på et lille usselt loftsrum. Det er et særkende, at selvom teatrene 

og Hall’ene er rigtig pæne og hyggelige, er der ingen steder sørget for – blot 

nogenlunde ordentlige påklædningsrum. Denne proces må oftest foregå i kulis-

serne. Dr. Sander holdt en lang – alt for lang – introduktion, trævlede hele min 

kunstneriske livsbane op og berømmede mig i høje toner. Underholdningen gik 

fortrinlig og gjorde megen lykke. Der var mange farmere, og det var første 

gang, at der havde været en sådan underholdning. Da man vidste i byen, at jeg 

kun fik 35 dollars for underholdningen, var mange skeptiske og mente, at det 

ikke var den rigtige Zangenberg, men en der falskelig udgav sig for mig, idet 

man mente, at jeg umulig ville komme til så lille en by og for så lille en betaling. 

En foreslog endogså et væddemål på 200 dollars. Så sikker var han på, at der 
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ikke var mig. Dette gjorde, at mange ikke kom. Man ville ikke være med til et 

sådant bedrageri og se en tarvelig fusker i mit sted. Da det viste sig, at det vir-

kelig var mig, fortrød de borteblevne det, og jeg måtte love at komme igen. 

Dette var atter et bevis på ”Dansk-amerikansk Selskabs” egenmægtighed og 

dumhed at leje mig ud til en så lurvet betaling. Alle tror, at jeg er fast engage-

ret, og at det er selskabet, der gør disse mennesker en glæde med at sende mig 

ud, hvorfor byerne er selskabet højst taknemmelige og sender takkeskrivelser. 

Medens sandheden er, at det er mig, der næsten gratis underholder disse men-

nesker, og selskabet tilmed tjener på mig og får hele æren. Når jeg oplyser folk 

om de rigtige forhold, bliver de rasende på selskabet. Jeg har nu opdaget, at 

det hele er en politisk handling fra Hertz’ side. Han ønsker at blive dansk konsul 

i Chicago og gør derfor dette for at fiske danske stemmer og vinde deres tak-

nemmelighed. Sådan sagde man i alt fald. Efter underholdningen var der 60-70 

mennesker samlede til en lille banket med koldt bord, øl og snaps og kaffe. Det 

var meget hyggeligt. Dr. Sander holdt en lang festtale for mig. 2-3 herrer og en 

dame talte ligeledes for mig. Jeg selv måtte aflevere 3-4 taler. Bordet var smukt 

pyntet med røde og hvide nelliker. Disse måtte jeg bagefter dele ud blandt da-

merne til souvenir og erindring om mig. Alt i alt en meget hyggelig aften. Jeg 

gjorde bekendtskab med handelsrejsende Lange, en broder til forstander Lan-

ge ved Skolen i Haslev. 

Onsdag d. 24. april 

Kl. 8 kørte jeg til Wither, fulgt på banen af dr. Sander og komiteen. Kl. 12 kom 

jeg til Wither i Wisconsin. Jeg modtoges på banen af S. Wasgaard, formand for 

Brødresamfundet, der havde engageret mig for 35 dollars. – Han var arbejder 

hos en tømmerhandler og byggede selv huse. Et stykke udenfor byen boede 

han i et nyt opbygget hus, der endnu ikke var færdigt. Jeg skulle bo hos ham, 

men forholdene var højst primitive. Det var et slags farmerhus. Han drev også 

noget jordbrug. Manden og konen var højst elskværdige, som alle for resten er 

imod mig. De havde begge slidt hårdt i det for at nå så vidt, at de – som alles 

ønske er herovre – havde fået deres eget hus. Vi spiste god middag, og jeg sov 

2 timer om eftermiddagen skrev lidt, og kl. 6½ kørte vi til en købmandskone, 

fru Westergaard, der skulle akkompagnere mig. Dette viste sig imidlertid ugør-

ligt for hende. Hun var vant til at spille orgel og kunne derfor ikke få fingrene 

hurtig nok af sted og var meget umusikalsk, trods det at hun gik for at være 

den lille bys musikgeni. For ikke at rive hende ned af hendes musikpiedestal, og 

da det viste sig umuligt for hende at akkompagnere til flere end 2-3 af de 12 

sange, og da jeg ikke ville påtage mig skylden for forandringer i programmet, 
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blev vi enige om at sige, at hun havde skåret sin ene finger og derfor kun – med 

anstrengelse! Ak ja i sandhed! – kunne spille til 2-3 sange. I øvrigt var der ud-

mærket hus, meget jævne folk, som morede sig udmærket. Efter underhold-

ningen spiste vi medbragt smørrebrød, øl, snaps og kaffe. En flink slagter var 

det oplivende element i selskabet. Der dansedes, jeg ikke, og kl. 1½ var jeg 

hjemme og i seng. 

Torsdag d. 25. april 

Jeg rejste herfra kl. 10, men forinden tog jeg hjertelig afsked med de fortræffe-

lige mennesker. Med manden, der var et tarveligt og godt hoved, samt en far-

mer, hvis navn jeg ikke kender, og Westergaard, manden til den ulykkelige kla-

verspillerske, fik jeg en længere disput om brobygningen og Dansk-amerikansk 

Selskab, som de forsvarede, men da jeg fortalte, hvorledes forholdet var, blev 

de også – som overalt – vrede på selskabet for de procenter, de tog af mig. De 

forsvarede brobygningens berettigelse for dem selv, men indrømmede, at den 

ikke havde så stor betydning for de her i landet fødte børn, der jo som gode 

loyale borgere måtte betragte Amerika – der jo er deres fødeland, som det 

sted, de måtte ofre alle deres interesser. Danmark kendte de af navn, men hav-

de ellers ingen interesse for. Ved 6-tiden kom jeg til Minneapolis og blev mod-

taget af min ven redaktør Christian Rasmussen. Jeg spiste middag på stationen, 

medens jeg samtidig skrev lykønskningsbrev hjem til Alph. til bryllupsdagen 11. 

maj og sendte mit nye portræt taget i Racine. Så kørte vi med al bagagen til 

Dania hall, hvor underholdningen skulle finde sted dagen efter. Kl. 8½ kom de 

assisterende til ”Nej”, de samme jeg spillede med i Skt. Paul. Vi prøvede stykket 

igennem, og Hamam, arrangøren for Sangforeningen Apollo kørte med mig 

hjem til Rasmussen, hvor jeg bor. Vi spiste, sludrede lidt, og kl. 11½ i seng. Vero-

nal. 

Fredag d. 26. april 

Jeg sov til 11 og tilbragte dagen med at skrive en del forskelligt og bruge kamil-

lete, da halsen var lidt skør. Kl. 6 kørte vi til teatret. Her var omtrent udsolgt, og 

folk var jublende glade. Jeg holdt tale for de assisterende i ”Nej”. Jubel, mange 

fremkaldelser. Først 11 ¾ var forestillingen ude. Jeg måtte love at komme igen. 

Da vi skulle hjem, måtte vi først vente ½ time på en sporvogn, så et andet sted 

½ time og den 3. sporvogn vi skulle med, kom ikke, så måtte vi gå en lang vej på 

1 hel time, før vi kl. 3 nåede Rasmussens villa helt ude på landet. Vi spiste, fik 

kamillete og gik i seng, helt forkommen. 
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Lørdag d. 27. april 

Det havde været snestorm om natten, og vi måtte kl. 9½ vade i alenhøj sne et 

langt stykke, før vi nåede sporvognen. Jeg havde det slet på grund af alt dette, 

men endelig nåede vi jernbanen, helt forfrosne. Vi fik lidt varmt, og jeg rullede 

af sted i den varme kupe til Duluth […], ankom kl. 6 og blev modtaget af komi-

teen, 6 mand med redaktør Nielsen i spidsen. De fulgte mig på hotellet. Vi spi-

ste middag og drev lidt rundt på ølhuse, og kl. 10 var jeg hjemme, tog bad og 

gik i seng. Hele Minnesota har tidligere være store uhyre skove, som imidlertid 

af nybyggerne er brændte af for hurtigere at komme til at bearbejde jorden. At 

fælde træerne var der ikke tid til og heller ingen nytte til, da de ikke kunne blive 

af med træet, så brændte man det hele af og gødede dermed også jorden. Det 

er ejendommeligt at køre igennem disse vældige skovstrækninger med de utal-

lige afsvedne, forkullede træstubbe med enkelte lange forkullede grenløse 

stammer, der ligner høje gravmonumenter, der råber op til himlen om hævn 

over nybyggerne, der forstyrrede deres prægtige skove. 

Søndag d. 28. april 

Det er hundekoldt og snevejr. Red. Nielsen hentede mig kl. 3 til sit hjem til mid-

dag. Her var flere udmærkede mennesker samlede. Middagen var – som overalt 

mellem de danske herude – jævn tarvelig, men velsmagende. Efter middagen 

kørte vi i landauer en lang tur i og om byen i snevejr. Byen har høje fjelde om-

kring sig, ligger ved den vældige Imperial Sø, der er større end Nordsøen. Byen 

ligner en norsk søkøbstad, men selvfølgelig langt flottere gader. Den gør i det 

hele indtryk af at være en by, der er velhavende og i vældig opkomst. Vi beså 

her et af verdens underværker, en hængefærge, hvor folk og køretøjer trans-

porteres fra den ene side til den anden over indløbet til havnen, på en færge 

der hænger i et højt stillads og svævende i luften fører folk frem og tilbage. 

Færgen kan ikke gå på vandet, da strømmen er så umådelig stærk. Selvfølgelig 

prøve jeg denne tur flere gange frem og tilbage. Køreturen højt oppe og dybt 

nede var meget interessant, trods snevejret Jeg kørte til hotellet, hvilede lidt 

og kl. 8½ fandt underholdningen sted, udmærket hus og vældig jubel. Det er 

jeg nu snart vant til. Også her måtte jeg love at komme igen og spille ”Nej”. Ef-

ter underholdningen spiste vi til aften på en restauration og kl. 1½ i seng. 

Mandag d. 29. april 

Nielsen hentede mig kl. 10, og vi besøgte et indianerudsalg, hvor jeg købte et 

par sko til mig selv og småting, jeg sendte hjem. Vi kørte med en sporvogn højt 

stejlt op på et fjeld med en henrivende udsigt over byen og søen med dens utal-

lige og vældige fragtskibe, større end vore udvandrerskibe, som bl.a. benyttede 
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masterne til dampskorstene. En mængde kul og jernoplag og fabrikker er her 

ved søen. Kl. 2 kørte jeg tilbage til Minneapolis, hvor Rasmussen kl. 7 atter tog 

imod mig – det prægtige menneske – vi spiste middag sammen. Jeg skrev for-

retningsbreve, og kl. 9 kørte jeg videre til Tyler i Minneapolis. Her kom jeg 4½ 

om morgenen. En dreng tog imod mig og førte mig til et lille tarveligt landsby-

hotel, forkommen var jeg. 

Tirsdag d. 30. april 

Oppe på dagen kom arrangøren her dr. Knudsen. Vi talte om situationen, og kl. 

3 spiste jeg til middag hos ham og prøvede sangene med en ung meget pæn – 

men til at spille en umulig pige. Kl. 7½ kørte vi ud til den danske højskole Dane-

bod, hvor forstanderen pastor Knudsen og kone tog højst elskværdig imod 

mig. Præsten og jeg havde mange fælles bekendte hjemme fra højskolerne, 

hvad der morede os. Han er i det hele en prægtig mand. Underholdningen, 

hvortil der ikke var overdrevent mange på grund af dårligt vejr, fandt sted i 

gymnastik- og forsamlingslokalet og gjorde megen lykke. Efter underholdnin-

gen spiste vi hos præsten og førte derefter en meget interessant samtale til ca. 

kl. 2, kørte vi hjem. 

Onsdag d. 1. maj 

Jeg skrev forskellige breve hjem bl.a. til Anders Jensen og Alph, da jeg aftenen 

forud havde fået brev om deres afsked fra Dagmarteatret, hvad der bedrøvede 

og ærgrede mig meget. Kl. 12 var jeg til middag på Højskolen og læste derefter 

”Henrik og Else” for de kvindelige elever, hvad der glædede dem. Pastoren la-

vede min rejseliste fremad til Salt Lake City. Han og doktoren fulgte mig til jern-

banen, og kl. 4 kørte jeg til en lille station Hetland i South Dakota, hvor jeg an-

kom kl. 8 og blev modtaget af en købmand Petersen, der havde lovet at huse 

mig om natten, da jeg først den næste dag ville blive hentet med vogn 11 mil 

(engelske) til mit bestemmelsessted Settlementet ”Denmark”. Atter her var 

det højst elskværdige mennesker. Jeg fik god aftensmad, en dejlig seng og sov 

godt.  Tayler måtte jeg love at komme igen. 

Torsdag d. 2. maj 

Efter en dejlig søvn og dejlig frokost kom Pastor Østergaard selv kørende kl. 2 

og hentede mig til ”Denmark”. Det var en væmmelig sort vogn, og jeg var ra-

sende på selskabet, som pludselig havde lavet denne ekstra tur, der spildte 3 

dage, som jeg kunne have benyttet i mormonbyen i stedet for og så tilmed i 

den kulde på åben vogn. Præsten, der havde en dejlig pels med (dansk) var 

imidlertid en meget underholdende mand, der fortalte livligt om sit åndeligt og 

legemligt brydsomme liv mellem farmerne herovre. Han havde indtil for kort tid 
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siden haft et kald til 600 dollars, men da han havde 12 børn med 2 koner, havde 

han været heldig og få dette kald på ca. 1000 dollars (3800 kr.) Pige og karl 

havde han ikke råd til at holde, men måtte selv malke deres 3 køer om morge-

nen, før de andre stod op, passe hestene (2) og gøre stalden ren og så præke i 

3 forskellige forsamlingshuse, der lå milevidt fra hinanden. Kirker findes ikke. 

Det var et ejendommeligt liv herude og interessant for mig at høre og se. For 25 

år siden færdedes indianerne og bøflerne endnu vilde her. De ældre folk her 

havde levet imellem dem. Underholdningen fandt sted i bedehuset og havde 

samlet mange mennesker, der var fuldt så forstående, som landboerne hjem-

me, navnlig blandt de unge, som er født herovre og kun kan dansk gennem de-

res forældre og ellers går i engelsk skole. Præstefruen og børnene var friske og 

sunde af det frie liv herude og gæstfrie som hedeboen hjemme. Efter under-

holdningen holdt jeg en tale og sagde, at den gode forståelse havde glædet 

mig i høj grad, og jeg lovede at komme igen til sommer, hvad der glædede dem. 

Jeg skulle have kørt hjem med Petersen til Hetland om natten, men da jeg hav-

de det mindre godt og var træt, gik eg i seng hos præsten. Jeg sov ikke videre 

godt, dels var sengen ikke særlig god, og dels havde jeg ondt i brystet, og dels 

var der hundekoldt i værelset. Jeg skulle have ligget hos en rig farmer, men da 

han boede langt herfra, foretrak jeg præsten. Astrid mente, at jeg fik mere end 

nok i den lille bog, hun forærede mig til dagbog. Jeg glæder mig for hende og 

mig selv, at dette ikke blev tilfældet, men at jeg har været så flittig med at skri-

ve, at den lille nu er fyldt. Det har jeg været fra 21. februar til 3. maj om, altså 2½ 

måned. Denne bog købte jeg allerede for nogen tid siden i Newel, staten Iowa, 

til dagbog. Først i dag i toget fra rejsen til Salt Lake City, jeg sidder i en herlig 

Pullmann vogn, indvier jeg denne bog, den 4. maj, da jeg intet fik skrevet i går. 

Altså: 

Fredag d. 3. maj 

Jeg sov ikke godt natten til i går. Sengen var snavs, halmmadras. Kl. 7 var jeg 

oppe, fik te og en pakke mad med mig, da jeg ikke kunne få mad i toget hele 

dagen. Jeg følte mig snavs tilpas. Stemmen var rusten, og jeg havde ondt i bry-

stet. Dagen i forvejen havde jeg købt kamferolie og vat. Det fik jeg varmet og 

fik på, og det hjalp lidt. En mand, Valdemar Jørgensen, søn af en velhavende 

farmer, kørte mig så de 11 engelske mil til Hetland. Vejene er skrækkelige her-

ude. Der bliver jo ikke lagt sten og grus på, som hjemme. Man kører på selve 

Moder jord, og hun er jo meget blød af sig. Ikke altid og overalt er hun sten- og 

fjeldmark. I South Dakota er hun blød. For at holde vejen ved lige pløjer man 

den en gang imellem på siderne, således at man pløjer jorden op til midten af 
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vejen, hvor den da bliver høj, og vandet bliver på siderne. Når midten så er kørt 

ned, pløjes den op igen. Vejene er i reglen temmelig brede. Da det nu lige havde 

sneet, var vejen utrolig opløst, men den lette vogn med de meget tynde og 

smalle hjul – kun en god tomme brede – som almindelig bruges overalt herovre, 

gik let både over og gennem sølet, som af og til gik over midten af hjulet. Den 

unge Andersen var en meget flink og opvakt ung mand med et rigtig sundt og 

fornuftigt syn på livet og forholdene. Vi talte bl.a. om brobygningen mellem 

Danmark og de danske herovre. Han mente, at den kun ville have betydning for 

de ældre, der var fødte i Danmark, og selv de havde ikke megen interesse for 

fædrelandet. De fleste havde jo været 20-30 år herovre, arbejdet sig op og hav-

de nu deres gode hjem og familie og alle deres interesser her. Børn havde de 

også, som havde knyttet forbindelser herovre, og få tænkte på at bryde op her-

fra, lade alt dette i stikken og leve det sidste af deres liv hjemme. De var så van-

te til de store forhold her, og kunne slet ikke finde sig i de små hjemme. Se lan-

det engang endnu før de døde, se de gamle barndomssteder endnu en gang, 

hvortil alle minderne knyttede sig, ville de nok, men så herover igen til slægt og 

venner og den jord, der havde skaffet dem brødet og nu gav dem en sorgfri al-

derdom. De unge kunne jo heller ikke have anden interesse for Danmark end 

den, som de fik igennem deres forældre og for sproget, som forældrene havde 

lært dem. De var jo fødte i Amerika. Det var deres fædreland, og her havde de 

deres barndomsminder. At svigte det ville jo være forræderi. De var jo ikke go-

de borgere her i landet, om de gjorde det, og det ville være højst utaknemme-

ligt af dem overfor det land, der havde givet deres forældre og dem selv brø-

det. Så han troede ikke meget på brobygningens nytte, da den ikke kunne hol-

de danskheden ved lige, mindst når vi kom til 3. eller 4. sted. På landet kunne 

det nogenlunde gå, da de danske der boede i samme settlement, i reglen gifte-

de sig ind i de danske familier. Det var sjældent, de brød ud fra denne regel. I 

byerne var forholdene ganske anderledes løse, og her forsvandt danskheden al-

lerede i 2. led, da man der hyppigere giftede sig ind i amerikanske familier. Selv 

har jeg også mange andre steder set, at børn af danske forældre slet ikke kun-

ne tale eller forstå dansk, og forældrene lagde ikke skjul på, at det var ligegyl-

digt, da børnene dog skulle leve af og med amerikanerne, og aldrig kom til 

Danmark eller fik noget med dette land at gøre. Dansk Amerikaner entusiaster-

ne vil rimeligvis kalde dette sørgeligt, men er der ikke noget sandt og berettiget 

i denne anskuelse? – Andersens fader, der var indvandret jyde, begyndte som 

karl i Chicago, til han havde tjent så meget, at han her langt ude i South Dakota, 

der dengang for 25 år siden var prærieland med indianere og vilde bøfler, kunne 
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købe et stykke jord, rydde det og bearbejde det. En overgang havde tiderne 

været dårlige herude. Nogle havde opgivet det hårde arbejde og rejst andre 

steder hen. Andre havde guldfeberen lokket bort til guldminerne. Men de som 

var blevne, havde ikke fortrudt det. De sad alle i velstand. Den gamle Andersen 

havde nu mere veldyrket jord end 5 store bøndergårde hjemme tilsammen. Han 

havde 6 sønner og kunne nu give dem en god gård hver. Denne mand og hans 

børn, der i alle måder havde det så godt, tænkte ikke i fjerneste måde på at lave 

brobygning eller have nogen forbindelse med moderlandet. Måske er det kun 

den, det er gået mindre godt herovre, og som kan se fordel deraf, som interes-

serer sig for brobygningen. Den unge Andersen fortalte mig også, hvorledes de 

bearbejdede jorden, såede, høstede næsten alt ved maskinkraft, da arbejds-

lønnen er dyr. I høsttiden får en flink arbejder 3½ dollars om dagen (omtrent 9 

kr. 70 øre) samt kost, logi og vask samt foder til en hest. 10 timers arbejdsdag 

og fri søndagen. Arbejdes der på denne, hvad hyppigt sker også om aftenen, 

betales 30 cent. (1 kr. 10 øre) timen. Hos præsten så jeg en mand, der pløjede 

præstens jord med en vældig dobbeltplov med 5 heste for. Manden sad på plo-

vene og kørte. Han pløjede på engang 2 plovfurer tilsammen 1 al. og 1 kvarter 

brede. De havde maskiner til at sprede al slags gødning. En mark var det, at 

f.eks. hvede såede de først, og så spredte de gødning ovenpå den såede mark. 

At de havde alle slags slå-, meje- og høstmaskiner er en selvfølge. Men når sæ-

den blev kørt hjem – her høstedes mest hvede, byg og havre samt majs – så 

havde de maskiner, der tog hele læsset på en gang og løftede det op på loftet. 

At der stak en formue i alle disse maskiner er indlysende, og den unge mand 

blev rørt, da han talte om, at dette havde hans fader alt sammen skrabet sam-

men ved utrolig flid og sparsommelighed, men man kan også se på hans krum-

me ryg, udslidte skrog og furede ansigt, at han har arbejdet hårdt. Vi går jo let-

tere til arbejdet nu, da fader har gjort det groveste, men fader har det også let-

tere nu. Hver af hans brødre har sin maskine at rende med. At arbejde med en 

maskine kaldes at ”rende” med den. Fader ser til og fryder sig over vort arbej-

de, og vi er glade ved at arbejde for ham. Åndelige interesser har vi også. Vi læ-

ser om vinteren god engelsk og dansk litteratur, og nu har vi dannet en ung-

domsforening – det var de optrådte i for at styrke sammenholdet, og så vil 

præsten, der er ung her på egnen holde foredrag for os i forsamlingshuset, 

hvor også børnene her, der jo går i amerikansk skole, til sommer lave 2 måne-

ders dansk undervisning. Så de ser, vi holder nok så godt sammen og lever et 

nok så hyggeligt og godt liv i dette lille settlement ”Denmark” næsten ude på 

prærien. De raske heste havde imidlertid trukket os af sted over is og knolde 
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gennem sne og dynd og huller, og vi var nåede til den lille landsby Hetland, hvor 

vi blev hjertelig modtaget til frokost af hr. og fru. Andersen. Lidt efter tog jeg 

afsked med disse fortræffelige mennesker, idet jeg lovede – hvis det var muligt 

– at besøge ”Denmark” igen til sommer. Af præstefruen havde jeg fået en pak-

ke smørrebrød med på rejsen – jeg kunne nemlig intet få i toget hele dagen, og 

der var intet ophold undervejs – denne blev nu fornøjet med en pakke til og en 

flaske øl fra fru Andersen. Senere på dagen, da jeg nød den prægtige mad, 

sendte jeg taknemmelige tanker til begge giverinderne. Ved 6 tiden kom jeg til 

en lille by Mankato, hvor jeg skulle skifte tog og vente 4½ time. Jeg fik købt min 

billet til Salt Lake City og fik min store ”trunk” indskrevet. Så gik jeg over på et 

nærliggende hotel, spiste middag og skrev et langt brev hjem til teaterchefen, 

forklarede ham hele min situation med Dansk amerikansk Selskab og bad om 

orlov september og oktober, for at jeg nemlig kunne tjene noget, da mit sam-

arbejde med selskabet næppe gav mig overskud. Jeg skrev også brev til Alph. 

og kort til Arne. 10 ¾ kørte jeg så med sovevogn til Omaha. Desværre måtte jeg 

krybe op på den øverste etage, men jeg sov dog tåleligt. 

Lørdag d. 4. maj 

Jeg kom til Omaha kl. 7 om morgenen. Her skulle jeg atter skifte til luksustoget 

til Salt Lake City. Jeg havde flere dage forinden skrevet brevkort til dr. Rasmus-

sen og bedt ham komme på stationen og være mig behjælpelig, og jeg også 

ville tale med ham om den forestilling i Omaha, vi havde tænkt på. Han kom 

imidlertid ikke, så han har næppe fået kortet. Jeg gik imidlertid i byen, da jeg 

havde 2½ time, drak te, blev barberet, børstet støvler og så på banen igen. Jeg 

måtte nu ekstra betale 7 dollars for soveplads og en siddeplads i luksustoget, 

hvad jeg absolut ikke fortryder, thi jeg har hele 4 pladser for mig selv, og på så 

lang en rejse må man tage de bekvemmeligheder, man kan få, og så er publi-

kum absolut nogle grader bedre end i de andre vogne. Skønt her vist for resten 

i dette tog kun er luksusvogne og en dejlig dining car: Spisevogn. Denne 3 da-

ges rejse fra den lille station Hetland til Salt Lake City kostede i alt for billetten 

51 dollars eller 193 kr. 80 øre, og så kommer spise og drikke og drikkepenge! i 

den tid. Det er en højst behagelig rejse i en Pullmannvogn med luksustog. Der 

er ingen videre rysten. Toget glider hen ad skinnerne, som var der olie på dem. 

Man kan næsten sidde og skrive, hvad jeg da også gør, dels heri dagbogen, dels 

kladde til et langt brev til Hertz i Chicago. Jeg har nemlig fået brev fra Ivar Kir-

kegaard, først med beklagelse og megen tids udmaling af den forargelse min 

oplæsning af ”Efter Dybbøl” havde vakt i Racine, der gik så vidt, at 5 mandfolk 

ville have deres penge igen. 2 damer, der havde solgt billetter, ikke oftere ville 
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sætte deres fødder i Hall’en mere, når fremmede ”importerede” kunstnere 

kom. Jeg har nu Kirkegaard, der er lidt selvglad og vigtig, men ellers en godmo-

dig og vistnok fortræffelig fyr, mistænkt for, at det er hans egen bestemtlige 

forargelse, der har dikteret ham denne skrivelse. Dernæst stod der lidt om, 

hvor jeg skulle optræde og til slutning, at man ikke vil assistere mig ved en di-

lettantforestilling i Chicago, som man havde lovet, hvis jeg ikke ville vedblive at 

være ved selskabet og spille under dets ledelse, indtil alle de forestillinger, som 

de arrangerede, var afsluttede. Ellers fordrer Hertz på det bestemteste, at sel-

skabets arbejde for mig indstilles den 5. juni, hvor jeg indtil den tid opholder 

mig. Jeg er rasende over dette nye udslag af selskabets slette forretningsledel-

se og skammelige adfærd overfor mig. Efter at have ødelagt nu 2 måneder – de 

bedste – for mig og uafbrudt – trods min protest – lade mig optræde på 35 og 

25 dollars pladser, ja enkelte steder for eventuelt overskud – hvoraf der intet 

blev – så fordrer man nu, jeg skal blive ved selskabet, så længe de ønsker, for 

den assistance, som dilettanterne vil give mig i Chicago, og for at der muligvis 

kan tjenes noget ind til selskabet, da der vel næppe kommer mere ind end 3000 

kr., jeg først skal have. Men efter denne lumpne optræden vil jeg absolut intet 

have at gøre med selskabet længere end til 5. juni. Jeg skriver nu på en kladde 

med et hvast svar til Hertz. Hele dagen har vi kørt igennem staten Nebraska. 

Farten er just ikke særlig overvældende, men vi holder næsten ingen steder, og 

derfor kommer vi rask frem. Vi har kørt den halve dag over umådelige milevide 
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prærier, der aldrig har været dyrkede, men hvor der er udmærket græs. Her er 

mange småbyer og store velhavende farmergård hele vejen. Disse lever sikkert 

udelukkende af kvægavl, thi det er uhyre hjorde af kvæg, man ser overalt i sto-

re indhegnede milelange fælleder og bevogtede af beredne cowboys. En 

mængde svin ses også overalt, sjældent som hjemme hvide, mange sorte, men 

flest af en ejendommelig brunrød farve, der ligner køernes. Men hvor er landet 

fladt, så urimelig fladt. Jeg kan i min kikkert se mile-, milevidt bort, men der er 

dog græs og kvæg overalt, og så er det gennemkrydset af mange vandløb, der 

dog giver egnen et afvekslende udseende. Nu har jeg fået mine måltider, læst 

og nu kl. 10 går vi i seng alle. 

Søndag d. 5. maj 

I luksustoget til Salt Lake City. Jeg vågnede ved 4 tiden og stirrede ud af vindu-

et. Da jeg kom i seng, lå jeg længe vågen og ærgrede mig over Dansk-

Amerikansk Selskab. Det er også ærgerligt, at hele turen, der kunne have været 

så prægtig, skal ødelægges af disse menneskers handlemåde. Nå, men jeg stir-

rede ud af vinduet. Det var så lyst, jeg troede, det var månen, indtil jeg opdage-

de, at det var snevejr, der såede en hel snestorm. Jeg faldt i søvn igen og stod 

op kl. 7½, fik min breakfast bestående af kogte svesker, æg og te. Snevejret 

holdt efterhånden op. Vi var nu kommet ind i staten Wyoming. Egnen blev vil-

dere og vildere, af og til småbjerge, og så kom vi ud på den rigtige vilde prærie. 

I guder, hvor var det tomt, øde og menneskeforladt. Ikke et hus at se. Vi har nu 

kørt i mange, mange timer uden at se et levende væsen, heller ingen lys. Alt er 

dødt og forladt. Jorden ser så gold ud, har en underlig gulligrød farve. Og så 

vokser en busk, en blanding af tjørn og tidsel. Den ser så hårdfør ud og er vist 

det eneste, der kan vokse i denne uhyggelig golde jord. Det er underligt at 

tænke sig, at således som jeg nu ser den, har den ligget urørt i måske tusinder 

af år. Ikke engang indianerne har færdedes her, måske på jagt efter bøfler. 

Skønt der næppe på disse strækninger vokser nærende græs til dem. Jeg har 

nu fået at vide, at den vildtvoksende busk er en art timianbusk og hedder ”sa-

gebrush”. Vi kørte mange timer over prærien, hvor den var flad, utrolig flad. I 

min kikkert kunne jeg se milevidt i dette trøstesløse øde. Nu begynder vi at kø-

re ind i bjergegne, men også disse har den samme gulrøde farve og ser ud til at 

være af ler, men lige trøstesløst øde og mennesketomt er her. Umådelige af-

stande mellem hver station. Bjerge er endnu ikke høje. Dog kan jeg nu skimte 

snebjerge. Jeg er glad for Asser og Moes kikkert. Gud, hvor jeg nyder alt her. 

Snestanden har undertiden i dag været så stærk, at det vældige lokomotiv kun 

ganske småt har kunnet trække os frem. Jeg skrev på et gadehuskort, jeg hav-
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de og sendte af sted fra en lille station herude i den vilde prærie, hvor vi holdt 

et øjeblik. Bjergene bliver højere. Nu har jeg spist min gode middag. Det sner 

småt igen, og det er 5. maj. Her er mange vandløb. Egnen interessant i høj grad. 

Førend jeg kommer helt ud i Vesten, vil jeg dog huske at skrive, at overalt i de 

små byer, ja selv i landsbyer, er der brede fortove af træ, der i reglen ligger me-

get højt – undertiden hen ved 1 alen over gaden, der næsten altid er ufrem-

kommelig, navnlig i dårligt vejr. Træet har jo været billigt ved de store skove, og 

derfor har man lange og brede fortove af det. Mange steder i de lidt større byer 

og i de større byers forstæder bruges altid brede cementfortove, aldrig – som 

hjemme flisesten. Mit urglas! Ja, da jeg tog uret op ved breakfasten i morges, 

viste det sig, at glasset atter var itu. Hvad betyder det nu for mig overtroiske 

menneske? Da jeg kom til New York, var det i tu og begyndelsen af turneen gik 

slet. Nu er det itu igen. Skal nu slutningen her i Vesten blive ligeså? Søvnigt 

lægger jeg vesten med tegnebog og ur i ved min side, når jeg ligger i sovevogn, 

så jeg kan jo naturligvis have ligget på det i nat og knust det. Dette er forhå-

bentlige den naturlige forklaring. Jo mere vi nærmer os Salt Lake City, jo smuk-

kere bliver her. Bjergene højere og smukkere. Egnen interessant og romantisk. 

Alt det uhyggelige tomme og vilde og øde fra prærien er forsvundet. Her er en 

mængde grønne træer og buske. Græsset er grønt, og bag det hele lige i nær-

heden af banen er en vældig og høj snedækket bjergkæde, der minder om Jo-

tunheim. Det hele ser sydlandsk, sverigesk ud. Ja, alle træer er grønne. Det var 

en overgang fra før, og hvor er de snedækte bjerge henrivende og floden nede 

i dalen. Og jeg som sidder og må skrive den væmmelige kladde til det lange, al-

vorlige brev til Hertz. Her bliver dejligere og dejligere. Alt er grønt, prægtige 

store grønne buske og blomster på bjergskråningerne. Nu har jeg kørt 1000 en-

gelske mil i dette tog siden i går formiddags fra Omaha. Så der er den vidunder-

lige romantiske og mystiske saltsø. Den ser så drømmende ud, som den ligger 

der blålig hvid i solnedgangen omgiven af de høje snedækkede bjerge. Kl. 9 nå-

ede vi til Salt Lake City. Saltsøstaden (mormonbyen) om hvilken der jo altid har 

vakt en ejendommelig nimbus på grund af religionen med dens flerkoneri o.s.v. 

På grund af togets forsinkelse og anden misforståelse var der ingen til at tage 

imod mig. Jeg tog derfor en vogn og kørte 3-4 engelske mil ud i en forstad halvt 

på landet til hr. Onlov, der venligst arrangerer underholdningen der i byen. Jeg 

traf kun fruen, der var meget forbavset over at se mig, da jeg nu først ventedes 

hen ad morgenstunden. Hun lavede straks i stand til aftensbordet, og da hr. On-

lov noget senere kom hjem, spiste vi et herligt dansk bøfmåltid. Der blev tele-

foneret efter min vært, som jeg skulle bo hos, en yngre præst ved den danske 
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menighed Harald Jensen. Han kom, og noget efter fulgtes vi hjem til hans hyg-

gelige hjem i en villa, hvor jeg blev højst elskværdigt modtaget af hans unge 

hustru og 4 små søde børn. Et særkende for de danske herovre er deres mage-

løse, enestående gæstfrihed. 

Mandag d. 6. maj 

Jeg har sovet længe og hvilet dejlig ud i nat. Det er trættende at køre 3 døgn i 

træk på jernbanen. Søvnen der er ikke absolut styrkende. Min ven pastor Jen-

sen, vi blev hurtigt gode venner, thi han er et prægtigt menneske, spadserede 

ud ved 10½ tiden og beså lidt af byen og var kl. 11 til prøve i Hallen ”Kristelig 

Forening for unge Mænd” og prøvede sangene igennem med en dansk dame, 

frk. Fabritius, hvis evner ikke var overdrevent glimrende. Hun var mormon og 

mormonforlovet. Vi købte en mængde postkort, var til middag hos hr. og fru 

Onlov. Fruen lavede risengrød for min skyld. I eftermiddag har jeg så hvilet og 

skrevet brev hjem og sendt kort hjem, og samtidig ilet med at skrive forret-

ningsbreve til min forestående turne, når jeg skal gå på egen hånd. På grund af 

travlheden kom jeg i sidste øjeblik til hallen, blev klædt om, men var nervøs og 

træt i hjernen, da jeg begyndte. Så […] vil jeg komme mere. Det gik udmærket, 

og folk morede sig fortrinligt, men heller ikke her havde de haft ordentlig tid til 

arrangementet, så der var kun halvt hus, svagt 100 dollars overskud. Efter un-

derholdningen var vi et lille selskab på en restauration og spiste lidt – ganske 

hyggeligt – men tørt og alvorligt, da flere af de tilstedeværende var mormoner, 

og de er ikke særlig gemytlige. Vi brød tidligt op, og vi kom hjem, fortsatte vi 

måltidet med lidt lækkert hjemlig kost. Jeg kan endnu ikke forsone mig med 

den endnu. Det halvrå kød uden sovs og de andre mærkeligheder bl.a. at man 

skal have kaffe eller te samtidig med maden bliver serveret, uanset hvad man 

skal spise, næsten også når man begynder med østers. Fruen var elskværdig at 

lave kamillete til mig og så i seng efter en lille hyggelig passiar. 

Tirsdag d. 7. maj 

Jeg var tidlig oppe og skrev kort og breve, navnlig kladde til det lange opgør 

med selskabet. Jeg var inviteret af min vært og værtinde til en tur til saltsøen, 

der ligger 10-12 engelske mil fra byen, og kl. 1 tog vi af sted dels med sporvogn 

dels med en elektrisk jernbanevogn, der på en halv time godt førte os derud. Jo 

nærmere vi kom til søen, jo hvidere og mere saltholdig og græsfattig blev jord-

bunden. Dog færdedes der store flokke af får. Enkelte steder var der store fla-

de bassiner, hvor saltet blev indvundet af vandet. Her lå store bunker af saltet 

skrabet af efterhånden, som vandet dunstede bort, og saltet blev tilbage. Ba-

deanstalten, hvor toget holdt, var en prægtig bygning, umådelig stor. Der er 
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bl.a. en dansesal, hvor 2000 par samtidig kan danse. Skønt sæsonen ikke er 

åben endnu, er gulvet dog så glat og bonet, at man næppe kan gå på det. Selv-

følgelig er her en stor flot restauration og en masse butikker med ”salt-

souvenir” og meget andet. Postkort i et enestående udvalg. En højst mærkelig 

rutschebane er her, som desværre for mig ikke er i virksomhed endnu, karrusel 

o.s.v. Arbejderne pudser og maler. 200 nye badestuer er der lavet. I alt kan nu 

1000 mennesker bade på engang. Mormonerne d.v.s. kirken ejer hele etablis-

sementet, der feder godt i deres praktiske kasse. Badeanstalten er ikke indret-

tet til beboelse, mærkelig nok, da luften i det dejlige solskin er dejlig frisk og 

sund og selvfølgelig saltholdig. Det er, som huden bliver saltglaseret. I alt fald 

bliver den det, når den kommer i berøring med vandet. Badehusene var ikke 

åbne endnu, så jeg desværre ikke kunne bade, skønt vejret var varmt nok, og 

badedragt havde jeg heller ikke. Der lå nok et par i et af baderummene, men de 

var helt stive af salt. Jeg gik imidlertid ud på den længst bortliggende bro, og 

ved en trappe afførte jeg mig mine støvler og strømper, frakke og vest, smø-

gede højt op og soppede ud. Vandet er lavt. Der var underligt, så vandet bed og 

sved i huden. Det har en blålig mælkehvid farve og smager afskyelig salt iblan-

det med en bitter smag. Saltere end den stærkeste saltkage. Da jeg badede ho-

vedet og ansigtet og fik lidt i det ene øje, sved det ubarmhjertigt, og øjet blev 

rødt. Da håret blev tørt, og jeg redte det, dryppede der krystalliseret salt ud af 

det, ligesom arme og ben blev overtrukket med en hel salthinde. I hvert bade-

rum er der styrtebadsapparat med fersk vand til den højst nødvendige afskyl-

ning efter badet. Vandet hertil bliver dels ledet derud i rør, dels kørt derud i 

tønder. Vandet i søen har en højt bærende egenskab, så det er vanskeligt at 

drukne i det, når man da blot holder balancen, medens man bader. Der er sagt, 

at vandet er dovent og tungt på grund af sin saltholdighed og ikke kan komme i 

oprør, men bestandig har en jævn og dovent glidende flade. Det blæste ganske 

godt, da vi var der, og søen var virkelig nok så urolig og i gemytligt oprør med 

rigtige hvidtoppede nette skumbølger. Dejligt er stedet med de høje – i alt fald 

endnu – snedækkede bjerge. Brigham Young har været et godt hoved og snild i 

mange retninger. Den store dal med søen og de høje bjerge, der indeslutter det 

hele, er en idyllisk plet af rang, skabt til at dyrke kærlighed, megen kærlighed i. 

Min vært fortalte, at af de 8000 mennesker i Salt Lake City eller som mormo-

nerne kalder byen ”Zion”, bebos af, er de 3500 mormoner, resten hedninge, 

som mormonerne kalder anderledes troende. De arbejder i øvrigt og gør stadig 

propaganda for deres tro. For kort tid siden blev der sendt 80 missionærer 

hjem til Danmark, Norge og Sverige for at samle proselytter og virke for deres 
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tro og flerkoneri. Trods loven drives dette i høj grad i smug og navnlig i de min-

dre byer. Der er de mænd – også danske – der har en kone i hver af de 10-12 små 

byer, der ligger bekvemt langs jernbanelinjen. De har dem ikke mere i samme 

hus, men alle konerne er vidende om, at de befinder sig i polygamisk ægteskab 

og er lykkelige, thi dette er den eneste måde, de kan sikre sig himlens salighed 

på. Jo mere lydige og arbejdsomme de er mod deres mand, og jo flere koner 

denne har lov til at eje, desto højere stiger deres rang og adkomst til himlens 

salighed. Dette tros virkelig af kvinderne – endogså af mange – i året 1907. – Et 

snildt hoved denne Joseph Schmidt, som lovede manden dette behagelige liv i 

mormonstaten. Den nuværende præsident, en nevø af stifteren, har efter si-

gende 5 koner. Da vi vendte tilbage fra saltsøen, hvor jeg som en souvenir fyld-

te en lille flaske med saltvandet, jeg vil gøre forsøg på at bringe det med hjem, 

var vi til orgelkoncert i mormonernes store Hal ”Tabernaklet”, der kan rumme 

12.000 siddende mennesker på en gang og endnu flere, når alle står op. Rum-

met er vældigt, men grimt uden spor af udsmykning. Navnlig virker det vældige 

hvælvede loft uhyggelig grimt med sin skiden grå farve. Det indvendige består 

af et fladt gulv, et bredt omløbende galleri. Ved hovedenden en række be-

destole imellem dem en talerstol og rundt om en række bænke ordnede amfi-

teatralsk og imod det mægtige orgel, et af de største i verden, der dominerer 

hele tabernaklets indre. Alle stolene er gule. Vi satte os på galleriet, og jeg må 

tilstå, at det er det mest fuldendte, jeg har hørt af orgelspil, teknisk glimrende 

og samtidig med en inderlighed og dyb følelse, der rev med. Men et herligt or-

gel var det også, med de dybeste bastoner, der rystede hele Tabernaklet. Pi-

berne var så tykke, næsten som dampskibsskorstene og til de fineste, tyndeste 

fløjtetoner, så var der menneskelignende mellemtoner, der når de sang – både 

dame og herrestemmer – mindede om en forskønnet fonograf, eller en dejlig 

operastemme, man hørte lidt fjernt borte. Man havde følelsen af, at når hele 

orgelet virkede med al kraft, måtte det kunne høres milevidt. Da det var tilladt 

at klappe, benyttede jeg mig stærkt heraf, især da jeg opdagede, at netop der-

fra hvor vi sad, besvarede et kraftigt ekko vore håndklap, hvorfor jeg af og til 

som en efternøler klappede lidt solo for at fryde mig over min ekkopræstation. 

Vi beså templet, det helligste, hvori døbebassinet findes, men desværre kun 

udvendigt. Ind er det kun de mest troende forbeholdt at komme. Bygningen er 

ganske smuk, lidt stiv i stilen. Den minder noget om de gamle skotske kirker. I 

nærheden står en statue af Brigham Young med hånden udstrakt, talende til si-

ne koner, som om han holdt gardinprædiken for dem. Statuen er tarvelig, stiv 

og udtryksløst. Byen er køn med brede højst renlige gader, navnlig hovedgaden 
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med en herlig bred allé. Det rødlige oliebjerg i baggrunden og pragtfulde villaer 

er en pryd for byen. Underligt nok er byen, fortalte man mig, næsten over-

svømmet med […]. Om aftenen var pastor Jensen og jeg inviterede til stiftel-

sesfest i en broderloge, hvor hr. Onlov var i bestyrelsen. Jeg var meget træt, 

men vi måtte jo. Jeg holdt en tale for foreningen og for hr. Onlov og sang 2 

sange, der var meget hyggeligt hos disse jævne folk. Vi kom hjem kl. 12½, og hr. 

Jensen lavede kaffe. (Fruen og børnene var i seng). Vi spiste lidt, og så satte jeg 

mig ind i hr. Jensens kontor og skrev og rettede i kladden til Dansk-amerikansk 

Forenings bestyrelse. Jensen hjalp mig en smule med den. Kl. 4 ¾ gik jeg død-

træt i seng efter at være blevet færdig med kladden. 

Onsdag d. 8. maj 

Kl. 8 vågnede jeg, stod straks op og begyndte at pakke om i min store kuffert, 

lægge skiden tøj ned o.s.v. Så skrev jeg en hel mængde postkort til forskellige 

hjemme. Dagen før havde jeg sendt brev til Alph. og kort til Astrid. Da jeg tog 

afsked med disse prægtige mennesker, havde vi alle tårer i øjnene. Vi knyttede 

os hurtigt sammen, som om vi havde kendt hverandre længe, men landsmand-

skabet så fjernt fra hjemmet spiller jo også en rolle. Jeg har sjældent befundet 

mig så godt som disse to mennesker. Jeg forærede fruen, da vi skiltes en foto-

grafiramme fra Saltsøen med mit billede, hr. Jensen et askebæger og en af 

drengene et par indianersko, alt sammen fra Saltsøen. Pastor Jensen fulgte mig 

til jernbanen og besørgede mig sundt bort. Hr. Onlov var der og tog et par bil-

leder af mig, og så rullede jeg bort igen. Jernbanen er snart mit andet hjem. Jeg 

er der så meget, så jeg snart føler mig som hjemme der, men det er et lidt uro-

ligt hjem. Da vi kørte forbi Saltsøen, sendte jeg den en sidste hilsen. Den lå blå-

hvid i sin drømmende uskyldighed, der ligesom mormonerne gemmer på så 

megen skyldighed. Kl. 3 kom jeg til en mindre station ”Ogden”, hvorfra jeg skul-

le køre videre igen kl. 6. Den blev imidlertid 10, da toget var forsinket, og jeg fik 

således god tid til at skrive det lange brev til selskabet og sende det af sted. Et 

par andre forretningsbreve skrev jeg også og kort. Kl. 10 kørte jeg så videre ind i 

Nevada. 

Torsdag d. 9. maj 

I aftes kørte vi på en bro over hele Saltsøen. Et bevis på, hvor lavt der er, thi 

”broen” var kun jord, der var fyldt ud hele vejen omtrent. Da jeg vågnede, kør-

te vi på den uendelige lange Nevada Slette, der er omgiven af temmelig høje 

bjerge på begge sider. Det er som kører man i en bred og højst ufrugtbar dal. 

Det kunne se ud, som her engang i tidernes morgen havde været vand overalt, 

thi jorden er kun lang og lang med tidselplanter på og meget sparsomt bebyg-



 

 71

get. Heller intet kvæg ses her, endnu da. Kun få stationer, men bjergene er in-

teressante. Sletten bliver ved. Endelig kl. 11 når jeg Lovelock i Nevada, en stor 

landsby. Jeg kom 5 timer for sent og blev modtaget af de herrer Christian 

Gottschalck og Hansen. Vi kom til et såkaldt hotel, og så fortalte de herrer mig, 

at de to havde engageret mig for 25 dollars. Mere forlangtes ikke!! Så mente de 

ikke, der kunne risikeres stort og engagerede mig, mest for selv at få en fornø-

jelse. Da der kun var 30 danske i byen og omegn, var der jo ingen udsigt til for-

tjeneste. Nå, nu gider jeg ikke skrive mere om selskabet om den uhyrlige måde, 

de engagerer mig bort på. Det får vel ende. At jeg var gnaven over igen at være 

sendt ud til et umuligt lille hul er selvfølgeligt. De to mænd, navnlig Gottschalck, 

var ellers fortræffelige mennesker. Noderne blev sendt til Gottschalcks frue, og 

da de fortalte mig, at der boede en del indianere i nærheden af byen, blev vi 

enige om at tage derhen. Først beså vi byen, og den var ejendommelig. Det var 

næsten udelukkende barer, d..v.s. drikke- og spillehuse. I hvert hus i gaden, der 

var kun huse på den ene side, var der en sådan 6-8 ved siden af hverandre. 

Gottschalck havde også sådan en. Hansen var sadelmager og havde en pæn bu-

tik, og nu fik jeg grunden at høre, medens vi stod og så på alle disse spillere, der 

var i deres groveste arbejdstøj. For 9 måneder siden opdagede man nemlig rige 

metallejre i bjergene 6-7 danske mil herfra. Både guld, sølv, kobber og tin, og 

straks styrtede en mængde guldsøgere og minearbejdere og eventyrere hertil, 

men først og fremmest spillehuse blev der oprettet. Det er uundgåeligt, thi ar-

bejderen fordrer, når han har tjent godt, at spille det bort straks. Denne pirring 

og spænding ved spillet hører minearbejderen til. Det er et spil med lykken lige-

som at grave efter guld. Formuer spilles tit bort i disse usle spillehuler med de 

mest usle og primitive spil. Der stod en minearbejder, en stærk, ung senet 

mand. Han trak 30 dollars op – vist hele hans formue – spillede, og lykken gik 

op og ned. ½ time efter ejede han intet, og jeg så, han lånte 50 cent hos en ven 

til et stykke brød og kaffe. Men ingen kunne se, han havde tabt. Det rørte ham 

ikke det mindste. I morgen kunne han måske finde en mine og tjene tusinder! 

Hvad så! For nogle dage siden tabte en mand her 5000 dollars på en halv time. 

For endnu længere tid siden tabte en mineejer 7000 dollars, men da han ejede 

millioner, generede det slet ikke. En anden fik lov at sætte 1000 dollars på et 

kort. Han vandt og fik 8000 dollars igen, og som fornuftig mand forlod han 

straks bulen. Vi gjorde her bekendtskab med en 41-årig dansk mand, der også 

var kommet hertil for guldets skyld. Han hedder Henrik Thomsen og er fra År-

hus. Hans forældre er døde, men han har en søster, som han dog intet ved om. 

Han gik tidlig til søs, og for over 20 år siden fik eventyrlysten overhånd, og han 
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rejste ud som guldgraver. Som sådan har han været i Australien og overalt i 

Amerika, hvor der er guld både i Alaska, Mexico og Sydamerika. Altid som guld-

graver. Skæbnen var gået op og ned. Engang han havde 25.000 dollars, købte 

han et skib, hyrede folk og sejlede rundt til, der ikke var flere penge. Så solgte 

han skib, og efter denne forfriskelsestur gik han til minerne igen. Det var det 

prægtigste mandfolk, jeg har set; Høj, et hoved højere end mig, senestærk og 

muskuløs, mørk teint og mørke faste, men godmodige øjne og en køn ung-

dommelig klædelig latter, og han så prægtig ud i sit guldsøgertøj; mørk jakke, 

gule snævre benklæder, gule støvler op til knæet omtrent, gul silkeskjorte med 

gult slips, ingen vest og stort sort cowboyhat på. Sådan går omtrent alle klæd-

te. Det vil sige dem, der søger guld, ikke dem, der arbejder. De har grønne klæ-

der. Thomsen er nemlig søger. Han har penge, har 2 heste. Den ene rider han 

på. Den anden bærer hans føde i eller o.s.v. op i bjergene, når han søger metal. 

Han havde lige begyndt at undersøge et sted, hvor han troede, der var guld. 

Han havde 4 mand, der huggede i bjerget og gravede for ham. De får 5 dollars 

hver om dagen og kosten. Logiet har de i et telt, de bringer med. Der er 17 kr. 

om dagen. Vi blev enige om, at Thomsen skulle køre os en tur om eftermidda-

gen til en dansk farmer, og vi andre 3 gik til indianere. Vi fandt dem, men des-

værre var alle mændene på nogle gamle og drenge nær draget ud på eventyr 

for at fiske og jage, thi arbejde har de ikke så overdrevent meget lyst til. Desu-

den bliver man jo meget skuffet. De indianere Cooper har skrevet om, og 

hvormed alles livlige hjerner er fyldte, eksisterer ikke mere, i alt fald ikke i så 

vild tilstand, mest vel nede i Mexico. Disse er meget tamme, så tamme, at man 

nok kan se de unge mænd med flipper på. Gud ved, hvad ”Den store Ånd” ville 

sige, hvis han så det? Først traf vi en hæslig gammel kone med det mest umis-

kendelige indianeransigt, man kan tænke sig, klædt som en gammel kone 

hjemme, men skingrende rødt hovedtørklæde over det kridhvide hår. Hun boe-

de i en lille veritabel wigwam lavet af tykke grene flettet sammen med pil og 

beklædt med sækkelærred af klude. Hun levede vist af at spå, lave og sælge 

medicin. Jeg købte en flad spånkurv, hun brugte til at rense frøene på, som hun 

brugte til medicinen. Hendes mand havde Den store Ånd taget, da han engang 

var på jagt på den anden side af de store bjerge, og så så hun så underlig 

drømmende ud med de ejendommelige dybe indianerøjne. Øjne der ser så 

langt, langt bort. Hun fik tårer i øjnene, den lille indianermorlille, men en kvarter 

(25 cent) bragte hende ned på jorden igen fra ”Den store Ånd”. Af en gammel 

gråhåret mand, med et blik som var han endnu høvding for en flok krigere, 

købte jeg en cowboy pisk, som han lige havde fået færdig. Den var lavet af 
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strimler af kalve- og fåreskind. Han var klædt i almindelig arbejdstøj, som en af 

vore arbejdsfolk hjemme. Indianeransigtet, kuløren og blikket var der, men 

tæmmet og hvor var den spraglede dragt med fjerbusken? Nej, det var en skuf-

felse, fantasien led. Han var yderst fåmælt og tavs, som sørgede han med sin 

stamme over, hvad hvide mænd havde forbrudt imod ham. Som ung havde han 

rimeligvis også været en stolt fri kriger i stammen og frygtet af den hvide mand! 

Og nu – ja, han havde grund til at være tavs og se med foragt på den hvide 

mand. Han så ud til at være 80-90 år. Jævnaldrende med den gamle kone. Jeg 

vandrede så underlig tavs hjem fra dem. Vi spiste. Jeg prøvede. Fruen spillede 

udmærket, og Thomsen kom med vognen, og vi kørte. En ung mand - Jensen 

fra Chicago, der boede hos Gottschalck, havde et fotografiapparat og fik ham 

til at køre med ud til indianerne for at fotografere dem. Da vi kom derud, sad 

der 4 gamle og utrolig hæslige indianerkoner i en rundkreds på jorden udenfor 

en hytte og spillede kort med en halvgammel mand. De så ud til at være ganske 

velhavende, thi hver havde en lille bunke penge foran sig, som de spillede om. 

Skønt vi tilbød dem gode penge, var de ikke at formå til at rejse sig op for at 

blive fotograferet, og den unge mand måtte da i gang og gøre det, men aldrig 

så snart opdagede de det, før de skreg op og forlangte penge. Vi stillede dem 

tilfreds, og da der straks efter kom en ung indianerkone med et lille barn på 

ryggen i en af de almindelige flettede rørkurve, som moderen bærer dem sam-

mensnørede i. Benene og kroppen er snøret tæt sammen, så den lille umuligt 

kan røre sig. Den stakkels unge. Nå, konen var villig til at lade sig fotografere 

for en dollars, og hun og jeg blev forevigede sammen med den lille imellem os. 

Jeg beså det indre af deres ganske pæne træhuse. Der var i reglen to små væ-

relser, uden møbler, kun et sengested i hver stue. I den ene var et ildsted, ofte 

en kakkelovn og så hang der overalt større eller mindre stykker råt kød til tør-

ring, som man sagde ofte blev spist uden anden tilberedelse end den kødet 

kunne få af halvforrådnelse og lufttørrelse. Da vi forlod dem, sad jeg ved siden 

af guldgraveren Thomsen, der selv kørte sine unge mexicanske farlige heste, 

og da jeg var meget nysgerrig efter at høre noget af hans oplevelser, var han 

villig og fortalte på en rolig, støt og naturlig måde, selv de skrækkelige ting, han 

havde oplevet, som om det var en dagligdagsting for ham, hvad det vel også 

var. Det værste han havde oplevet var følgende: Det var i Alaska oppe i de kol-

deste egne. De var i alt 7 mænd, der ville drage til et bedre distrikt og søge guld. 

Det var hundreder af mil borte. Da de kom til en bred flod, som de skulle over, 

pakkede de al deres forråd, klæder, geværer, ammunition o.s.v. med en lille 

båd, de førte med sig. To mand skulle så ro over på den anden side med bådens 
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indhold og komme tilbage og hente de andre, men pludselig inden båden var 

kommet langt fra land, tog en undersøisk strømhvirvel båden og malede dem 

med mændene ned i bølgerne, hvor den forsvandt. De to mænd reddede sig i 

land igen til os andre. Der var mindst 5 fod vand, hvor båden lå, så der var ikke 

tale om at få hverken den eller indholdet op igen. ”Hvorledes tog de den 

skrækkelige situation” spurgte jeg. Ja, gå tilbage kunne der ikke være tale om, 

da vi havde gået langt over halvvejen og hverken havde våben, mad eller klæ-

der. Den nærmeste vej var over floden, hvis vi skulle reddes. For resten var vi 

forberedte på at dø. Den vej er folk, der lever vort eventyrlige liv, altid forbe-

redt på. Imidlertid gik vi i gang med at få lavet os en flåde til at kommer over 

på. ”Hvorledes kunne de det, da de intet værktøj havde”, spurgte jeg. Jo med 

vore knive arbejdede og filede vi så langt ind i træerne ved roden, som vi kunne 

og ramlede så kvas og grene rundt om den og stak ild på, og på den måde fæl-

dede vi 3-7 store træer. Af grenene og slyngplanter lavede vi bånd, hvormed vi 

bandt stammerne sammen, og da flåden var færdig, kom vi lykkelig og vel over 

ført af strømmen. ”Hvad levede de så af i den tid, da de ingen fødemidler hav-

de”. Ja, sagde han og blev lidt bevæget, vi havde en god trofast hund, som 

havde fulgt os flere år, og den slog vi ihjel med en sten og spiste. Det var den 

eneste føde i de 11 dage, det varede, inden vi kom til vort bestemmelsessted. Vi 

var skrækkelig medtagne og afkræftede, og i 3 dage fik vi kun lidt mælk at drik-

ke, indtil maven vænnedes til rigtig føde igen. ”Hvis de nu ikke havde haft den 

stakkels hund at spise, hvad så? – Havde de så trukket lod, om hvem af dem, 

der skulle ofres for at mætte de andre? Det har jeg tit hørt søfolk gøre, når de 

har drevet om på vrag i søen i længere tid”. Han så indigneret på mig og sagde 

”sådan noget gør mænd ikke. De dør hellere. Har du mad spiser du. Har du in-

gen dør du”. Et stærkt helbred måtte der til, til sådan et liv, som han sagde, de 

kunne gå i lange tider drivvåde, men kom så solen, tørrede den dem jo igen. Vi-

dere fortalte han om to kammerater, han havde haft. Den ene kom ved uagt-

somhed til at skyde den ene arm omtrent over ved skulderen. Vi skar så 

kødtrevlerne af og bandt lidt om armen, da der ingen doktor var i hundreder af 

miles omkreds – men i 3 døgn led han de utroligste smerter, inden han døde. 

Hvert øjeblik skreg han og bad os om at skyde ham og gøre ende på hans lidel-

ser. Den anden kammerat faldt i en kamp, vi engang havde med en vred ond 

indianerstamme. Da jeg dagen efter søgte efter ham for at begrave ham, fandt 

jeg begge hans afhuggede hænder spigrede fast til et træ. Ham selv fandt jeg 

intet af. ”Tror De, de havde spist ham” spurgte jeg. Min ven trak på skuldrene, 

svarede ikke, men piskede løs på hestene, så de fløj hen ad de dårlige veje. Vi 
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besøgte så en dansk mand, der ejede en stor farm og væsentlig drev kvægavl. 

7-800 høveder havde han og 200 heste, deraf 150 til arbejdsbrug. Han viste mig 

en høstmaskine, der mejede, tærskede, rensede og kom sæden i sække, alt på 

en gang. Den blev trukket af 36 heste. Da tjenestepiger, navnlig til malkning og 

køkkenarbejde, er vanskelige at få og dyre at holde, havde han kinesere til det-

te arbejde. 2 beskæftigedes udelukkende i køkkenet til madlavning, opvask og 

rengøring og var efter mandens sigende særdeles flinke, dygtige og nøjsomme. 

Vi blev fotograferede hele selskabet sammen med kineserne. Da jeg beså fol-

kenes soverum, tænkte jeg på, hvor ganske anderledes propert og renligt og 

hyggeligt vore egne tjenestefolk havde det, og dog klager de. På hjemvejen var 

hestene meget urolige. De var også kun 3-4 år, og den ene havde meget lyst til 

at rejse sin egen vej, men Thomsens store, stærke jernhårde hænder tøjlede 

den, og ved ubarmhjertig benyttelse af pisken fik han den til at lystre og bøje 

sig efter hans vilje. Han var beundringsværdig. Så stille, ærlig og overlegent og 

sundt kraftmenneske har jeg aldrig set. Han var en værdig ætling af vore gan-

ske berømte nordboere. I Lovelock og omegn var der kun i alt 30 danske, og af 

disse mødte 24 ved underholdningen, den mindste forsamling jeg endnu har 

læst for. De morede sig udmærket, og de to, der havde engageret mig, 

Gottschalck og Hansen betragtede også det hele mere som en privat fornøjelse 

for dem, selvom det kostede dem nogle dollars. Thomsen var der og morede 

sig storartet. Det var første gang, han havde hørt dansk i 20 år, og dog forstod 

han det udmærket og var glad. Vi spiste til aften på hotellet, så på en af spille-

bulerne og gik i seng. 

Fredag d. 10. maj 

Da jeg skulle rejse med toget kl. 6½ om morgenen, havde de fået ordre på ho-

tellet til at vække mig 5½, men glemte det, så jeg vågnede først, da toget fløj-

tede til afgang. Jeg var rasende, men herved var intet at gøre nu. Toget gik. 

Gottschalck, der havde lovet at komme på banen og hjælpe mig, sov også over 

sig. Og da der ikke gik tog før 9½ om aftenen til San Francisco, hvor jeg skulle, 

blev jeg hos Gottschalck hele dagen og skrev dels breve, dels dagbog, thi denne 

sidste, vil jeg indrømme, ikke altid skrives hver dag, men når jeg har tid. Om ef-

termiddagen var vi henne i nærheden og se en derboende cowboy første gang 

ride en halvvild hest, der var indfanget. Det var højst interessant, men dette har 

jeg beskrevet i brev til Alphonsa, så det kan jeg senere føje ind her: 

Om aftenen da vi kom til jernbanestationen, meldtes det, at toget var forsinket 

2 timer. Disse tilbragte vi rundt på spillebulerne, hvor jeg atter beundrede den 

lidenskab, hvormed man ruttede med pengene. Da det atter meldtes, at toget 
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yderligere var forsinket 2 timer, og jeg var dødtræt, tilbød Thomsen mig sin og 

sin kammerats seng at hvile på, imedens de gik udenfor og passede på mig og 

toget og vækkede mig, da det kom. Endelig kl. 2 kom jeg af sted og var heldig 

og fik sovekøje.  

Lørdag d. 11. maj 

Den uendelige Nevada Dal vedblev lige så kedelig, gold og ensformig, indtil vi 

nåede Reno, en lille nydelig by. Guldgravernes Eldorado, hvor det første cali-

forniske guld i sin tid fandtes. Her begyndte de vældige Sierra Nevada Bjerge. 

Det var en dejlig bjergkøretur i de vilde forrevne bjerge. Banen vedblev at sige 

og stige, og da vi var godt halvvejs oppe, begyndte en vældig træoverbygning 

til værn for banen mod sne og laviner, en slags tunnel i alt 42 engelske mil lang. 

Her fik vi snevejr i flere timer. Da vi kom på den anden side og ned i dalen igen 

over bjergene, var hele naturen som forvandlet. Vi befandt os i næsten tropisk 

klima med grønne træer og udsprungne blomster, markerne grønne. Vinhaver-

ne begyndte, og ved Sacramento så jeg de første store palmetræer. Kl. 10 om 

aftenen kom jeg til Oakland, hvor hr. Halvor Jacobsen, der havde arrangeret 

min turne i Californien, mødte mig. Vi gik ombord på en mægtig færge, der før-

te os over bugten til San Francisco, hvor vi ankom 10½ og kørte med en wie-

nervogn – da der var sporvognsstrejke til Jeffersons Hotel, der ligger dejligt ved 

en stor park. Jeg skulle have optrådt samme aften i en lille by 8 engelske mil fra 

San Francisco, men da toget var 6 timer forsinket, måtte dette selvfølgelig op-

gives. I øvrigt havde Jacobsen ikke underrettet mig herom, hvad vi straks kom 

op at skændes om. Efter at have pudset mig lidt på hotellet, gik Jacobsen og 

jeg ud på en restauration og spiste til aften, hvortil jeg inviterede ham. Det var 

Alphonsa og min 31-årige bryllupsdag, i hvilken anledning vi drak et særligt glas. 

Jeg skrev 2 kort hjem inden 12, men da var hjemme klokken 8 næste morgen. 

Første bryllupsdag vi var skilte. 

Søndag d. 12. maj 

Jacobsen hentede mig i sin automobil og kørte mig rundt i en prægtig stor park 

med dejlige palmealléer og sjældne træer og kunstige bjerge o.s.v. I denne og 

en mindre park ved Jeffersons Hotel var der opført en mængde træskure, som 

endnu bebos af en mængde husvilde fra det skrækkelige jordskælv og den væl-

dige ildebrand, der overgik San Francisco for noget over et år siden, vistnok 4. 

maj 1906. Vi kørte derefter gennem en del af den ødelagte by, der endnu næ-

sten overalt ligger i ruiner. Det var et højst sørgeligt syn at se de raserede ga-

der, hvor mursten og jernbjælker lå hulter til bulter i kolossale mængder. Selve 

jordskælvet havde ikke gjort så stor skade som den straks efter opståede ilde-
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brand, der greb om sig i en så uhyggelig udstrækning, at 7 kvadratmil (engel-

ske) fuldstændig blev ødelagte. Underligt at se en mængde skyskrabere stå 

med de mange tomme grinende vinduer og helt udbrændte indvendig, medens 

jernkonstruktionen og murene har holdt. En stolt bygningstriumf for skyskra-

beringeniørerne. Til held for byen har en bekendt japansk geolog erklæret, at 

byen ikke kan risikere jordskælv for fremtiden, da den hulning, der tidligere 

fandtes under byen, nu er fyldt! En elskværdig beroligelse af japaneren. Man er 

derfor i travl virksomhed med at opføre byen igen, men det vil tage flere år, in-

den den er genrejst, da arbejdet er overvældende og arbejdskraften dyr. En 

murer får 7 dollars om dagen, en tømrer og arbejdsmand 5 dollars. En ny byg-

ningsmetode bruges meget, idet man støber husene af en sammenblanding af 

cement og sten. Vældige beholdere fyldte hermed hejses ved elektrisk eller 

dampkraft op og væltes ned i mægtige facadeforme dannede af brædder ud-

vendig og jernstænger og jerntråd til at holde sammen på cementen indvendig. 

Vældige skyskrabere opføres selvfølgelig på ny og ser ejendommelige ud med 

deres 20-30 etager høje jernskelet, som man udfylder med murværk i tre for-

skellige højder på en gang. Gaderne er aldeles ufremkommelige, overfyldte 

med materiale til bygningerne og arbejdskørsel. Branden og jordskælvet har 

sprængt asfalten, og stenbroen er revet op, så der er store huller og fordybnin-

ger overalt. Man har ikke haft tid – eller rettere – det kan vel ikke nytte endnu 

på grund af den vældige arbejdskørsel at sætte gaderne i blot nogenlunde far-

bar stand. Der skal Jacobsens dygtighed til for at styre bilen nogenlunde uden-

om alle disse huller og gøre kørslen behagelig. Da jeg skal spille i ”Guldkareten” 

i Oakland og San Francisco, kørte vi til udkanten af byen, hvor fru Paulsen boe-

de, der skulle spille den gamle i stykket. Her mødte fru Gronenberg, der spillede 

den yngre, og så prøvede vi. De lader begge til at blive flinke. Senere kørte vi til 

Jacobsens bopæl, næsten udenfor byen på en høj, der er helt skovbevokset. Vi 

var højst heroppe. Der var en aldeles vidunderlig udsigt over hele San Francisco 

med bugten, Golden Gate, bjergene og Stillehavet. Byen er bygget op og ned 

ad 4 bjerge, og Jacobsen forklarede mig om jordskælvet og branden, hvorledes 

denne rasede uafbrudt 3 døgn, indtil dynamitten sprængte huse bort og derved 

standsede branden. Jeg glemmer aldrig dette syn med de herlige omgivelser og 

den sørgelig ødelagte by. I Jacobsens hyggelige hjem hos hans elskværdige hu-

stru, født dansk, spiste jeg middag, og om aften var vi i et teater og så ”Zira”, 

der er gået på Casino. Stykket gik med et upåklageligt ensemble, som en god 

forestilling på Dagmarteatret hjemme. Bagefter spiste vi på en flot restauration 

og så ”bilede” Jacobsen mig hjem. 
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Mandag d. 13. maj 

Jacobsen hentede mig med bilen, og vi aflagde visit hos redaktørerne Hartvig 

og Korell, elskværdige mennesker. Senere var jeg i tyrkisk-russisk bad, beså by-

en lidt på egen hånd, navnlig den mægtige ruin af byens rådhus, hvor det høje 

tårn med spir og bygningen til dels står endnu, medens alt indvendigt er 

brændt og ødelagt. Alt indvendigt. Jernbjælker dannede til proptrækkere, tele-

fontråde, mursten o.s.v. lå i et vældigt kaos endnu. Om aftenen prøvede vi hos 

fru Poulsen – der i øvrigt er fra Fåborg og kunne huske Alphonsa og mig, da vi 

som unge mennesker spillede der. Stykket gik ganske pænt. Vi spiste til aften 

her, rart dansk smørrebrød, og bilede hjem til hotellet. Jeg fik bryllupsdagslyk-

ønskningsbreve hjemmefra. Nu er jeg 7200 engelske mil fra hjemmet, så jeg er 

utrolig glad for hvert brev hjemmefra, og i dag fik jeg 5. 

Tirsdag d. 14. maj 

Jeg skrev kort og breve hjem. Ved middagstid hentede Jacobsen mig i bilen. Vi 

kørte til jernbanen, og så for jeg af sted 100 engelske mil sydpå for at optræde i 

den første by i Californien ”Stockton”. Rejsen var prægtig mellem vinmarker, 

palmer og et uendeligt blomsterflor overalt. Husene er formelig helt begravede 

i rosenflor. Kabaerne overfylder haverne og vokser vildt på grøftekanterne. 

Varmen er stærk og klimaet henrivende. Ved 7 tiden kom jeg til Stockton, blev 

modtaget af formanden for brodersamfundet og en ung mand, søn af dr. Højs-

holt, læge ved sindssygeanstalten, der kørte mig til sin faders hjem, en henri-

vende villa i en prægtig park lige ved sindssygeanstalten. Her boede jeg. Fru 

Højsholt, amerikanerinde, akkompagnerede mig med ½ times varsel, da der in-

tet program var bestemt i forvejen eller musik arrangeret. Hun gjorde det me-

get flinkt. Der var ikke stort hus, men publikum var meget glade, alle jævne, 

tarvelige, der boede ikke mange der. Efter underholdningen kørte dr. H. mig til 

sit hjem. Vi spiste og passiarede lidt i dejlig fred og ro. Dr. H. er født i Kertemin-

de, men studeret her i Amerika. Han og fruen har dog gentagende gange været 

i Danmark, og fruen taler meget pænt dansk. Børnene også. Jeg sov i en dejlig 

bred seng i et yndigt gæsteværelse. 

Onsdag d. 15. maj 

Dr. H. kom med te og brød på sengen til mig kl. 9. Jeg stod op, spiste frokost, 

og vi blev fotograferede i hans have under et prægtigt palmetræ. Derefter kør-

te fruen, dr. H. og jeg til en prægtig stor vinfabrik i nærheden af byen, som vi 

beså. Det var meget interessant. 12 millioner potter vin indeholdt de mægtige 

vinfade altid. Jeg smagte på alle de forskellige vine, der blev lavet her, og de var 

dejlige. Navnlig en sød California portvin var henrivende. Vi kørte tilbage, og 
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det er sandt, så spiste vi først en glimrende frokost, og kl. 1 rejste jeg fra disse 

prægtige mennesker, der inviterede mig til at komme igen og bo 8-10 dage hos 

dem og hvile ud. Ja! Det ville have været en svir for mig, havde jeg kunnet det. 

Kl. 5 kom jeg til Fresno længere sydpå. Varmen havde på rejsen hertil været al-

deles overvældende. Jeg tror ikke, vi den hedeste sommerdag hjemme har det 

så varmt. Jeg sad stille i toget og svedte, så det tapløb af mig. Det samme herli-

ge syn af palmer, blomster og blomster hele vejen. Men vi er også på samme 

breddegrad som Rom. Det rigelige høje græs er slået på markerne, og høet duf-

tes overalt. Det er en meget bred dalslette vi kører i med høje bjerge på sider-

ne. I Fresno blev jeg modtaget af dr. Kjærbye, der var en meget yngre, jovial og 

elskværdig mand. Han kørte mig til sin villa igennem en prægtig blomstervillaby 

med mangeartede mægtige palmer. Jeg gjorde toilette, hilste på hans prægtige 

frue og børn (små), prøvede sangene med fru ? Lidt efter kørte vi i automobil 

nogle mil bort til et stort pragtfuldt haveanlæg, der tidligere tilhørte en millio-

nær, men som denne efter sin død skænkede til byen. Vejen dertil var en eneste 

flere mile lang allé af herlige palmer og gummitræer. Den var pragtfuld. I par-

ken kørte vi gennem hele lunde af appelsintræer. Appelsinerne var allerede 

plukkede af i marts, men der var atter blomster på træerne, der udsendte en 

helt berusende duft. Disse mængder af orangeblomster. Der var et rosenflor, 

som jeg aldrig har set mage til. De mest forskelligartede roser i en størrelse og 

pragtfarve, som var enestående. Jeg har aldrig set en så intensiv farve på blom-

ster som her i Californien. Navnlig er den røde farve vidunderlig stærk og kraf-

tig. Før vi kørte ud, var jeg inde i en elskværdig dames have og plukke nogle 

appelsiner af hendes træer, for dog at sige, at jeg havde selv plukket disse frug-

ter af. Desværre havde de ”hængt for længe” og var tørre, indskrumpede og 

lidt sure. Men plukket appelsiner har jeg dog nu. Med på bilturen ud til parken 

var en hr. Andersen? en haderslever, som jeg i mine unge dage, da jeg spillede i 

Haderslev, havde været meget sammen med. Vi havde fælles bekendte fra den 

tid og opfriskede gamle minder. Underholdningen gik som sædvanlig godt, 

skønt jeg var blevet lidt forkommen af bilturen, da det pludselig bliver koldt, 

når solen går ned. Det er et farligt klima. Heller ikke her var overdrevent mange 

folk, ca. 150, men de var vældig glade. Efter underholdningen var 12-14 menne-

sker samlede hos dr. Kjærby til rart skåret smørrebrød, bl.a. en hr. Hasselbalck 

og frue. Vi havde det hyggeligt med whisky og mange taler, og kl. 1½ om natten 

kørte jeg med toget tilbage til San Francisco, 230 engelske mil. 
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Torsdag d. 16. maj 

Jeg har kørt hele dagen i toget, den samme vej hjem som ud og været mellem-

fornøjet. Jeg har trods naturen kedet mig i dag. Da halsen ikke er god, og jeg 

ikke har haft ro til at sove i nat, og om dagen kan jeg ikke rigtig sove, i alt fald 

kun et øjeblik ad gangen. Da jeg kl. 6 om eftermiddagen kom tilbage til San 

Francisco, måtte jeg tage vogn til hotellet, da dettes vogn ikke var der, og det 

kostede 2½ dollars. Jeg skulle have været til prøve i aften på ”Guldkareten” og 

”Nej”, der skal spilles her i byen, men da Jacobsen kom for at hente mig, bad 

jeg dem prøve alene, da jeg havde det snavs og ville gå i seng, hvad jeg også 

gjorde efter at have spist en solid middag aftensmad, og gurglet og spist søde 

sager og taget Veronal! 

Fredag d. 17. maj 

Om morgenen hentede Jacobsen mig igen kl. 8, og så gik det ud på farten igen. 

Jeg er meget ked af dette forcerede, trættende liv, der slet ikke giver mig tid til 

at se mig privat omkring i dette prægtige land. Navnlig Californiens stolthed, de 

umådelige store træer, der er i omegnen af Los Angeles, får jeg ikke at se, da 

det vil tage 3 dages rejse frem og tilbage. Jeg kørte nu i et andet dalstrøg nær-

mere Stillehavskysten, men lige så vidunderligt og frugtbart som det ad Fresno 

til. Kl. 12 nåede jeg mit bestemmelsessted Chualar, en lille landsby, hvor byens 

smed i sin arbejdsdragt modtog mig. Jeg kom på et højst tarveligt hotel – kro – 

og fik noget meget tarveligt og uappetitligt mad at spise, det dårligste jeg end-

nu har fået. Så prøvede jeg musikken med en ganske flink dame, og kl. 3 lagde 

jeg mig og sov storartet til kl. 7! Det var det bedste, den lille by gav mig. Der var 

ikke mange til underholdningen, ca. 60 da folk havde travlt med høhøsten, men 

de der var glædede sig. Dog er begejstringen stadig mindre end på Østkysten. 

Det er, som om folk er længere borte fra hjemmet og interessen for Danmark 

og alt dansk mindre. 

Lørdag d. 18. maj (Pinselørdag) 

Jeg sov ikke godt om natten og blev formiddagen i min seng. Kl. 1 kørte jeg vi-

dere sydpå, indtil jeg kl. 7 om aftenen, efter en navnlig mod slutningen, højst in-

teressant køretur i en vild bjergegn på en dristigt anlagt bane, navnlig nogle 

cirkelrunde kurver, nåede bestemmelsesstedet ”San Luis Obispo”. Byerne her 

har alle spanske navne fra den tid, spanierne ejede landet. Byen ligger malerisk i 

bjergene 5 engelske mil fra havet. I nærheden af byen, 20 engelske mil, skete 

for 8 dage siden en skrækkelig jernbaneulykke. Et tog styrtede ned ad bjerget, 

32 døde og 50 sårede. På en anden bane her i nærheden styrtede en lang tun-

nel sammen lige efter, at et tog var passeret. Jernbanerne her bygges slet, og 
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materialet er dårligt, da det er private selskaber, der ejer dem og derfor skal 

tjene så meget som muligt, men meget betryggende er det ikke at køre her i de 

svimlende højder i rasende fart med tanken om hvert øjeblik at styrte ned. Her-

ovre bryder man sig pokker om nogle menneskeliv mere eller mindre, bare der 

tjenes penge. Man talte da også her i byen om ulykker som en selvfølgelig ting, 

der næsten var uundgåelig. Jeg blev modtaget af ejeren af en ”bar” hr. Hansen, 

jævn dansk mand. Vi kørte hen og spiste lidt middag og gik så straks hen til 

hall’en, hvor underholdningen skulle finde sted kl. 8½. Da der intet program 

var, og halsen var dårlig, lavede jeg det til læsning og sang – uden akkompag-

nement – bønderviser og et par lette sange. Man var lidt kede af det, men jeg 

undskyldte mig med, at da toget var kommet så sent – 3 timer forsinket var der 

ikke tid til at holde prøve. Heller ikke der var mange folk 60-70, men de var gla-

de. Overskud 36 dollars 50. Efter underholdningen spiste vi smørrebrød nogle 

stykker i Hansens hus. Der var bl.a. to unge pæne danske murere af god familie 

hjemme, og kl. 1½ kørte jeg tilbage igen 240 engelske mil til San Francisco. En 

farmer Mathiesen indbød mig til at bo hos ham. 

Søndag d. 19. maj (1. pinsedag) 

Nu har jeg rumlet hele natten igen på jernbanen, og halsen er slet. Jeg er ked af 

den evindelige nattekørsel, hvor man ingen søvn får, da man ligger i uro og 

træk og spektakel fra 6 om morgenen, når de første begynder at stå op. Kl. 8 

måtte jeg op efter at have sovet 3 timer. Jeg fik min breakfast, der altid består 

af 3 æg, smør, brød og te, og så læser jeg, skriver og mest driver. Ja, en halv 

time sov jeg da. Her sidder en utrolig smuk yngre dame i nærheden af mig. Hun 

er sørgeklædt og er billedet på den inderligste sorg. De store øjne er bestandig 

fulde af vand. En ældre dame søger forgæves at trøste hende. Jeg får at vide, at 

den stakkels unge kone kommer fra den skrækkelige jernbaneulykke og har 

genkendt sin mands sørgeligt lemlæstede lig. Stakkels unge kone. Men hvor er 

hun smuk i sin sorg med de vidunderlig smukke øjne – mater dolorosa! – Vi skul-

le være ankommet til San Francisco kl. 9, men kom først kl. 12. Jacobsen hente-

de mig og kørte mig til hotellet. Jeg skulle straks have været til prøve på ”Nej”, 

men da min hals er elendig, afslog jeg det. I stedet for kørte vi ud til dr. Møl-

gaard, der penslede og behandlede min hals på forskellig måde. Den var meget 

angreben – så på hotellet igen og spise, pakke ud og igen kl. 4½ hentede Ja-

cobsen mig igen til færgen. Vi sejlede over til Oakland, hvor jeg skulle spille om 

aftenen. Vi traf de andre assisterende stående udenfor hall’en. Den var lukket. 

Man havde ikke en gang skrevet over til komiteen, at vi kom så tidligt for at 

prøve ”Guldkareten”. Efter forgæves at have ventet længe, gik vi endelig her 
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på en restauration, og da fruen her var dansk, fik vi hendes private lejlighed til 

låns, og her prøvede vi så ”Kareten”.  Vi gik så på teatret, hvor naturligvis alt 

var i den syndigste forvirring. Den ligegyldighed og uforståenhed, som sådanne 

komiteer udviser, er beundringsværdig. Intet som helst var der sørget for. Jeg 

måtte så i en fart tage fat – så hæs og dårlig jeg var – og fik for så vidt gjort alt i 

stand. Her var udmærket hus, og forestillingen gik rigtig udmærket og gjorde 

lykke. De to damer var virkelig rigtig flinke til at spille op. ”Kareten” gik pænt, 

og det næsten uden prøve. Jeg selv gjorde megen lykke med hele mit program. 

Folk peb det højeste, man kan nå – og råbte hurra! Efter forestillingen pakkede 

jeg ind i en fart. Vi kom til toget og så til færgen, og kl. 1½ om natten nåede vi 

igen San Francisco. Vi kom ind et sted og fik at spise og drikke, og Jacobsen 

kørte så fru Gronenberg og mig hjemad i sin bil. Denne havde han imidlertid la-

det stå uden tilsyn ved jernbanestationen hele eftermiddagen og aftenen, me-

dens vi var i Oakland, og nogen havde ødelagt den, så vi nåede kun halvt hjem, 

så kunne den ikke mere. Fru G. og jeg fik da heldigvis en vogn og kom af sted 

hjem. Jacobsen måtte kludre med bilen til 5 om morgenen, før han kom hjem. 

Bagefter gik det op for mig, at det var 1. pinsedag, at jeg havde spillet komedie. 

Herovre respekteres denne helligdag slet ikke. Det var 3 højst anstrengende 

dage, jeg havde haft, særlig det sidste døgn uafbrudt arbejde uden hvile. Dog 

var jeg glad for dr. Mølgaard for hans halsbehandling, thi jeg kom rigtig pænt 

igennem i Oakland. Publikum mærkede ikke noget på stemmen, og sangen gik 

ganske godt. Jeg selv følte mig derimod stærkt anstrengt, men var glad over 

den lykke, jeg havde gjort. Folk synes, at jeg havde været meget bedre end fru 

Oda. 

Mandag d. 20. maj 

Jeg fik et overlegent køligt brev fra Hertz, som svar på mit brev. Han mener, 

det er min egen skyld, at der ingen forestilling blev i Chicago, fordi jeg har for-

andret planen og ville til Californien. Sådan ville han vende det om. Nu skal jeg 

atter til at ærgre mig og til at svare igen. Pokkers til selskab så det ødelægger 

den glæde, jeg kunne have af at rejse herovre. Det sætter mig stadig i dårligt 

humør. Det blev nu opgivet at spille Nej her i byen, da den mand, der skulle spil-

le Link – Bek – har mistet et lille barn. Nu skal jeg i stedet for læse stykket op. 

Jeg hvilede det meste af formiddagen. Jacobsen kom hen ad eftermiddagen 

for at køre mig til dr. Mølgaard. Efter bestemmelsen skal jeg en 3 døgns tur op 

til en by Ferndale, hvor jeg skal sejle på Stillehavet langs Vestkysten af Amerika i 

24 timer op og 24 timer ned igen. Og så køre med jernbane og diligence ind i 

landet for at nå byen. Jeg skal af sted i morgen. Da jeg nu er bange for, at den-
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ne søtur skal blive ligesom den på Østkysten til Portland i Maine, har jeg ligget 

og bedet om at blive fri for turen. Jeg vil opgive den og betale af min egen 

lomme til selskabet for at blive fri, men Jacobsen mener, at det er den by, der 

vil betale sig bedst herovre, at folk glæder sig umådeligt der, da der sjældent 

kommer nogen, at jeg endelig må rejse. Jeg svarer, at der næppe kommer 

mange, at det ikke vil betale sig, da alle farmerne har travlt med høhøsten, men 

dr. Mølgaard, som vi er kommet ud hos, råder mig også til at rejse, da han efter 

at have behandlet halsen, synes den er bedre, og at jeg vil have godt af søtu-

ren. Så giver jeg fortabt og bestemmer at rejse, men jeg er i dårligt humør og 

bange for søturen. Uha! – Især da jeg ved, at et mage til det skib jeg skal med i 

storm strandede udenfor den by, Eureka, hvor jeg skal til. Dog reddedes men-

neskene. Jeg fik en lang samtale med redaktør Corell af ”Bien”: Han mener ik-

ke, jeg skulle offentliggøre min korrespondance med D.A. Selskabet. Helst gøre 

så lidt vrøvl som muligt, men jeg ved nu ikke, om de ikke hænger sammen som 

ærtehalm alle sammen. Det hele er vist et kønt kompagni herovre. Efter en god 

middag her på hotellet har jeg siddet flere timer og skrevet breve til forskellige 

om min turne på egen hånd og bedet om hjælp. Langt brev skrev jeg hjem. Nu 

har jeg gået og rodet og pakket om til kl. 1½, nu i seng! Godnat! – Hvem der 

kunne sove! 

Tirsdag d. 21. maj 

Det blæser! Jacobsen hentede mig kl. 9. Han havde min vask med sig. Han er nu 

meget flink og opmærksom, men han har for travlt i sin private virksomhed 

som assurandør, til at han fuldt ud kan varetage forpligtelsen som impresario. 

Han bliver for nervøs og stundesløs, og bedst som jeg vil tale om forretninger, 

siger han, han styrter af og gør det. Vaskerierne strejker også her, så J. har be-

sørget min vask privat. Her er for 4 dollars 80: Hen imod 20 kr.! Det samme ville 

koste højst 5-6 kr. hjemme. Jeg regner ud, at jeg højst kan sammenligne en dol-

lar med 2 kroner i vore penge, mere værdi har den ikke. Lidt trykket over den 

forestående tur kører vi af sted. Skibet viser sig at være mindre end det på Øst-

kysten. Det hedder ”Posnona”. Køjen er meget god. Jeg skal dele den med en 

slagter Rasmussen, som Jacobsen præsenterer mig for som skal til sit hjem i 

nærheden af den by, hvor jeg skal optræde. Han viser sig at være en meget rar 

og venlig lille mand., og jeg er meget glad for ham. Vi sejler. Skibet er overfyldt 

med passagerer. Rasmussen fortæller mig, hvad mærkeligt der er ved udsejlin-

gen af havnen og den verdensberømte ”Golden Gate”. Vi sejler forbi det kend-

te badested …, der er bygget på klipper næsten i vandet. Her boltrer søløverne 

sig ved foden og hviler på nogle fritstående klipper ude i vandet. Skibet gynger 
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voldsomt i dønningerne ude fra det store stille ocean, og Rasmussen er ikke sø-

stærk. Han går straks til køjs og ligger resten af turen. Så nu er vi ude i det 

mægtige stille ocean på stik modsatte side af Amerika end den, hvor jeg havde 

den uhyggelige tur for 2½ måned siden. Forholdene er de samme, men forhå-

bentlig går det bedre denne gang. Vi sejler nu langs med kysten i en afstand af 

vel 3-4 engelske mil. Kysten ligner fuldstændig Vestkysten af det sydlige Norge, 

med en del grønklædte fjelde og skove. Kosten, der er indbefattet i billetprisen, 

er tarvelig. Jeg har fået mig en god middagssøvn. Ellers er jeg kun oplagt til at 

drive og hvile, da skibet gynger stærkt. Klokken er 10, nu i seng. 

Onsdag d. 22. maj 

Kl. 6½ om morgenen kom vi til Eureka efter at have passeret vraget af vort sø-

sterskib, som ligger på en sandbarre, vi lykkelig er kommet over. Jeg modtages 

af en ”professor”, musiker Høyer fra Eureka og en barber Rasthøj fra Arasta. Vi 

kommer på et hotel, får lidt at spise, og skønt det øsregner, spadserer vi lidt i 

byen. Jeg køber postkort o.s.v., og da man fortæller mig, at jeg ved at køre en 

del mil pr. vogn kan komme til en skov, hvor der er store træer, bestemmer vi 

os hertil, trods regnen. Vi kører da til en station længere borte end den, vi skulle 

til. Imidlertid er der telefoneret efter en vogn, der henter os her. Vi bliver med 

vogn og alt færget over en flod, og i et lille værtshus spiser vi lidt frokost, ren-

ligt og godt. Så kører vi ad en højst farlig og interessant, men meget primitiv 

skovvej, hvor vi tit må stå af vognen – langs floden til kæmpetræernes skov. 

Disse viser sig at være nogle vældige karle. Vi målte nogle på 50 fod i omkreds, 

og så var de så ranke som lys og omkring 200-250 til 300 fod høje. De var herli-

ge og stod i fuldstændig urskov. Barken på dem er 4-6 fod tyk, og gennemsnit-

tet af træerne er 16-18 fod, ja mere. Nogle 25 fod findes. Man følte sig så bitte, 

bitte lille ved at gå imellem disse skovens kæmper, der kun havde grene oppe i 

toppen, og stod som minder om en fortids storhedsperiode i skoven. Snart er 

træerne udryddede såvel som de mægtige dyr, der færdedes her. På tilbageve-

jen skulle vi vente ved en lille kro på en anden vogn, der skulle køre os til Fern-

dale, og vi spiste atter en pæn lille frokost. Vognen kom, og kusken var en 

købmand Eriksen, der havde arrangeret underholdningen i Ferndale. Vi kørte så 

stadig i regn til hans hjem, rensede os og spiste middag her. Derpå i Hall’en og 

fik ordnet den, prøvede musikken, og så hvilede jeg et øjeblik. Desværre havde 

der heller ikke her – hvor man havde ventet en af de store indtægter – særlig 

godt besøgt, solgt 80 dollars. Grunden her som alt, dårligt averteret og farmer-

nes travlhed med høhøsten. Dem, der var, glædede sig og jublede. Efter under-

holdningen spiste jeg først til aften med en rig smørfabrikant Jensen fra Eureka 
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(med champagne) og derefter med komiteen. Det første måltid var en fejlta-

gelse, da jeg troede, komiteen skulle spise med her. Kl. 2 i seng. 

Torsdag d. 23. maj 

Oppe kl. 6 og kl. 7 kørte vi – hr. barber Rasthøj var med – med dagvognen til en 

jernbanestation 1 ¼ times kørsel. Et sted blev vognen og alt kørt ud på en fær-

ge og færget over med håndkraft. Vejret var dejligt. Så kørte vi med jernbane 

og kom til Eureka, hvor vi havde 4 timers ophold. Vi beså Jensens store mejeri 

og smørfabrik, hvad der var meget interessant. Desværre kom vi for sent til at 

tage over til et stort træskæreri, hvor de store kæmpetræer blev behandlede. 

Færgen dertil gik kun hver time, og da vi kom, var der lige gået en. Altså opgav 

vi det og kørte i stedet en køn tur med sporvogn til byens anlæg i en prægtig 

skov med store kæmpetræer. I en bar, der ejedes af en ung dansker, gjorde jeg 

bekendtskab med en skibskonstruktør …, der havde set mig i alle min Casino-

roller, da han var skuespillergal og havde fribillet. Han havde spillet dilettant-

komedie sammen med vor Hofmann. Han var bl.a. digter og skrev komedier, en 

ganske interessant mand. Der kom flere danske til, og vi havde det meget ge-

mytligt. Alle fulgte mig i skibet ”Posnona”. Det samme jeg rejste ud med. Ved 

at bestikke stewarden fik jeg ene køje. Jeg skulle ellers dele med en anden. Jeg 

sov om eftermiddagen og skrev her i dagbogen om aftenen. Jeg sov pænt om 

natten. Vejret var udmærket på hele turen. 

Fredag d. 24. maj 

Kl. 9½ kom vi tilbage til San Francisco. Indsejlingen ad Golden Gate er jo ver-

densberømt og herlig. Det er jo en vidunderlig havn her ved Frisco med læ for 

alle vinde. Jeg nød det prægtige syn i det herlige vejr og det sørgelige syn, da vi 

nærmede os den afbrændte, ødelagte by, der her fra havnen viser sig i hele sin 

skrækkelige nøgenhed. Der var ingen vogn at få, da jeg kom i land, så jeg måtte 

tage til takke med en lille almindelig arbejdsvogn med en hest. Tøjet bagi og jeg 

op på bukken ved siden af kusken. Sporvognsstrejken ødelægger al færdsel og 

trafik i byen, og de små vognspekulanter tjener penge. Min mand forlangte og 

fik 2 dollars 50 for at køre mig til hotellet, næsten 9 kr. 50. Sporvognene – med 

skruebrækkere – bliver daglig bombarderede med sten, og retstilstanden er for 

tiden dårlig her i byen. Hver nat er der overfald og røverier, så folk er ængsteli-

ge for at færdes ude sent, især da sporvognene kun går til det bliver mørkt. Lidt 

efter at jeg var kommet til hotellet, kom Jacobsen og meddelte mig, at komite-

en der i byen ønskede at afhente mig i automobil kl. 1½ og køre en lang tur og 

spise frokost med mig. Jeg skrev så en del, og noget senere end bestemt (på 

grund af en fejltagelse) kom de. 2 private biler, der ejedes af danske. Vi var i alt 
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8, deriblandt selvfølgelig Halvor Jacobsen og redaktørerne Hartwick og Korell, 

dr. Mølgaard samt 3 andre herrer, hvoraf de to skulle rejse hjem 18. juli med 

samme skib som jeg. Vi kørte først ud gennem byens prægtige store park 7 en-

gelske mil lang og 1 mil bred, anlagt med stor kunst og umådelig bekostning i 

en sandørken. Så kom vi til en meget lang prægtig anlagt strandpromenade 

langsmed Stillehavet. I en flot restaurant var frokosten arrangeret, og den blev 

meget animeret med mange taler. Selvfølgelig blev der talt for mig af Jacob-

sen, Korell og Mølgaard. Jeg talte igen for Jacobsen, for værterne o.s.v. Maden 

var ypperlig og vinen (bl.a. champagnen) fortræffelig. Det var et prægtigt sam-

vær, som jeg var meget glad ved. Efter måltidet var jeg ovre ved stranden og i 

klitterne, der i et alt mindede om Vesterhavet. Vidste jeg ikke bedre, måtte jeg 

tro, jeg var der. Bølgerne, stranden, klitterne, marehalmen (den sidste plantet 

alt sammen). Alt var som hjemme, og dog var jeg 7200 engelske mil borte. Så 

kørte vi hen til det verdensberømte badehotel Cliff House. Sæsonen var ikke 

åben endnu, men vi fik lov at bese det. På en lodret klippe er hotellet bygget, 

og der er en pragtfuld udsigt udover havet. På nogle mindre klipper i umiddel-

bar nærhed af hotellet har søløverne deres residens i uforstyrret ro, da de her 

er fredede. Det er morsomt at se disse kolosser slange sig op og ned af klipper-

ne. I en lukket hall var et mægtigt badebassin, hvor bl.a. forskellige svømme-

kunstnere i sæsonen optrådte. Ellers var det selvfølgelig for det badende herre- 

og damepublikum. På de to sider var et helt amfiteater med vist et par tusinde 

siddepladser, hvor publikum kunne nyde de svømmendes præstationer, me-

dens et stort verdensberømt orkester musikalsk underholdt dem. Rundt om-

kring i Hallen og på terrasser og gange var der store montrer med store etno-

grafiske og naturvidenskabelige samlinger og pragtfulde træer og blomster-

grupper. Og til al denne herlighed var entreen kun 10 cent 38 ører. Vejret var 

imidlertid blevet råt, og vi skyndte os hjemad. Nogle af os gik på en flot varieté 

med forskelligartede præstationer. Der spilledes småstykker, jævnt godt, men 

det bedste var en ung mand, der eksperimenterede med elektricitet. En stor 

dynamo blev bragt ind, og den unge mand kunne tåle flere volts tryk – sådan 

hedder det vist i det tekniske sprog – end noget andet menneske. Han tålte fle-

re ”volters” end de dødsdømte i Amerika blev dræbt ved. Senere spiste vi til af-

ten i en flot restaurant, fik dejlig tysk øl, og så hjem og i seng. 

Lørdag d. 25. maj 

Jeg skrev forskellige forretningsbreve og kort hjem om formiddagen og var hos 

dr. Mølgaard og blev penslet i halsen, og små ærinder i byen. Ved 6 tiden kom 

Gerhard Andersens broder fra San Mateo, som jeg havde skrevet til. Det var en 
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rigtig pæn ældre mand 64 år. Hans broder Gerhard var 66 i disse dage, sagde 

han. Han er gartner og har det rigtig godt. Han holder 4-5 millionærers haver i 

orden. Det er gået op og ned for ham i livet. Han har flere gange været velha-

vende, men har mistet pengene igen ved sygdom og spekulationer. Han har 5 

børn, der alle har det godt og ernærer sig udmærket. Han mente, at han endog 

måske kunne hjælpe sin broder Gerhard lidt, hvis det gjordes nødvendigt. Ja, 

måske endog betale en rejse for ham til Amerika og hjem igen, med et halvt års 

ophold derovre. Han fulgte mig hen til Town Hall og hjalp mig elskværdigt med 

at bære mit tøj. Town Hall, hvor min første og eneste optræden i San Francisco 

skulle finde sted denne aften, var et højst primitivt lokale. Det var et stort skur 

bygget af bølgeblik på en brandtomt i Turk Street og uden spor af bekvemme-

ligheder. Scenen var lille, og hele teatret stod på høje bukke. Garderobe var der 

ingen af. Et tæppe blev trukket langs kulisserne på den ene side og her bagved 

klædte de to damer og jeg os om, til dels skiftevis, af og til på en gang. Nå! De 

var begge gifte, og vi var gensidigt så diskrete som muligt. Der var pænt hus, 

men på grund af den vedvarende sporvognsstrejke langtfra så mange som el-

lers ville være kommet. Forestillingen gjorde megen lykke. ”Guldkareten” vir-

kede stærkt og kønt, og da vi blev fremkaldt, holdt jeg en tale og takkede de 

medspillende og bad publikum samme med mig klappe for dem, hvad alle gjor-

de. Vi havde lavet et alt for langt program og måtte stryge en del af det. Jeg læ-

ste Velbekomme og Efter Dybbøl, der begge morede meget og hele Nej. Dette 

sidste viste sig at være for langt og synes at trætte lidt, skønt folk morede sig. 

Jeg sluttede med ”Mette og Herremanden” og ”Farve”, men da var klokken på 

slaget 12. Jeg havde da virket uafbrudt i 3½ time, og det med en ikke rigtig god 

hals, så jeg var mere end dødtræt. Folk var umådelig tilfredse og råbte tak til 

mig. Efter forestillingen kom den danske konsul Birkholm op til mig tilligemed 

en forhenværende fru Zangenberg, der havde været gift med en maler Z. i Ud-

by på Sjælland, men var skilt fra ham for mange år siden. De havde en datter, 

som konen tog med til Amerika. Hun var også med og var en nydelig ung dame, 

der var gift med en skibskaptajn. De havde i forvejen skrevet til mig og inviteret 

mig hjem til dem, men det havde jeg selvfølgelig ikke tid til. Jeg lovede at hilse 

hendes fader. Efter underholdningen styrtede alle straks af sted for at nå de 

lange veje hjem og lod mig ene tilbage. Kl. blev næsten 1, før jeg blev færdig 

med at klæde mig om og pakke ind, men heldigvis var Andersen så elskværdig 

at blive og hjælpe mig at bære tøjet hjem igen. Han boede på samme hotel, og 

jeg havde bestilt aftensmad til os begge på mit værelse. Vi sad så og spiste og 

talte til kl. 2. Han opfriskede gamle minder fra København om sit liv og sine 



 

 88

brødre, kunne huske Charles Hansen o.s.v., fortalte om sit senere liv og sine 

børn, og vi havde det meget hyggeligt. Da han gik, pakkede jeg min store kuf-

fert ud og ind igen. Jeg havde fået en mængde tøj vasket for 4 dollars og 80 

cent. (16 kr. 25 øre). Så skulle jeg pakke håndkufferten ud og ind igen. Jeg var 

død-sjokkende træt, da jeg kl. 4½ var færdig, men det skulle jo alt sammen gø-

res, og så gik jeg i seng.  

Søndag d. 26. maj 

Jeg vågnede kl. 7 med stærk mavepine og måtte op og ud! – En knagende ho-

vedpine havde jeg også, naturligvis af overanstrengelse, for det har været en 

skrækkelig tid her i Californien med et jageri fra sted til sted, og ingen penge 

har det alligevel givet, og heller ikke har jeg fået set alt det, jeg ville se her af 

mærkværdigheder. Jeg gik i seng igen, sov lidt, og kl. 8 kom Andersen og tog af 

sted. Jeg stod op, pakkede færdig, og ved 9 tiden kom Halvor Jacobsen. Vi spi-

ste frokost sammen, skændtes temmelig stærkt om selskabet og arrangement. 

Bl.a. fortalte han, at en præst, jeg et sted var sammen med, og som jeg fortalte 

min uforbeholdne mening om selskabet, havde skrevet et langt stykke herom i 

en avis, og dette havde vakt stor bestyrtelse og galskab i hele lejren. Hertz og 

Lyngby havde taget sig dette meget nær, da præsterne hidtil havde støttet 

dem. Og så bebrejdede man mig, at jeg overalt, hvor man spurgte mig, sagde 

min uforbeholdne mening om selskabet og ledelsen, i stedet for at dække over 

dem. Jeg sagde Jacobsen, at dette fandt jeg ikke spor af grund til, når selskabet 

optrådte overfor mig, som det gjorde. Hvad præsten angår, havde jeg jo ikke 

opfordret ham til at skrive, og når han gjorde det, var det vel hans overbevis-

ning, at det var nødvendigt. Jacobsen mente, at jeg havde ødelagt selskabet og 

gjort bestyrelsen umulig i Amerika. Alt dette rørte mig ikke, da det virkelig er 

min overbevisning, at selskabet og bestyrelsen er umulig, når de i skjul af 

danskheden, for at hjælpe den, kun tænker på at tjene penge på de kunstnere, 

de trækker herover. Vi skiltes altså lidt som uvenner, hvad der kedede mig, da 

jeg virkelig synes godt om Jacobsen, men han er nervøs, har for mange forret-

ninger til også at kunne passe en impresario omfattende forretning. Dette er 

også det uheldige ved hele ledelsen. Selvfølgelig bør det være et praktisk men-

neske, der intet andet har at bestille end for betaling at arrangere alle under-

holdninger og rejse med og ordne alt på hvert sted. Kl. 11 forlod vi San Francis-

co. Jacobsen fulgte med på færgen til Oakland, og her skiltes vi. Om aftenen 

skulle jeg optræde i Sacramento, og toget skulle være ankommen hertil kl. 2½, 

men kedlen var om morgenen sprunget på en vældig færge, der et sted skulle 

føre os over en flod – sikken et held, at jeg ikke var på færgen den gang, men 
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sådanne småting er dagligdags begivenheder herovre. Hver gang man har endt 

en jernbane eller dampskibsrejse, må man være glad ved, at man lever. – Nå! Vi 

måtte så gøre en lang omvej og nåede først til Sacramento kl. 7 om aftenen. 3 

herrer modtog mig. De to så lidt pauver ud. Jeg købte billet og fik mit tøj ind-

skrevet til Seattle, da jeg skulle rejse videre igen om natten kl. 12 ¼. Vi gik ind på 

vejen et sted og spiste lidt middag, så hen hos en købmand Jensen, hvis frue 

skulle akkompagnere. Dette kneb forfærdeligt for hende og tog tid, så jeg nåe-

de først at komme til at begynde kl. 9 i stedet for 8. Forholdene i salen var tar-

velige. Trods mine vedvarende anmodninger havde man ikke kunnet skaffe 

ekstra lys, så jeg stod i mørke. Mange mennesker var der heller ikke, kun solgt 

for vistnok 56 dollars. Folk morede sig udmærket og var meget glade, og fruen 

spillede tålelig godt. Et utal af skrigende og forstyrrende pattebørn var der. Det 

er et særkende, at jo simplere publikum er, jo flere børn er der. Det var vel nok 

de tarveligste mennesker, jeg har haft at gøre med. Da jeg kom hen i Hall’en i 

sidste øjeblik, havde man stillet en stol ind i pissoiret og mente, jeg kunne klæ-

de mig om her, fordi det var det eneste sted, hvor der var et spejl. Da jeg prote-

sterede – hvad de ikke forstod – fik jeg et værelse. Efter underholdningen viste 

man mig regnskabet, der viste et overskud af 6 dollars, som foreningen og jeg 

skulle dele. Tilbudet til dem fra Jacobsen var nemlig således, at foreningen ikke 

skulle have spor af udgifter. Jeg skulle betale lokale (som var 10 dollars), musik-

ken til dansen bagefter (tænk den skulle jeg betale), og den var 19 dollars. 

Averterng o.s.v. – o.s.v., og så var der en post: Udgifter til hr. Zangenberg 2 dol-

lars, da jeg ville have oplyst, hvad denne udgift var, svaredes der, at det var min 

middag. Jeg protesterede og sagde, at min middag umulig kunne koste så me-

get, men jeg skulle også betale de to herrers middag, der var med?! Det var det 

utroligste, jeg havde hørt endnu. Jeg blev gal og skældte dem ud for denne 

frækhed, og skønt de tilbød mig hele overskuddet de 6 dollars, tog jeg ikke 

imod dem, men bad dem aflevere alt til Jacobsen, som havde arrangeret denne 

ualmindelig slette underholdning hos disse mere end almindelig tarvelige men-

nesker. De tarveligste jeg har fundet i Amerika. I alt fald dem, der stod i spid-

sen. Rejsen til Sacramento kostede 5 dollars. Indtægten 3 dollars. Altså satte 

jeg 2 dollars til og sled en hel lang aften hårdt, da halsen var dårlig. Har jeg så 

ikke grund til at være vred og gnaven i højeste grad på en sådan ledelse? Jeg 

bliver behandlet som en 3. klasses skuespiller hjemmefra, og det ærgrer mig. 

Jeg forlod dem rasende. Da jeg klædte mig om, kom et ungt menneske hr. Hol-

ger Beenfeldt ind til mig på værelset. Han havde været skolekammerat med Ei-

nar og Knud – mest med Knud – i Efterslægtens Skole. Han har også spillet sko-
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lekomedie og været hjemme hos os og prøvet. Han var isenkræmmer og helt 

amerikansk, kunne knap dansk. Han havde det storartet og ville aldrig bytte 

med Amerika og gå hjem igen. Han var et meget belevent og elskværdigt men-

neske og kom kun sammen med amerikanerne, aldrig med de danske, da de var 

så tarvelige, hvad jeg ville underskrive i høj grad. Han fulgte mig til Jensens, 

hvor jeg spiste til aften, og 1½ om natten var ved toget, da det skulle gå. Det gik 

imidlertid ikke før 4½, og tiden benyttede jeg til at skrive til Jacobsen om sel-

skabets optræden imod mig der i byen samt om regnskabet. Da jeg forlod loka-

let, kom der en yngre mand og bad mig hilse Herold fra hans broder Ludvig 

vistnok. Han levede i Sacramento og havde beskæftigelse ved et af værkste-

derne på jernbanen og havde det meget godt. Han var formand der. 

Mandag d. 27. maj 

Ved 8 tiden purrede den sorte djævel, der har med sporvognen at gøre, ud, og 

jeg måtte op. Jeg havde sovet en 3 timer og havde det ganske vel, men halsen 

var øm. Det var dejligt solskin og knugende varmt i kupeen. Da jeg havde spist 

lunch 1½, satte jeg mig udenfor i udsigtsvogn – da vi nu var kommet op i bjer-

gene, og her sad jeg til kl. 6½, vi skulle spise middag, og betragtede det storslå-

ede bjergsceneri. Det var en aldeles henrivende tur. Banen steg højere og høje-

re imod det pragtfulde snedækkede bjerg Mount Sparta, som vi længe havde 

kunnet øjne og stadig kredsede omkring. Banen var dristig anlagt i de vidunder-

ligste slyngninger over høje broer og gennem mange tunneller, men vist ikke 

meget solid. Et sted var den for nogen tid siden skredet ud, og et lokomotiv og 

flere vogne styrtede i floden. Selvfølgelig gik mange menneskeliv tabt, men 

sligt er jo dagligdags gerning og bemærkes næppe. Stedet hvor vi kørte lang-

somt forbi var en stærk kurve, og nu udbedret, men ved den ene side af floden 

stod det mægtige lokomotiv, der lige var fisket op. Skorstenen og alle løse dele 

var pillet af det. Rustent og bulet stod det og så så slukøret ud, som om det 

skammede sig over sit selskabs letsindige måde at bygge baner på. I floden lå 

endnu tænderen og en mængde løs vogndele, som en mængde japanere var 

beskæftiget med at hejse op ved hjælp af en mægtig kran. Det er i det hele at 

bemærke, at er den væsentligste arbejdskraft på jernbanestrækningerne og på 

landeveje er japanerne. De er flittige, arbejdsdygtige og nøjsomme. På mange 

jernbanestationer, navnlig de mindre inde i landet, som her oppe i bjergene er 

der hele kolonier i gamle udrangerede jernbanevogne, der tjener til beboelse 

og opholdssted for dem. Nogle er ganske pænt pyntede med blomster og – om 

man må kalde det – med børn, da konerne også mange steder er med. Italie-

nerne ser man også mange af ved lignende arbejde, men sjældent nogle, som 
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kan henføres til andre nationer. Det er som om italienerne og japanerne intet 

bestemt har lært og derfor kun kan benyttes ved dette grove arbejde, der in-

gen forkundskaber kræver. I New York var det absolut italienerne, der domine-

rede ved alt gadearbejde, og så vidt jeg kunne se også i Chicago. I San Francisco 

så jeg derimod ikke en eneste beskæftiget ved alt det mægtige bygningsarbej-

de, der var. De bliver ikke tålte her, hvor der ligefrem var organiseret en hel ud-

ryddelseskrig imod dem. Kineserne var der mange af i San Francisco. Deres by-

del var snart opbygget og færdig til indflytning. I Sacramento var der et utal af 

kinesere, i Oakland ligeledes. Jeg kørte igennem hele gader, der kun var beboet 

af dem. Husene kinesiske, butikker ligeledes og en mængde skævøjede voksne 

og børn spadserede udenfor husene i deres ejendommelige dragter med de lø-

jerlige […], pisken ned ad nakken eller oprullet på hovedet og mange med en 

lang lige rørpibe i munden. Desværre fik jeg ikke tid at købe noget hos dem. 

Gennem stadig vildere og vildere bjergegne er vi nu kommet op på en større 

platform lige i nærheden af Mount Sparta. Her er en lille nydelig by for turister 

og sommerbeboere, hvad skilte overalt på husene tyder på. Her var lidt hvil, og 

alle styrtede ud og hen til drikkehallerne, der gjorde gode forretninger i denne 

smeltende varme. Luften var henrivende frisk og dejlig her højt til fjelds. Vi var 

vel en halv snes tusinde fod oppe. Mount Sparta er 14.000-15.000 fod højt om-

trent. Jeg blev siddende udenfor på platformen hele eftermiddagen lige til 

middagen kl. 6½. Den friske sunde luft styrkede mig og gjorde både mine ner-

ver og min hals godt. Begge dele kunne trænge til det. Efter middagen skrev 

jeg i rygesalonen her i dagbogen, og kl. 10 lavede vi til sengs. Jeg var ene i min 

køje, og på grund af vognen klædte jeg mig nagende nøgen af, og ved 11 tiden 

faldt jeg i søvn. 

Torsdag d. 28. maj 

Jeg har været vågen et par gange i nat, men har det fortrinligt i dag. Hvilen og 

søvnen har gjort mig godt, selv i en stadig rullende og rumlende jernbanevogn. 

Vi er nu kommet ned fra bjergene, som viser sig i det fjerne rundt om. Vi befin-

der os på højst frugtbart sletteland med vin- og sædmarker. Dog næppe så fro-

digt som syd for San Francisco. Vor Dining Car hæftet fra, og da vi for lidt siden 

holdt ved en station, hvor der var lunch, styrtede alle ud for at tilfredsstille. Det 

var et helt myrderi. Nu har vi kørt omtrent 800 engelske mil fra San Francisco. 

Det er knugende varmt igen i dag. Vi drikker og drikker. En mængde appelsiner 

– der dog ikke er billige 5 cent 18 øre stykket spiste jeg. På grund af de sædvan-

lige og højst almindelige togforsinkelser her i landet, noget på grund af de væl-

dige afstande, men meget på grund af, at alle jernbanerne er i private hænder – 
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og regeringen derfor ingen kontrol har med dem, nåede vi ikke Portland, så vi 

fik ikke forbindelse med toget til Seattle, som vi skulle have, men måtte vente i 

Portland til næste tog kl. 2. I Portland spiste jeg lidt, blev barberet og så mig lidt 

om. Der en køn temmelig stor by på en bjergskråning. Kl. 2 rullede vi videre. Det 

var også en prægtig køretur gennem en dejlig bjergegn – dog ikke så høje – 

men stadig med udsigt til det herlige Mount Tacamo, en evig snedækket, ud-

brændt vulkan, der ligner Mount Sparta meget. En halv snes mil fra Portland 

blev hele toget sat over floden på en vældig færge. Kl. 9½ om aftenen nåede 

jeg Seattle – jeg skulle have været der kl. 3½. Jeg spejdede og spejdede og løb 

rundt på den meget store jernbanestation, men der var ikke en, der gjorde mi-

ne til at kendes ved mig. Kort sagt: Der var ingen til at tage imod mig. Jeg fik en 

uhyggelig følelse af at være ene i en stor by uden at kunne klare mig med spro-

get, thi desværre føler jeg, at jeg er meget dum til at lære det. Nå! Jeg valgte 

den pænest udseende omnibus, krøb ind og kom til et tåleligt hotel for jævne 

folk, der gloede på mig, men da jeg har vænnet mig til at glo lige så stærkt igen 

og se lige så overlegen og storsnudet ud som de, tager de øjnene til sig, og jeg 

får fred, Hensynsløs skal man være herovre. Det er alle. Konduktører, opvartere 

(i høj grad). Er man høflig, bliver man hundset. Men alle er jo også rige her. Da 

kusken – den eneste – kunne lidt tysk, fik jeg forklaret mig, og da jeg havde fået 

tøjet på værelset, fik jeg ham til at køre mig i omnibussen hen til den mand, der 

var opgivet mig som arrangøren der i byen. Det er i reglen en formand for bro-

dersamfundet, således også her. Vi kørte gennem mange afsidesliggende ga-

der, og jeg var ikke hyggelig til mode. Endelig standsede vi foran et lægehus, 

hvor der var musik. Efter lang parlamentæren og udvikling af mine sprogevner 

fik vi at vide, at manden var gået i seng. Da jeg blev jaget op af et par hønsesti-

ger for at finde ham, var jeg ikke vel til mode. Jeg kunne jo ikke vide, om kusken 

var en slyngel, der havde ført mig til en flok banditter i en […]. Endelig nåede vi 

manden, der viste sig at være en ganske ung kunstsnedker Andersen. Han var 

lidt svagelig og derfor gået i seng. Efter at have udøst min harme, stod han op, 

fulgte mig i byen og gav mig aftensmad. 6 andre herrer af brodersamfundet 

skulle tage imod mig, men da der var sagt dem, at toget kom kl. 10, var der in-

gen, da jeg kom 9½. Efter at have spist gik jeg dødtræt hjem og i seng. 

Onsdag d. 29. maj 

Kl. 10 formiddag mødte to ældre gentlemen hos mig for at føre mig ud i byens 

seværdigheder og bespise mig. Den ene var student og journalist hjemmefra, 

også forfatter, nu lidt journalist og ”klaverstemmer” Geo. Bech. Den andens 

navn kan jeg ikke erindre. Det var så fremmed, men han havde været sergent i 
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hæren hjemme og levede nu her hos en velhavende søn. De førte mig op på 

byens højeste punkt ”Vandtårnet” med en henrivende udsigt over byen og 

vandet. Det er en prægtig by, der er bygget bjerg op og bjerg ned og næppe 40 

år gammel. Den har en rivende udvikling, og der er noget ungt, friskt og højst 

tiltalende ved den. Man ser næsten ingen ældre folk her, kun unge virke og ar-

bejdsdygtige mennesker. Der er et ungdommeligt liv på gaderne, der er helt 

forfriskende. Efter at have spist udmærket i en flot ”Rathauskeller”, kom jeg 

hjem hen på eftermiddagen. Vi sad og ventede på damen, der skulle akkom-

pagnere, da vi skulle prøve sangene igennem, her på hotellet, men hun kom ik-

ke. En ytring af Beck om at hun vist ikke kunne, var kommet hende for øre, og 

så blev hun uden videre borte. Underholdningen om aftenen havde samlet 

stort hus, vistnok 3-400, og folk var ovenud ellevilde og glade, og jeg gjorde 

vældig lykke. En ung engelsk dame gjorde forsøg på at akkompagnere mig 

uden prøve, men det gik selvfølgelig dårligt, men folk var alligevel henrykte. 

Jeg følte, hvad det vil sige at være pioner. Her var jo den første, thi i hele staten 

Washington har der aldrig været nogen dansk kunstner før. Folk ved ikke alt 

det gode, de vil gøre mig. Under underholdningen kom Einar Just, en søn af 

Hans Just hjemme, som jeg har været sammen med flere gange i København. Vi 

talte om hjemmet og var glade ved at se hinanden. Han bor der i byen og har 

forretning. Efter underholdningen var der arrangeret en lille banket i en restau-

ration. Meget net og pænt med kun en tale af Andersen og tak fra mig. Men 

stemningen var god og fortsattes på en natrestaurant. Blandt dem jeg gjorde 

bekendtskab med, var sammen med, var en hr. Detlefsen, søn af distriktslægen 

i Lyngby. Han skulle have været på en amerikansk nordpolsekspedition for et år 

siden, men blev syg og slog sig så foreløbig ned her i Seattle, men nu vil han 

hjemover. Han er zoolog. Et prægtigt, elskværdigt og hjælpsomt menneske, 

hvad alle jeg var sammen med var i højeste grad. 

Torsdag d. 30. maj 

Det viste sig, at komiteen havde bestilt værelse til mig på byens flotteste hotel, 

da dette også skulle betales, måtte jeg betale på to hoteller. Kl. 9½ kom Just 

Dethlefsen og to unge mennesker og hentede mig. Vi fik først den uundgåelige 

cocktail, som jeg nu har vænnet mig til. Derefter tog vi til Lake Washington, 

blev fotograferede og sejlede en tur på den prægtige sø. Vi gik i land i en slags 

urskov og travede langt omkring, indtil vi nåede hr. Lehmanns villa. Hr. Leh-

mann er møller og en af byens rige mænd. Det var vældig varmt, og jeg var 

stærk i sved, hvorfor jeg fik et højst forfriskende bad i familiens badeværelse og 

en tør trøje at låne af Lehmann. Frokosten var prægtig med et par taler. Leh-
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mann og kone var herlige danske mennesker og højst hjælpsomme mod 

landsmænd, sagde man. Kl. 2 måtte vi bryde op og ind til byen, og kl. 3 kørte jeg 

af sted til Enumclaw, som jeg nåede kl. 7. Jeg blev modtaget af Svend Herop, 

der i sin tid var en af socialistførerne hjemme. Han var den ledende sjæl i […] 

og pådrog sig en muldet på 3.000 kr., så rejste han hertil og blev farmer. Det er 

hen imod 20 år siden. Han havde det godt, var tilfreds, men ville dog gerne se 

Danmark igen. Jeg fik lidt at spise, og underholdningen – uden sang – gik ud-

mærket. Bagefter var der kaffebanket, hvor hen ved 80 mennesker deltog. Der 

blev holdt mange taler. Og det var en højst hyggelig aften. 

Fredag d. 31. maj 

Kl. 6 var jeg oppe, uden at have sovet videre. Hurop og en mand, der gav mig 

kort og hilsen med til sin ungdomsven, konseilspræsident Christensen, mødte 

hos mig. Vi drak kaffe sammen, og de fulgte mig på stationen, idet de beklage-

de, at jeg ikke kunne blive der længere, da de ville køre mig ud i urskoven med 

store træer. Den var kun nogle mil derfra. Kl. 7 rullede jeg videre. Det var en dej-

lig, lidt bjergfuld egn jeg kom igennem, men bjergene og egnene begynder nu 

at ligne hinanden. Der er ikke stor forskel på dem og så med alle brændte, 

svedne, nøgne træstammer. Vi passerede over en stor træbro, der for ikke 

længe siden var styrtet sammen ved vandfald, og som næppe var helt færdig 

endnu, hvorfor vi sejlede over den. I Enumclaw kom et par nybyggere, mand, 

kone og et lille barn, der sad hos manden, ind fra skoven, som de ryddede for at 

lave hjem. De ville til underholdningen. De lignende halvvilde, vejrbidte 3 india-

nere. Konen red selvfølgelig overskrævs på hest. Jeg var glad ved at sprede lidt 

glæde i deres store skovensomhed. Kl. 2½ kom jeg til Tacoma, der ligger meget 

kuperet på en bjergskråning omtrent som Seattle, og blev modtaget af dr. Pe-

tersen, en yngre mand, og en ung mand hr. Tornøe, faderen apoteker i Århus. 

Vi tog straks til hotel Tacoma, et yderst flot hotel, og med herlig udsigt over by-

en og søen. Vi spiste frokost, og kl. 4 kom en apoteker Jensen, et prægtigt 

menneske, gemytlig, rar. Vi gik til søen ”Panat Savant”. Han lejede en lille dam-

per, hvormed vi sejlede en lang tur i den friske luft, og da han havde hørt, jeg 

sværmede for urskov og indianere, sejlede vi over til et af staten reserveret 

stykke urskov, hvor vi kravlede op og ned gennem krat og kløfter over faldne 

træstammer o.s.v. Det var en anstrengende, men dejlig tur. Det var næsten før-

ste gang, jeg fik rørt mig lidt. Det var helt forfriskende. Der var en mængde 

vældige dejlige store træer af en enorm tykkelse og kæmpehøje Rundetårn 

omtrent 1½ gang og så ranke som lys. De var prægtige. Man fik ondt i nakken, 

når man stirrede efter toppen af træerne svimlende højt oppe. Da vi kom tilba-
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ge til byen, prøvede jeg musikken med fru. Dr. Petersen, en fortræffelig dame, 

født i Amerika af norske forældre. Så fik jeg lov at hvile mig lidt, og kl. 8½ kom 

man og hentede mig til et større aftenmåltid, hvor en hr. og fru Hejle også var 

til stede. Måltidet var fortræffeligt. Vinen mest californisk champagne, glim-

rende. Jeg beundrede her, som så mangen gang i Amerika, den engleagtige 

tålmodighed, hvormed publikum finder sig i opvarternes langsomhed, smøleri 

og mindre velopdragenhed for ikke at sige næsvished. En følge af at alle her er 

lige, og opvarterne også er herrer. De er ikke tjenere som i Europa. Og så bliver 

drikkepengesystemet ringe anvendt, langtfra som hjemme. Det er selvfølgelig 

også en grund til, at de er mindre høflige og mindre hurtige. Lidt over 12 kom 

jeg hjem og fik min velfortjente hvile i Hotel Tacoma, byens første hotel. 

Lørdag d. 1. juni 

Efter at have været et par små ærinder i byen og spist frokost kom dr. Petersen 

og redaktør Bagger og et par herrer til med en automobil. Vi kørte første en tur 

rundt og beså den prægtige by, med det prægtige snedækte bjerg Mount Ta-

koma lige ved. Derefter kørte vi en dejlig tur udenfor byen og endte ved et af 

de største guld-, sølv- og kobbersmelterier, der findes herovre. Det var højst in-

teressant at se. Vi var kun med en embedsmand som ledsager i guldsmelteriet. 

Her var 7 store smelteovne næsten kuglerunde med en åbning foroven. De var 

af ildfast sten og 7-8 alen i diameter. De hang løse i store jernstilladser, således 

at når indholdet var smeltet, vendte man langsomt bunden i vejret og lod det 

løbe ud i store barre-forme. Denne smeltningsproces gennemgik guldet i 3 for-

skellige ovne her, så blev det sendt i store barrer andetsteds hen for yderligere 

at gennemgå en renselsesproces. Her blev det første groveste arbejde gjort. 

Hertil kom […] i store blokke, ligesom den var sprængt eller hugget ud af bjer-

get. De blev da hugget mindre og fyldt – blandet med jord – i smelteovnen. Det 

hele blev ved en elektrisk stampe, ført af en mand, stampet helt fast, og så blev 

det hele smeltet og til dels forbrændt ved uhyre elektrisk varme. Jeg så både en 

ovn blive fyldt og flere i virksomhed. Det var interessant at se luerne fra disse 

slå alen højt op af åbningen foroven i disse vældige smeltedigler, ligesom fra et 

ildsprudlende bjerg og i alle mulige farver: Røde, grønne, gule og violette. Det 

var et pragtfuldt syn. Samtidig buldrede og bragede det indeni ovnen som i en 

vulkan. Indholdet skyldte jo i virkeligheden også en sådan jordomvæltning sin 

tilblivelse. Jeg så også, at bunden blev vendt på en – om jeg må sige – flaske og 

det hvidglødende metal vældede ud i barreformene. Da jeg forlod smelteriet, 

fik jeg nogle erindringer med af guldet både i rå og smeltet tilstand. Derefter 

kørte vi til et par villaer i besøg hos danske og nød forfriskninger. Folk er utrolig 
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elskværdige her. Jeg føler, det er dejligt at være pioneren, den første. I staten 

Washington har ingen dansk kunstner optrådt før. Vi beså lokalet – et musiklo-

kale – hvor jeg skulle optræde og havnede kl. 5 hos dr. Petersen, hvor der ef-

terhånden samledes et stort selskab til middag. Denne var meget animeret 

med taler o.s.v., og lidt før 8 var jeg i musikhall’en og klædte mig om, og 8½ 

begyndte vi. Der var godt hus, men ikke fyldte, mange nordmænd. Underhold-

ningen gik fortræffeligt, og folk var ovenud glade. Mange blomster og fremkal-

delser, Efter underholdningen kørte vi til det danske Brodersamfunds lokale, 

hvor der var arrangeret den flotteste banket, jeg endnu har været med til her-

ovre. Festligt dekoreret med flag og blomster. Omkring 100 deltagere. Alle da-

mer i hvidt og – hvad der er en sjældenhed herovre vestpå – herrerne i kjole. 

Man havde ventet på mig, da min omklædning tog tid, og jeg var træt, men så 

snart jeg kom, gik vi til bords. Jeg sad imellem apoteker Jensen og dr. Petersen. 

Lige overfor mig sad pastor Hoff, som fordi han denne aften var til fest for en 

skuespiller, tilmed en lørdag aften, smertede 3 danske familier, der følte sig 

forargede herover. Jeg sad ved bordenden, hvor der var smykket med blom-

ster, og hvor der lå et flot trykt menukort med navne på dem, der skulle holde 

tale og for hvem og hvad de skulle tale – en god ide. Dr. Petersen, hr. Tornøe, 

apoteker Jensen, en norsk journalist, en norsk læge og formanden for broder-

samfundet talte for mig. Denne sidste overrakte mig senere på aftenen, under 

jubel et sølvæggebæger på ibenholtsfod som tak for aftenen. Jeg takkede og 

takkede og talte 6-8 gange og sang ”Nordens Kvinde” og udbragte bl.a. daner-

nes skål. Det var en højst animeret og vellykket fest, hvor der blev sagt mange 

smukke ord, og som forløb overordentlig nydeligt. Maden var god, og unge 

hvidklædte damer af Søsterlogen vartede op. Ved 3 tiden kørte Tornøe og jeg 

sammen derfra, og han foreslog, at vi skulle nyde et glas øl til afsked i en 

natrestaurant. Vi kom derind og blev modtaget med vældig jubel af hen ved en 

snes unge mennesker – mest nordmænd – der havde været med til banketten. 

Så blev vi bænkede sammen, og så øllede vi og holdt taler til kl. 6, så kørte vi 

hjem. Jeg pakkede mine kufferter, og 7½ gik jeg i seng efter en vel anvendt 

dag. 

Søndag d. 2. juni 

Kl. 10½ stod jeg op – mat – uden at have sovet videre, pakkede færdigt. Der 

kom nogle indianerting og en mængde indianerkort fra apoteker Jensen, det 

prægtige menneske, og kl. 11½ kom dr. Petersen med landauer og hentede mig 

hjem til sig til frokost. Her samledes så efterhånden 12-14 af gårsaftenens kory-

fæer til spegesild og kartofler og dansk snaps for min skyld. Der var o.s.v. væl-
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dig flot. Bagefter boltrede vi os i græsset og blev fotograferede af apoteker 

Jensen, hr. og fru Hejde forærede mig en nydelig ske til æggebægret. Jeg skulle 

rejse kl. 2 med damper til Seattle og derfra med tog til Everett, men man op-

holdt mig med vilje, så jeg kom for sent. De havde arrangeret middag hos Hej-

der og ville på denne måde lumskelig have mig til at blive, men da jeg vidste, 

der gik skib igen kl. 4, sagde jeg farvel og rejste med dette. Jensen fulgte mig til 

Seattle. Det var en prægtig sejltur på 2 timer i Puget Sund med høje bjerge om-

kring os og syngende negerkomikere ombord. Kl. 6 kom vi til Seattle, og Jensen 

tog med skibet tilbage. Ved landgangen stod 6-8 mennesker og tog imod mig 

bl.a. Lehmann, Dethlefsen og Andersen, formanden for brodersamfundet. De 

havde, da jeg skulle være kommet med forrige skib arrangeret en større mid-

dag for mig, som de nu havde måttet spise selv, og som jeg gik glip af. Vi fulg-

tes så til et forfriskningslokale og fik forskelligt, der var arrangeret i forvejen, 

og kl. 7 dampede jeg til Everett. Her skulle jeg have været til stor middag hos en 

privat mand, hvis kone skulle spille med i ”Guldkareten”. Kryger tror jeg han 

hed, men herover var redaktør Hagerup, der lavede min Washington turne, 

blevet gnaven og havde i brev opfordret mig til ikke at gå der, da det ville støde 

den halve by, fordi nævnte Kryger ellers ikke havde deltaget i noget arrange-

ment for mig. Så smålige kan folk være. For ikke at støde Hagerup og dermed 

den halve by måtte jeg sige nej. Jeg var ærlig talt glad ved at slippe, og det 

trods folkene var ved jernbanen for at tage imod mig. Jeg kørte til hotellet. Der 

blev telefoneret efter Hagerup. Han kom, og vi gik og spiste til aften sammen, 

talte om situationen, og kl. 11 fulgte han mig til hotellet. Han havde en hel 

mængde forskellige breve til mig. 

Mandag d. 3. juni 

Jeg sov pænt og skrev forskelligt om formiddagen. Ved 1 tiden kom Hagerup og 

hentede mig til teatret – et ganske pænt lille et – og vi prøvede så ”Guldkare-

ten” 2 gange igennem. Fru Hagerup, der er ganske ung, spillede den gamle, 

men det var ikke godt. Fru Kryger, der er meget ældre, spillede den unge dår-

ligt. Da jeg havde spist middag og lå og hvilede mig, bankede det på døren, og 

ind trådte uden videre en nogleogtredive-årig mand, frisk og frejdig og med 

humør. Han hed Staahlgreen, var dansk, havde gået i samme skole som jeg i 

København, Suhmsgades, hvor han lidt af lærerne havde hørt mig omtale. Han 

var nu rigt gift med en amerikanerinde og medejer af en meget stor kobbermi-

ne nogle mil fra Everett. Han var lige kommet kørende derudefra med sin au-

tomobil, hørte jeg var på hotellet og ville nu sludre med mig. Før jeg kunne for-

hindre det, sendte han bud efter champagne. Vi passiarede så en del sammen. 
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Han fortalte mig en del af sit livs eventyr, der for hans som for alles vedkom-

mende herovre, har været slid, slid og slid fra neden af. I øvrigt var han i sin tid 

blevet skuespillergal af at se mig, men heldigvis for ham opgivet det. Nu var 

han meget rig og havde hele bunker af 100 dollars sedler i lommen. Han tilbød 

at ville forære mig en tur på en måned pr. skib op til og i Alaska – guldlandet – 

når jeg ville blæse D.A. Selskab et stykke og holde op, da han syntes, jeg var 

nervøs og kunne trænge til ro. Han ville betale ophold og alt for mig. Hvor fri-

stende tilbuddet end var, måtte jeg dog – på grund af forretningerne – afslå 

det. Hvad der nu i og for sig gjorde mig ondt, da jeg havde fået dejlige egne at 

se. Jeg foreslog ham at betale en tur i Yellowstone Park for mig i stedet for, 

men det ville han ikke, kun Alaska. Nå, han fulgte mig så på teatret. Der var ud-

mærket hus til forestillingen, som gjorde megen lykke, men da vi kun havde 

haft en prøve på ”Kareten”, gik stykket tarveligt især, da fru Hagerup ikke var 

meget stiv i rollen. Jeg måtte hviske det meste til hende, thi skønt hendes 

mand sufflerede, hjalp det ikke meget, da han måtte stå i kulisserne på grund af 

manglende sufflørkasse. Slutningen af stykket ødelagde han ved at lade tæp-

pet gå ned straks, da den gamle døde, så jeg kom ikke til at hænge uret hen og 

blev snydt for min slutningsreplik. Jeg blev gnaven herover og lod ham 3 gange 

i træk trække tæppet op, men da han blev ved at misforstå mig og stadig lod 

tæppe gå ned, når jeg ville hænge uret eller sige replikken, løb jeg ned og klæd-

te mig om, skønt folk klappede voldsomt. Fremkaldelser blev der altså ingen af 

her, men desto flere efter hele underholdningen. Her var folk vilde. Da vi var 

færdige og omklædt, gik vi hen til et stort foreningslokale, hvor der var arran-

geret en meget nydelig banket, ca. 100 deltog. Redaktør Hagerup bød velkom-

men og talte senere for mig. Ligeledes Geo Beck fra Seattle, der var taget her-

ned. Stahlgreen og flere andre talte også for mig. Beck talte også for Alphonsa 

og Astrid. Han havde et postkort med af Astrid fra ”Svend Dyrings Hus”, som 

Lehmanns i Seattle havde givet ham med til mig for at glæde mig. Jeg selv holdt 

5-6 taler for Hagerup, komiteen, damerne, Beck o.s.v. Ved 2½ tiden brød vi op. 

Stemningen havde været meget munter og livlig, men champagne havde vi ikke 

fået, og det måtte Stahlgreen have, hvorfor vi 6-8 stykker, damer med, gik ind 

på en flot natrestaurant og tømte 6-8 flasker, og her flød 100 dollars sedlerne 

ud af lommen på Stahlgreen. Jeg misundte ham og ønskede i mit stille sind, at 

det havde været dine, jeg skulle nok holde bedre fast på dem. Hen ad kl. 6 kom 

jeg hjem og gik straks i lag med at pakke min store kuffert ved højlys dag. 
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Tirsdag d. 4. juni 

Dødtræt vågnede jeg kl. 10½ efter 2 timers søvn. Hagerup havde lovet at kom-

me og hjælpe mig med noget korrespondance til forskellige byer, som pinte 

mig. Han kom naturligvis ikke, så jeg måtte selv tage fat, men meget fik jeg ikke 

gjort. Beck læste og plagede mig om formiddagen med, hæng ham!  Kl. 12 kom 

han og hentede mig ud til sejltur. En snes damer og herrer havde lejet en lille 

damper for at sejle mig en tur 8 engelske mil bort til en indianer-reservation. De 

havde hørt, jeg sværmede for indianere – og ville glæde mig. Nå, vi kom så af 

sted ned til havnen, træt som jeg var. Hele selskabet, for resten jævne folk, som 

de fleste danske er, var samlet og ventede. Vi sejlede så ud i det dejlige Puget 

Sund, med klipper og bjerge omkring. Vi fik forfriskninger undervejs, og det var 

bestemt, at den medbragte frokost skulle spises hos indianerne, men da det 

under straf er forbudt at bringe spirituosa, øl eller vin i land, hvor der er india-

nere, besluttede vi at spise frokosten liggende ved broen og derefter gå i land, 

hvad vi så gjorde. Desværre var tiden for kort til, at vi kunne komme længere 

op i landet, så vi måtte nøjes med at besøge skolen. Denne var meget interes-

sant. Forstanderen viste os omkring og forklarede os alt. Der var 160 indianer-

børn, drenge og piger. De kom marcherende fra gymnastiksalen hen til det sto-

re skolehus og skulle have frikvarter. Her havde jeg så rigtig lejlighed til at se 

dem. Lidt underlig sky så de på os, Indianerracemærket på dem alle var umis-

kendeligt. Farven brunrød, ravnsort hår, sorte øjne med ørneblik hos enkelte 

både drenge og piger. Mange af dem havde mongol-kinesiske ansigtstræk. 

Desværre var der også mange, der så stærkt generede ud, som de sidste udlø-

bere af et fordums stolt folk, hvem ildvand og meget andet havde ødelagt. De 

så forkrøblede og halvsløve ud og stirrede tomt frem for sig. Det gjorde mig li-
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gefrem ondt at se disse uniformsklædte drenge og piger. Det var ligesom de 

passede så utrolig lidt til klæderne, de havde på og til civilisationen. Selvfølgelig 

gjorde min egen fantasi noget hertil, thi jeg synes nu, at indianerne burde have 

lov til at gøre, hvad de vil og gå klædt, som de vil, halvnøgne og med fjerpynt, 

og mon ikke de fleste af børnene tænkte ligedan! Forstanderen sagde, at de 

heller aldrig fuldt ud lod sig civilisere. Ligesådan som racerne kunne formere 

sig, når de blandedes, de fik da aldrig børn. Stadig gik det nedad med dem, og 

om kortere eller længere tid ville dette en gang så stolte folk uddø. Børnene 

talte indbyrdes indianersproget, men blev undervist på engelsk. Vi beså skole-

stuerne med anskuelsesbilleder o.s.v. efter amerikansk mønster. De var kun tå-

lelig lærevillige og middelmådig begavede. De store soveværelser var overor-

dentlig nydelige og hyggelige. To i hver seng. Pigerne så flinkest ud og blev på 

tur anvendte til køkkenarbejde. De var også livligere på deres private legeplads 

end drengene på deres. Alle børnene kom i 8-10 års alderen til skolen og boede 

der, til de blev 14-16 år. De vendte så hjem til forældrene og deres stamme 

medbringende en civilisation, som alligevel aldrig kommer til at passe dem, og 

som forenes så lidt med det frie halvtnomadiserende liv, de fører i denne reser-

vation. Jagt og fiskeri er deres væsentlige beskæftigelse. Man har villet lære 

dem at blive farmere og dyrke jorden. Hist og her er det lykkedes, men det er 

uden videre betydning og er i reglen overladt til kvinderne. Betegnende er det 

bl.a. at de hyggelige og velindrettede huse, regeringen lader bygge for dem, i 

reglen står ubenyttede. Indianeren opslår sin wigwam, sit ejendommelige spid-

se, primitive telt, lige ved siden af og befinder sig vel og bedst her, på samme 

måde som hans forfædre gjorde det. Jeg opsøgte og fandt ved stranden i et 

telt to gamle indianere, mand og kvinde. Teltet var næppe stort nok til dem 

begge, og dog boede de hyggeligt her, smudsigt og tilrøget, som det var af et 

ildsted i midten. Trods teltet var luftigt, var lugten meget ufrisk herinde. De var 

begge meget gamle og uhyre grimme, dybe furer i ansigterne, tandløse og hå-

ret i lange tjavser ned over ansigterne og skuldrene. Konen med stærkt broget 

tørklæde om hovedet. Da jeg havde modtaget deres indbydelse og sat mig på 

en lille risbunke med en sæk over inde i teltet, trak de begge frem af deres 

smudsige gemmesteder, hun på brystet og han i lommen et dokument, en trykt 

blanket udstedt af regeringen i den stat, hvor deres reservation ligger, og her 

var så efter deres navn o.s.v. føjet til for mandens vedkommende, at han var 

vistnok omkring 80-90 år, meget skikkelig og god, og så vidt han selv kunne er-

indre, havde han aldrig slået nogen hvid mand ihjel. Konen var omtrent samme 

alder, ligeledes skikkelig og god. Hendes mand blev dræbt for et år siden, da 
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han og en anden indianer af stammen gik lidt på krigssti sammen imod hveran-

dre. De fik hver en halv dollars, som gjorde dem ellevilde, så de var ved at danse 

krigsdanse. De ville begge omfavne mig. Deres øjne skød lyn, og der kom det 

blink i dem, som hos den yngre del af stammen næsten for længst er udslukt. 

Da de nu begge trissede ene om, havde de slået sig sammen og levede hygge-

ligt, efter deres begreber, i wigwammen og ernærede sig ved, hvad Den Store 

Ånd i sin miskundighed ville tildele dem, uden at de behøvede at arbejde. 

Strandbredden heromkring var oversået med vældige halve og hele træstam-

mer og trærødder. Resten fra de store og for længst udryddede urskove. 

Skibsklokken kaldte til skibet, og jeg skyndte mig derned glad over den lille ud-

flugt, jeg ene havde foretaget til de to gamle. På vejen hjem underholdt en af 

deltagerne, der havde boet i Everett i 18 år, mig om byen og omegnen og for-

talte, hvorledes der kun var få huse, da han kom hertil, og skovene fuldstæn-

digt vildnis og urskov med mange vilde dyr, navnlig bjørne og løver (pumaer), 

hvoraf der endnu i bjergene og skovene deromkring findes mange. Bjørne fin-

des der især mange af. Han selv havde sidste vinter nær trådt på en vældig stor 

karl, der lå i hi, kun nogle få mil fra byen. Det er en fredelig art bjørne, som ikke 

gør videre fortræd, når de ikke tirres, men dog bliver der tit holdt stor jagt på 

dem. Selve Everett er som de fleste byer her ved Puget Sound i staten Wash-

ington vokset op i løbet af 10-12 år med utrolig fart. Man mærker det overalt i 

staten Washington, at landet og byerne er ungt. Der er en fart, et liv og en 

energi over alt og alle, som er ved at tage vejret fra en. Næsten ingen ældre 

mennesker ser man, kun ungdom med vældig iver og virkelyst, og her går vel 

nok Seattle i spidsen. Et bevis på ingeniørkunst i denne by. Et stort, flot hotel 

ligger midt i byen på en meget høj og stejl bakke med en henrivende udsigt, 

som hotellet nødig ville miste, men byen ville grave en del af toppen af bjerget 

ned for sporvognsfærdslens og trafikkens skyld. Som det var nu, gik sporvog-

nene næsten skråt op nedefra. Så gravede man ganske rolig bort af bjerget un-

der huset, stivede dette af med jernbjælker forneden og byggede etage til eta-

ge fra neden. Nu havde man allerede forøget det med 3 etager, og efterhånden 

som man graver væk udenom det og bygger til, vil det ende som skyskraber. 

Ingeniørkunsten er i det hele taget stor herovre. At møde, bogstavelig talt, 

vandrende huse er en dagligdags sag. Ved 5 tiden kom vi i land, og jeg tog af-

sked med alle disse prægtige mennesker. Hagerup fulgte med på hotellet, vi 

spiste lidt, og han hjalp mig en smule med nogle breve og adresser. Uha! Jeg 

mærker, hvad det vil sige at arbejde hårdt og føre vidtstrakt forretningskorre-

spondance ved siden af. Meget fik vi ikke gjort, da vi var sjoktrætte begge. Kl. 
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8½ kørte vi til toget – jeg fik lidt smørrebrød op, en øl i lommen til natten. Kl. 9 

kørte jeg i min ”slipper” til Wilbur, efter hjertelig afsked med den brave red. 

Hagerup. Det er sandt! Før jeg rejste, da vi kom på hotellet fra sejlturen lå der 

telegram fra red. Bagger i Tacoma, om jeg ville optræde der søndagen den 9. 

juni for et honorar af 100 dollars og spille ”Guldkareten” med damerne fra Eve-

rett. Og da damerne gerne ville, og det var mange penge, telegraferede vi ”ja” 

tilbage. Det gjorde mig nu noget ondt. For jeg havde halvvejs bestemt at for-

ære mig selv en tur igennem Amerikas største seværdighed Yellowstone Park, 

men da jeg blev bekendt med, at den først åbnedes 10. juni, og at turen kun 

kunne gøres på mindst 7 dage, og da jeg skulle være i Salt Lake City 12. juni, og 

turen så tilmed kostede 80 dollars, foretrak jeg alligevel at tjene de 100 dollars i 

Tacoma. 

Onsdag d. 5. juni 

Kl. 5½ vækkede den sorte mig, og jeg kravlede ned fra min overbed. Jeg har nu 

i reglen været uheldig og få overkøje. Kl. 6 skulle jeg skifte tog i Adrian og gå 

med en sidebane til Wilbur, hvor jeg ville ankomme ved 12-1 tiden. Selvfølgelig 

var vi som sædvanlig forsinkede, og da vi nåede Adrian, var toget gået. Her 

kneb det mig uhyggeligt med mine manglende kundskaber i engelsk at få op-

spurgt, hvad jeg nu skulle gøre. Endelig lykkedes det mig ved hjælp af min time-

tabel og en mand, der kunne lidt tysk. Jeg måtte købe en ekstrabillet lige til 

Spokane og så tage med en anden jernbane til Wilbur, som jeg måske kunne nå 

om aftenen. Jeg kom til Spokane – en pragtfuld by – fik en vogn, der kørte mig 

gennem byen til en anden banegård, spiste lidt, fik billet til Wilbur, og lidt efter 

dampede jeg af igen. På vejen holdt vi ved en lille station hen på eftermidda-

gen. Jeg var knagende sulten og tørstig, det var en grusom varme, og spurgte 

hvor længe vi holdt. 1 kvarter blev der sagt, og jeg styrtede over til et lille japa-

nerværtshus, fik æg, øl og kaffe. Pludselig ser jeg toget gå, og som en gal styr-

ter jeg af sted – uden at betale – medens japaneren og folk, der sad, vrælte ef-

ter mig. Toget var allerede i fart, men med en utrolig energi, lykkedes det mig 

at springe op på det høje trin af den sidste vogn. En herre var så elskværdig at 

gribe mig i armen og trække mig ind i vognen. Konduktøren rørte sig ikke. De 

folk er ikke så høflige og hjælpsomme. Denne japaner er det eneste menneske, 

jeg i Amerika er blevet noget skyldig, og det var imod min vilje. Jeg gør ham i 

tankerne en undskyldning herfor. Kl. 6 nåede jeg Wilbur og blev modtaget af 

hr. Madsen, en forretningsmand, og vi kørte til hotellet, hvor efterhånden flere 

komitemedlemmer samledes. Man var utrolig ked over, at jeg ikke efter be-

stemmelsen var kommen ved middagstid. Det var jo nemlig Grundlovsdag, og i 
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skoven i nærheden af byen havde den danske koloni arrangeret Grundlovsfest 

med mig som hovedtaler. Denne glæde gik nu både de og jeg glip af. I øvrigt 

var de glade over, at jeg kom. Underholdningen gik som sædvanligt godt. Der 

var ingen til at akkompagnere. Wilbur er en lille by, en slags stor landsby, og de 

fleste var farmere fra omegnen. Bagefter var vi nogle stykker sammen og spi-

ste og havde det, som altid især så langt fra hjemmet mellem landsmænd, hyg-

geligt. Og altid får jeg en masse hilsener hjem til gamle Danmark, som de fleste 

herude ikke har set i 25-30 år. 

Torsdag d. 6. juni 

Ved 9 tiden rejste jeg videre fra Wilbur til Spokane. I toget var der en ældre pæn 

mand og en lidt yngre, hans nevø, der dog var 51 år. Begge var meget velop-

dragne og havde gået i udmærket skole hjemme. De var ungkarle, og der var 

noget hyggeligt, elskværdigt over dem. De var farmere. Onkelen havde en 

farm, og nevøen hjalp ham. De var ene to om at drive gården og jorden og hav-

de kun en arbejdsmand af og til, til hjælp. De malkede og besørgede alt arbejde 

selv. De havde været aftenen før i Wilbur for at høre mg og skulle nu til deres 

hjem 30 mil borte. Vi kom hurtig i snak sammen, og de fortalte mig mange inte-

ressante træk af deres liv og deres hjem og egnen, hvor de boede. Jeg spurgte 

dem, om de ikke længtes efter Danmark, som de ikke, efter hvad de sagde, 

havde set i nogle og tyve år, men begge svarede enstemmigt og fast nej aldrig. 

Jeg ville da ikke gå nærmere ind på dem og spørge, hvorledes det kom sig, at to 

så dannede og velopdragne mennesker begravede sig langt borte fra verden 

og ene to. Men Amerika gemmer mange hemmeligheder og mysterier. Halvvejs 

mellem Everett og Wilbur begynder egnen at blive gold og folketom. Her har i 

tidernes morgen et vældigt vulkansk udbrud fundet sted fra de nærliggende 

vulkanske bjerge, og jorden er mile-, milevidt en underlig grågul lavamasse, 

hvorpå der kun vokser en tidselagtig busk. Bjergene og småklipperne, der rager 

op af lavaen er underlig forvitrede og rødlige, men dødt, dødt! Imellem Wilbur 

og Spokane har lavaen et andet udseende og en helt anden karakter, hvor den 

før er gold, er den her frugtbar, hvad mine to rejsefæller oplyste mg om. De 

behøvede aldrig at gøde jorden eller behandle den videre omhyggeligt. De 

havde nu i 20 år sået og høstet mange fold hvede. Der avledes kun denne sæd-

art, men endnu havde de aldrig gødet jorden, blot pløjet den lidt. Derfor kunne 

de to bestride det hele og behøvede ingen hjælp. Græsset og alt vældede lige-

frem op af jorden. Desværre gjorde jernbaneselskaberne og hvedetrusterne 

det vanskeligt for dem at blive af med deres produkter, idet selskaberne havde 

agenter, der rejste rundt og opkøbte hveden, men kun til en bestemt pris, langt 
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under hvad de kunne få i byerne. Ville de ikke sælge, men forsøgte selv at sen-

de sæden til byerne, nægtede jernbaneselskaberne enten at forsende dem, el-

ler de lod jernbanevognene stå halve år, så sæden rådnede på sidesporene på 

stationen, hvad der selvfølgelig forvoldte afsenderne store tab. Til sidst blev de 

tvungne til at give efter og sælge for, hvad hvedetrusterne ville give. Tit og 

mange gange var der klaget over disse forhold, men det hjalp ikke. Og som det 

var der, var det mange steder i Amerika og vil vedblive at være, så længe jern-

banerne er i private selskabers hænder, og når disse er hensynsløse nok til at 

arbejde underfundigt og lade sig bestikke af trusterne, i hvilken branche disse 

så end er. Men trods dette tjener landmændene dog godt, da jorden er billig og 

giver mange fold. Mine to mænd var da også tilfredse, og da vi skiltes, takkede 

de for vort korte samvær, der havde glædet dem meget. Det var mange år si-

den, de havde haft en opbyggelig samtale om deres hjem Danmark, som de 

dog i hjertet elskede. På vejen til Spokane fik jeg ved et tilfælde fat i en lille 

norsk avis, som udgik der. Jeg klippede redaktørens navn og adresse ud for på-

kommende tilfældes skyld, og det viste sig at være klogt, thi da jeg kom til Spo-

kane, var der ingen til at tage imod mig på stationen, og jeg havde ikke man-

dens adresse, som skulle tage imod mig, kun nummeret på hans brevboks. Jeg 

satte mit tøj i bagagerummet og vandrede ud i byen efter redaktørens adresse. 

Jeg spurgte mig for hos flere, men hver viste mig sin vej. En bluseklædt ar-

bejdsmand blev gnaven, da jeg spurgte ham, men han forstod mig næppe. 

Pludselig ser jeg i et vindue en stor plakat med mit billede og annoncering om 

min underholdning. Jeg styrter derind og træffer den bluseklædte mand, der 

viser sig netop at være selve redaktøren. Han vidste god besked med alt og te-

lefonerede rundt til rette vedkommende, som ankom 1 time senere. 3 mand høj 

med journalist Mengel, arrangøren, i spidsen. De erklærede alle 3 at have været 

på jernbanen, da toget kom, men på en eller anden ubegribelig måde ikke fået 

fat i mig, skønt jeg gik en halv time og spejdede. Jeg tror nu ikke, de var der. 

Men denne dag – og andre lignende, når jeg har gået ene i store byer og ikke 

truffet rette vedkommende – har været de pinligste og ubehageligste øjeblikke 

for mig, men efterhånden lærte jeg at tage såvel dette som meget andet i dette 

land med overlegenhed og ro. Ventetiden blev benyttet af redaktøren og mig 

til en drink i en bar, hvad red. meget omhyggeligt berettede om bagefter i sit 

bitte blad, som han selv redigerede, satte og trykte på en lille håndpresse. Sam-

tidig havde han butik med skrivematerialer, billeder og postkort. Nå, de 3 

gentlemen kørte mig til hotel – byens fineste – hvorefter vi gik hen til den før-

ste restaurant, vældig flot – og spiste en glimrende middag. Den ene af herrer-
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ne, Rasmussen, var købmand. Den anden levede af sine penge. Den 3. var Men-

gel. Efter middagen var vi en spadseretur i byen, købte postkort og beså et 

pragtfuldt vandfald i byen fra en høj bro. Senere prøvede jeg med akkompag-

natøren og fik under megen protest lov til at være ene hjemme om aftenen på 

hotellet og skrive. Hr. Mengel kom senere for at hjælpe mig med korrespon-

dancen, men kunne naturligvis ikke, især da hans kone kom til for at hilse på 

mig. Vi havde for mange år siden været sammen hos købmand Petersen i Hel-

lebæk, hvor hun boede. Jeg opgav atter skriveriet – halvt fortvivlet – og vi gik 

ud og spiste til aften sammen. 

Fredag d. 7. juni. 

Jeg sov tåleligt og skulle lige til at begynde at skrive, da der trådte en bred, ge-

mytlig mand ind og præsenterede sig som dr. Beck, en broder til den Beck, jeg 

havde været sammen med i Seattle. Han ejede miner i guld og kobber og gjor-

de forretninger heri. Var vist velhavende. Han ville have mig ud på en automo-

biltur, da han var i komiteen. Desværre måtte jeg afslå dette, thi jeg skulle skri-

ve noget. Derimod lovede jeg at gå med til en stor middag kl. 3½ i samme lokale 

som i går. Han gik, og jeg skrev. Jeg opdager alligevel, at det er meget vanske-

ligt og overanstrengende at rejse så forceret, som jeg gør, optræde så ofte som 

jeg gør, deltage i så megen festlighed, man ikke kan sige nej til, som jeg gør, og 

så samtidig være sin egen impresario, forretningsleder og korrespondent. Jeg 

fik skrevet det nødvendigste, men hjernen ville ikke rigtig arbejde. Ved 3½ tiden 

blev jeg hentet, og ved middagen samledes 10 herrer, deriblandt en nogleog-

fyrretyve-årig grev Knuth, broder til garderofficeren hjemme, der er gift med 

Gaméls datter. Han havde været officer hjemme og i engelsk tjeneste i Indien 

og var dekoreret med flere ordener. Under livets – for ham – forskellige for-

vekslinger var han havnet her i Spokane som expresmand, d.v.s. fragtmand. 

Han havde et par heste og et par vogne. Havde sted på et gadehjørne og be-

sørgede al slags vogntransport og fragtmandsforretninger for folk. Han var gift 

med en engelsk dame og havde et par børn og meget demokratisk i sine udta-

lelser. Vi sad ved hinandens side ved bordet, og han lod til at være meget glad 

ved at opfriske gamle minder fra København og hans familie der, som han bad 

hilse. I øvrigt lod han til at befinde sig ganske vel ved sine forhold, men hans iv-

rige og stadige råben og kalden på vin i forbindelse med hans lidt rødlige an-

sigtsfarve lod formode, at Bacchus vist havde været en af hans deltagere i hans 

livs storme. Eftermiddagen var jeg et øjeblik på hotellet, hvilte lidt, pakkede ind, 

og kl. 7½ blev jeg afhentet til underholdningen, der fandt sted i et meget flot 

lokale, som var ualmindeligt smukt dekoreret på scenen med et væld af potte-
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planter og afskårne blomster. Mesteren herfor var en dansk blomsterhandler, 

der dels reklamerede, dels glædede mig. Underholdningen havde samlet godt, 

men ikke fuldt hus og gik som sædvanligt godt. Jeg gjorde vældig lykke. En 

svensk sangforening assisterede og til ære for dem sang jeg under megen jubel 

”En liten Fogel”. Efter underholdningen spiste de samme herrer som ved mid-

dagen til aften sammen i en tysk restaurant. Et par nordmænd kom til. Knuth 

var med og nød Bacchus stærkt. Ved 2-3 tiden fulgtes jeg hjem. Den 5. juni af-

sluttede jeg altså min turne med D.A. Selskab, hvorfor man udstedte en pro-

klamation, hvis begyndelse var således affattet, at det så ud, som om jeg brød 

med selskabet, og at det kun var på min indstændige anmodning og ønske, at 

jeg ville på egen hånd. Samtidig opfordrede man de danske til at støtte mig på 

enhver måde, men selv ville de intet gøre. D.v.s. det skrev man ikke. Jeg kom til 

at tænke på det gamle rensupinske vers: 

Når krokodillen ynksomst græder - den allersnarest folk opæder  

Spokane var altså den første by for egen regning, og hele mit regnskab over 

mine rejse- og opholdsudgifter måtte indsendes herfra byen. Da jeg derfor 

havde pakket mine kufferter, satte jeg mig ved 3½ tiden om natten til at skrive, 

dels regnskabet op dels et langt, alvorligt og lidt skarpt brev til Hertz. Kl. 6½ om 

morgenen var jeg færdig hermed og smed mig på sengen. 

Lørdag d. 8. juni 

Efter at have sovet en time, blev jeg vækket kl. 7½, da jeg skulle med toget kl. 

9. En dreng fra hotellet kom med morgente. Han fik en dollars at veksle, men 

kom aldrig igen. Han snød mig for 40 cent, og da jeg senere beklagede mig 

herover til Beck, roste denne drengen på ægte amerikansk maner og sagde, at 

med sådanne evner og business talent ville den dreng drive det vidt. Således 

tænker og bedømmer man sligt i Amerika. Ved 8½ tiden kom Mengel og sagde, 

at toget var forsinket 1 time. Jeg smed mig da atter mere end dødtræt på sen-

gen og sov en time, hvorefter jeg stod op. Nu kom Beck og sagde, at toget 

yderligere var forsinket. Vi kørte imidlertid til jernbanen med bagagen og gik så 

lidt rundt i byen og sad en halv times tid på Becks kontor, hvor jeg fik nogle 

ertsstene med guld og tin i. Spokane er som alle byerne i staten Washington 

ganske ung og frisk, 20-30 år gammel og meget smuk. Den ligger også smukt 

med bjerge omkring. Det store vandfald i byen driver mange fabrikker, hvoraf 

et meget stort ejes af en dansk mand. Byens rigeste mand – millionær – er en 

forhenværende dansk tjenestekarl med et godt hoved, der begyndte som 

guldgraver, var heldig, købte grunde i Spokane, solgte dyrt, oprettede en stor 

bank, han er direktør for, ejer store miner og er som sagt nu byens rigeste 
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mand. Det gjorde mig ondt, at jeg ikke havde et par dage tilovers der i byen, thi 

både han og Beck ville gerne køre mig pr. bil til deres miner, men dette ville ta-

ge mindst 2 dage. Bygningerne var pragtfulde, og jeg synes, at Spokane er en af 

de smukkeste byer, jeg har set. Endelig ved 12½ tiden rullede jeg af sted til Ta-

coma, fulgt på banen af Mengel og Beck, højst fortræffelige mennesker jeg al-

tid vil mindes med glæde. Det var meget smukke egne, jeg kørte igennem. 

Bjerge, søer, skove og floder vekslede stærkt. Det er i det hele et meget, meget 

smukt land Washington. Lidt hvilede jeg, men hver gang toget holdt, skrev jeg 

korrespondance og brev eller kort hjem. Kl. 8 skulle jeg være nået til Tacoma, 

men den blev 12, før jeg kom ind. Jeg blev modtaget af dr. Petersen, fra hvem 

jeg havde fået brev om at bo hos ham, og red. Bagger (norsk avis) og Tornøe. 

Vi kørte først til en restaurant og spiste, og dernæst kørte dr. P og jeg hjem, 

hvor jeg fik fruens eget soveværelse overladt. Kl. blev 3, inden vi gik i seng efter 

at have nydt lidt forfriskninger. Desværre var jeg så overtræt, at jeg næsten ik-

ke sov videre, men jeg hvilte dog. 

Søndag d. 9. juni 

Jeg gik lov til at hvile til kl. 10, da dr. Petersen selv kom op med te og brød o.s.v. 

til mig. Kl. 12 samledes igen et større selskab til frokost hos dr. Petersen, der-

iblandt red. Hagerup og frue, der lige var kommet fra Everett, tillige med en 

ung frue, der skulle spille Petrine i ”Guldkareten”, da hun der spillede i Everett 

ikke ville med. En norsk læge med en køn ung kone var også med. Efter froko-

sten kørte vi til salen, hvor vi skulle spille. Det var en anden end første gang jeg 

var i byen. Ganske pæn, men med et højst primitivt teater, der voldte mig en 

hel del besvær og ærgrelser for at gøre brugeligt. Vi måtte så prøve ”Kareten” 

igennem et par gange, så jeg var mere død end levende, da vi var færdige. På-

klædningsværelse var der ikke. Vi stod alle i kulisserne og klædte os om. Nå! Ef-

ter prøven kørte vi i øsende regn til hr. og fru Heide, hvor der var stor middag 

for nogleogtyve mennesker med mig som hædersgæst. Jeg var så træt og dår-

lig af overanstrengelse, som jeg aldrig har været. Jeg kunne knap hænge sam-

men. Jeg havde fruen i huset til bords, og fik suppen og fisken ned – lidt af hver 

– og et par glas vin, men så kunne jeg ikke mere. Jeg følte, jeg blev blegere og 

blegere, og den kolde sved sprang ud af panden på mig. Fruen og lægerne så 

det og rådede mig til at hvile lidt. Jeg rejste mig da op før stegen, holdt min tale 

for fruen, bad om undskyldning for min træthed og forlod bordet. Det var jo 

kedeligt for dem, da jeg var hædersgæst, og flere brændte inde med taler for 

mig, men herved var intet at gøre. Jeg kom op i Tornøes seng. Han boede her, 

men desværre sov jeg ikke, da børnene legede og støjede udenfor i haven. Kl. 
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7½ kørte vi til teatret. Jeg tror aldrig, jeg i min lange teaterbane har været så 

syg, når jeg skulle spille som den aften. Jeg rystede, havde feber og kunne knap 

se ud af øjnene, medens det hamrede i hovedet. Red. Hagerup har i sit blad 

skrevet om min tilstand. Men jeg fik jo da strammet mig op og kom igennem 

hele aftenen. Og til hæder og glæde for mig selv mærkede publikum intet, ikke 

engang de jeg havde været til middag sammen med og som kendte min til-

stand, Forestillingen gjorde megen lykke, og publikum jublede og var glade. Da 

vi var færdige, kørte vi igen tilbage til Heider, hvor der var stort aften- eller nat-

selskab, men da vi kom til huset, bad jeg indstændig om at slippe for at gå med. 

Jeg kunne ikke mere. Og doktorens og jeg kørte hjem. Fruen arrangerede 

straks et koldt bord med snaps og øl. Vi spiste alle, og jeg var glad og lidt mere 

vel til mode. Da vi havde spist, kom hver af familiens medlemmer frem med en 

gave til mig. Af doktoren fik jeg et par indianermokkasiner, af fruen en totem-

pæl – indianerfamiliestamtræ, af børnene billeder af byen, en indianerkurv 

o.s.v. af bedstemoderen (fruens moder) et porcelænsaskebæger. Vi sad længe 

og talte sammen, glade ved at være slupne for selskabet. Denne familie er de 

herligste mennesker, jeg endnu har truffet, og aldrig vil jeg glemme deres elsk-

værdighed og gæstfrihed samt omhyggelighed for mig.  

Mandag d. 10. juni 

Ved 9 tiden op, skrev på mine billeder og forærede familien, pakkede ind, og kl. 

12 tog vi hjemmefra. Kl. 2 gik toget. På vejen købte jeg et hvidt silkehalstørklæ-

de. Dr. Petersen besørgede alt for mig med købet af billetten. Jeg købte gen-

nemgående lige til Omaha med ret til afstigning i Brigham City og Salt Lake City. 

Fru Heide og apoteker Jensen tilligemed dr. Petersens familie var på jernbanen 

og tog afsked med mig. Bedstemoderen havde, forinden jeg tog hjemmefra, 

taget afsked med mig og givet mig sin velsignelse med gode ønsker for min rej-

se hjem. Kl. 2 dampede jeg af fra disse prægtige mennesker, og mit herligste liv 

på hele rejsen i den vidunderlige stat Washington var endt. Kl. 8 aften nåede 

jeg Portland i staten … og tog hen på byens første hotel, spiste og skrev breve 

til kl. 1 om natten, lagde dem i postkassen og gik i seng. 

Tirsdag d. 11. juni 

Op kl. 7, da hotelvognen til jernbanen var overfyldt, måtte jeg tage en droske (2 

dollars) og nåede betids til stationen, fik min store trunk indskrevet, og kl. 8 

kørte jeg videre på en to dages rejse til Salt Lake City. Portland synes mig også 

at være en meget smuk by, hvorfra jeg senere modtog brev med beklagelse 

over, at jeg ikke havde optrådt for de danske der. Jeg er nu så traineret, at jeg 

kan sove siddende i toget, hvad jeg gjorde flere gange i løbet af dagen, og 
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hvortil jeg også i høj grad trængte. I øvrigt var det overordentlig smukke egne 

vi kørte igennem, næste uafbrudt langs med floden … med middelhøje bjerge 

og veldyrket land. Adskillige temmelig store vandfald, der styrtede ned fra 

bjergene, kom vi forbi. Hen imod aften kom vi til et lidt øde sted langs floden, 

hvor en del nomadiserende indianere havde opslået deres ejendommelige 

spidse telte, stærkt tilrøgede foroven. Nogle halvnøgne børn, der legede om 

teltene, røbede, at disse var beboede. Forældrene var sikkert på jagt i skovene 

og bjergene eller fiskede. Måske skjulte de sig i teltene og knyttede hænderne 

ad ildhesten, der for forbi medbringende den civilisation, der havde røvet deres 

land. Og hertil havde de dobbelt grund, idet deres reservation, som vi netop 

kørte igennem, for nylig var blevet åbnet af regeringen og indvandringen be-

gyndt af alle slags eventyrere, der spekulerede i guldet, som fandtes i bjergene 

og floderne og af farmere, der tog landet – for billig pris – og begyndte at op-

dyrke det. Langsmed floden havde allerede mange nybyggere slået sig ned i 

deres primitive hytter. Ja, indianeren havde grund til at knytte hænderne, den 

stakkels landløse, fredløse og dødsdømte mand. Landets tidligere stolte beher-

sker. Deres øjne udtrykker også en inderlig dyb, dyb tungsindighed, som et folk, 

der har tabt alt og er viet til undergang. Jeg har den inderligste og dybeste 

medfølelse med disse mennesker overfor hvem, der er begået den blodigste 

uret under navn af civilisationens velsignelser. Et døgn på et train går ellers 

temmelig ensformigt. Når man har Pullman Skipper – hvad man bør på døgn-

lange rejser – har man det ganske behageligt. Man har et helt sæde for sig selv, 

ofte to, idet sædet lige over ikke altid er optaget, så man, efter amerikansk ma-

ner kan lægge benene herop, gøre sig det behageligt og tage et lille blund, er 

man trængende dertil. Ønsker man at skrive, kan man få et bord opstillet mel-

lem sæderne. Det amerikanske system med gang midt igennem vognen er ab-

solut heldigt og behageligt både for de rejsende og betjeningen. Måltiderne 

indtages på bestemte tider. Kl. 8 breakfast, 12 lunch, 6 dinerer i dining car’en. 

Maden og vinen er udmærket og den sorte betjening høflig og hurtig. Mellem 

måltiderne farer en skrålende ungersvend frem og tilbage i toget og faldbyder 

al slags frugt og sukkerstads samt aviser, bøger og postkort. På enkelte stræk-

ninger i bjergegnene kører også entreprenante handlende med toget og sælger 

brocher, svovlstikkeetuier o.m.a. fabrikerede af disse egnes forskellige bjergar-

ter og indfattede i guld eller sølvplet. Overalt sporer man forretning i dette 

land. Business er business, og man begynder allerede ved 6-8 års alderen. Ved 

10 tiden er vognen omdannet ved den ”Sortes” hurtighed og fart til sovesal, og 

man begiver sig til ro. Er man heldig at få en underkøje, er man glad, mindre når 
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man ad en stige entrer op ovenpå. Fuldt påklædt og liggende her i krumslut-

ning skal man afføre sig sine klædningsstykker, der gemmes i et på væggen op-

hængt net. Støvlerne verfes ud til den ”Sorte”, der bringer dem velpudsede til-

bage næste morgen. Skønt man undertiden kører med en rasende fart af 12-14 

danske mil i timen, kan man dog hvile, man har et godt sovehjerte, sove fortrin-

ligt, trods vognens rysten, varme og passagernes ind- og udstigning ved de for-

skellige stationer. Det amerikanske jernbanevæsen er i det hele taget fortrin-

ligt. Der er i reglen kun ganske unge mennesker i 20-30 års alderen ved betje-

ningen, især hvor der kræves ansvar og påpasselighed. Ved 40 års alderen fort-

sættes de til roligere og mindre ansvarsfulde poster og omkring 50 års alderen, 

hvor de fleste er udslidte af det nervøse og hurtigt farende jernbaneliv, bliver 

de i reglen afskediget med pension. Derfor ser man aldrig ældre folk i jernba-

nernes tjeneste. De opsluges af den friske kraftige og arbejdsdygtige ungdom. 

Kun første konduktør i vognene kan være ved 40-50 års alderen. I reglen findes 

ingen stationsforstander ved stationerne. Publikum forhører sig hos konduktø-

rerne, hvilken vogn de skal sidde i og må ellers selv sørge for, at de kommer 

med toget. Herovre skal de rejsende ikke have nogen goldamme til at passe på 

dem. Man er selvstændig. Heller ikke giver stationsforstanderen – denne mand 

spares – tegn til togets afgang. Togføreren til dels, men navnlig lokomotivføre-

ren besørger dette selv, idet han i spejle anbragt på lokomotivet kan se, hvor-

vidt alt er færdigt til afgang. Hele apparatet er lettere, simplere og sparer ar-

bejdskraft. Mange steder hvor toget går igennem gaderne, endogså med 

stærkt fart, er der ikke spor af afspærring som f.eks. i Syrakusa, hvor vi kørte 

hele byens længde på hovedgaden, færdedes folk lige op ad det brusende tog. 

Man ville betragte det som en fornærmelse imod amerikanerne, om de ikke 

selv kunne passe på toget og selv varetage deres sikkerheds interesse. Enkelte 

steder, men ikke altid, er der bomme, der sænkes, når toget kører forbi vej-

overskæringerne. Sligt er ikke nødvendigt i et land, hvor den personlige selv-

stændighed er stærkt fremherskende, og de private jernbaneselskaber har in-

tet herimod. Det sparer dem en hel del sikkerhedsforanstaltninger. Men var 

jernbanerne i statens eje, vil det dog være bedre, navnlig til det rejsende publi-

kums sikkerhed. Materialet, både det faste, skinnerne og broerne o.s.v. og det 

løbende, maskiner og vogne ville være endnu bedre, solidere og mere betryk-

kende. Jernbaneulykkerne ville blive færre. Nu gør konkurrencen, at køreha-

stigheden ikke står i forhold til materialet, sikkerhed, hvad de mange ulykker 

noksom beviser. Afgangs- og ankomsttiderne ville da også svare mere til den i 

togplanerne angivne tid, og det blev ikke nødvendigt, som nu at telefonere til 
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stationen og forespørge, hvor mange timer toget er forsinket, og når det kan 

ventes. Konkurrencen mellem selskaberne gør også tit, at når man skal have 

omstigning til en anden linjes tog, lader de med vilje toget forsinke, så dette ik-

ke kan nås. Er man på lange rejser, der varer et par døgn, kommer man altid 

mange timer, ja halve dage efter den fastsatte tid, men det rejsende publikum 

kender dette og finder sig tålelig deri, da det ved, det nytter ikke at knurre 

imod de almægtige jernbaneselskaber. Ved ulykker er selskaberne meget ku-

lante og betaler tit store summer i erstatning til tilskadekomne. Den væmmeli-

ge fløjten ved togenes afgang kendes ikke i Amerika. 

Onsdag d. 12. juni 

Jeg sov pænt, stod op kl. 8, og kl. 9 sad jeg ved mit bord i kupeen og skrev bl.a. 

et 12 siders brev til Alphonsa og 4 til Astrid samt forretningsbreve og dagbog. 

Det var en henrivende køretur denne dag gennem vidunderlig dejlige egne, 

bjerge, floder, broer, byer og smukke, veldyrkede landsdele. Navnlig da vi kom 

nærmere Salt Lake City i Utah, blev der overordentlig smukt. På mange steder 

var der langs med floden guldvaskerier, hvor dette metal blev indvundet. Lige-

ledes hele indviklede kanalsystemer, hvor vandet lededes fra floden i bjergene 

til de lavere liggende egne og oversvømmede disse og gjorde dem frugtbare. 

Vejret var tilmed herligt. Jeg tilbragte nogen tid i udsigtsvognen, og da jeg hav-

de sovet om natten og lidt om dagen, befandt jeg mig rigtig vel. Efter bestem-

melsen skulle jeg optræde i Brigham City om aftenen. Denne by lå på min rute, 

og jeg ville nå den ved 5 tiden. Pludselig fik jeg telegram i kupeen fra Salt Lake 

City, at det var en fejltagelse, jeg skulle optræde der om aftenen og førstnævn-

te dag i Brigham City. Noget efter kom to herrer fra sidstnævnte by ind til mig. 

De var kørt mig i møde for at underrette mig om fejltagelsen og stod af, da vi 

nåede Brigham City. Jeg måtte nu altså køre lige til Salt Lake City, som jeg først 

kunne nå tidligst kl. 8½, og kl. 8 skulle jeg optræde. Jeg lod herrerne telefonere 

til Orlob, at der måtte musiceres og gøres publikum en undskyldning, fordi jeg 

kom sent. Atter så jeg i solnedgangen den ejendommelige, drømmende saltsø 

og den kendte egn med snebjergene. Kl. 8½ nåede jeg byen og modtoges af 

Orlob og en anden herre. Vi kørte straks til Hall’en, og jeg gik igennem salen og 

hilste på publikum, der modtog mig stormende. Derefter klædte jeg mig om, og 

kl. 9 begyndte jeg på et program, der varede til kl. 11½. Jeg læste bl.a. ”Solda-

terløjer”. Jeg måtte endda stryge noget, da både publikum og jeg var trætte. 

Desværre var der ikke meget godt hus, men jeg gjorde megen lykke. Efter at 

have klædt mig om og pakket ind, kørte vi alle hjem til pastor Jensens og spiste 

til aften. Jensen var bortrejst. Det var hans fødselsdag, og jeg udbragte hans 
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skål. Kl. 2 gik jeg i seng. Jeg boede hos Jensens og sov tålelig trods det, at en 

hund gøede hele natten. 

Torsdag d. 13. juni 

Jeg dasede længe om morgenen, og ved 12 tiden tog jeg afsked med faren, 

bedstemoderen og børnene og kørte i wienervogn til jernbanen i øsende regn. 

Her stod hr. Orlob og hjalp mig med billet og bagage og tog så afsked med mig, 

da en af mormonernes ypperstepræster ønskede at tale med mig. Det var en 

meget pæn ældre dansk mand. Navnet husker jeg ikke, mormonernes historie-

skriver, en dannet og dygtig mand. Han beklagede ikke at have været hjemme, 

da jeg var i byen første gang, og at jeg denne gang havde været stærkt opta-

get. Han ville have haft mig hjem og forklaret mig mormonismens lære, hvor 

meget godt der var i den, og at jeg ikke måtte tro alt det onde, der blev sagt 

om dem. (Jeg havde nemlig boet hos mormonernes værste fjende pastor Jen-

sen, som de hadede, og som de mente, havde sagt mig meget ondt om dem). 

Han bad mig tale venligt om mormonerne, når jeg kom hjem og lovede mig en 

god modtagelse i Brigham City om aftenen, så dampede jeg af sted og nåede 

ved 3-4 tiden denne by. Jeg modtoges her af vaskeriejer Rasmussen og 4 andre 

herrer, der alle mødte med store dannebrogsfarvede komitesløjfer på brystet. 

Vi kørte til byens hotel, og man tilbød mig køretur om eftermiddagen, som jeg 

afslog op grund af træthed. En anden maler Hansen, søn af Kgl. Lods Hansen i 

Helsingør, tilbød at tage mig ud på vildandejagt. Han var medejer af et vældigt 

stort engdrag, hvor jeg kunne skyde 1000 ænder i timen, da de var i millionvis. 

Hvor fristende dette tilbud end var, især for mig, der aldrig har skudt en bøsse 

af på en dag, så måtte jeg dog af ovenstående grunde afslå det. Imidlertid beså 

jeg sammen med Hansen byen, der var en rigtig køn lille by, smukt beliggende 

ved bjergene. Teatret, hvor jeg optrådte, var endogså meget smukt, stort og 

hyggeligt. Vi besøgte en dansk sadelmager, der gjorde min vadsæk i stand. Han 

lovede at skaffe og sende mig en indianer- eller cowboysadel. Bare han husker 

det. Min ledsager Hansen havde været mormon, men var det ikke længere. Han 

priste i høje toner mormonerne for deres opofrelse, deres sammenhold, afhol-

denhed og for alt det gode, de stiftede. Han selv havde i sin tid været meget 

forfalden til drik, men blev frelst igennem mormonismen. Han mente ikke, fler-

koneriet eksisterede mere, i alt fald ikke offentligt, så nogen kunne tage forar-

gelse deraf og blev vist kun drevet hist og her i skjul af de ældre. Underholdnin-

gen gik pragtfuldt med mange blomster og mange fremkaldelser. Jeg var også 

den første danske kunstner, der optrådte her i kolonien, og efter underhold-

ningen var der en banket på hotellet, hvor over 100 mennesker deltog, og som 
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var noget af det hyggeligste og ejendommeligste, jeg har været med til. Festen 

holdtes i en stor sal, der fra gulv til loft var dekoreret med danske og amerikan-

ske flag. Bordet prangede ligeledes med små flag og et væld af blomster. Jeg 

blev ført til bords af hr. Rasmussen, der bød velkommen. Ved min kuvert stod 

en pragtfuld buket, og lå en stor brystsløjfe, jeg skulle have på. Derefter holdt 

en yngre mand en temmelig lang, men ganske køn bordbøn. Alle sagde amen, 

og så spiste vi, da festen var til ære for mig, blev der i den anledning drukket vin 

og øl, der ellers er bandlyst, og som lod til at smage fortræffeligt. Der blev talt 

meget for mig, og i det hele holdt en masse taler, bl.a. holdt en lidt ældre dame, 

grædende, en tale for kongen og dronningen og priste dem i høje toner for de-

res elskværdighed og hjælpsomhed overfor hende. Hun var nemlig en af de 

stakler, der kom til skade og blev værkbruden ved Gentofteulykken. Og kon-

gens og dronningens besøg på hospitalet og venlighed imod hende kunne hun 

aldrig glemme. Jeg måtte love at hilse kongen og dronningen fra hende. Senere 

blev der holdt tale for dem begge, og kongen blev takket, fordi han tolererede 

mormonerne hjemme og ikke lagde dem hindringer i vejen for deres tros ud-

bredelse. Skålen blev modtaget med jubel, hvorefter jeg læste kongens hilsen 

til de danske for dem. Den blev tilligemed en tale jeg holdt for kongen og et le-

ve, jeg udbragte for ham, modtaget med dundrende jubel. Der var flere damer, 

der talte. Jeg holdt vist mindst 8-10 taler, der alle gjorde vældig lykke især én, 

hvor jeg talte om alle de gode gerninger, mormonerne udrettede og om deres 

store broder- og søsterkærlighed. Ligesom da jeg til slutning takkede for denne 

uforglemmelige aften, der havde været den smukkeste og mest stemningsful-

de, jeg endnu havde haft herovre. Alle ville trykke mig i hånden og bad mig hilse 

hjemme og tale pænt om mormonerne i Danmark, hvad jeg lovede, og har hel-

ler ikke grund til andet, efter hvad jeg så og hørte. Det er et dejligt frugtbart 

land, de lever i, og alle er gode og hjælpsomme imod hverandre. – Kl. 3 kom jeg 

op på værelset, pakkede ind og kl. 4 i seng. 

Fredag d. 14. juni 

Kl. 7 måtte jeg allerede op, fik te, som kokken, der var dansk, elskværdigt lave-

de til mig, ellers stod han ikke op før 8. Han var mineejer og forærede mig et 

stykke kobber, der smeltet var hugget ud af hans mine. Hansen fulgte mig til 

stationen pr. vogn, og kl. 8 sad jeg atter i toget og kørte til Ogden, hvor jeg an-

kom kl. 9½. Her skulle jeg vente i 2 timer og i et andet tog til Omaha. Ventetiden 

benyttede jeg til at spise, skrive brevkort, spadsere lidt i byen, der er meget 

smuk, og til et besøg i en indianer-stores. En lasso, jeg spurgte på her, kostede 

20 dollars (75 kr.), og det synes jeg var for meget, hvor gerne jeg end undte 
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Charles den glæde at skaffe ham en sådan. De andre sager var også dyre, og 

ægtheden tvivlsom. Dog fortrød det mig, at jeg ikke købte et halsbånd af vild-

svinetænder og bjørnekløer til 7 dollars. Kl. 11½ kørte jeg fra Ogden til Omaha, 

som jeg nåede lørdag aften kl. 9½. Jeg havde ekstra købt Pullmans-slipper-

billet, som kostede 7 dollars. Jeg kørte nu den samme kendte vej tilbage til 

Omaha, som da jeg kørte fra denne by til Salt Lake City. Kun var det nu sommer 

overalt, De samme egne så jeg igen, de samme dejlige rødlige bjerge med ejen-

dommelige formationer, floderne, broerne og nærmere Omaha de vældige 

græssletter med uhyre kvæghjorder og ridende cowboys i fuld virksomhed. 

Lørdag d. 15. juni 

Jeg havde underkøje og sov godt om natten. Jeg trakterede mig selv med en 

udmærket middag med vin. Ellers benyttede jeg tiden til breve og postkort, 

skriverier, arrangementer. Korrespondancen er jo stor og sluger en utrolig tid 

og hjemmearbejde. Endelig kl. 9½ om aftenen nåede jeg Omaha efter at have 

kørt omtrent 1300 engelske mil i træk i 34 timer. Trods denne lange køretur var 

jeg dog meget frisk og veltilpas. Der kan man se, hvad vanen kan gøre. Jeg ven-

tede længe på stationen i Omaha, men der kom desværre ingen og tog imod 

mig. Jeg skulle bo hos dr. Rasmussen og havde skrevet til ham, at jeg kom. Se-

nere hørte jeg, at han havde telefoneret til stationen om, når mit tog kom ind, 

og man havde svaret kl. 1. Imidlertid tog jeg en vogn og kørte til Rasmussens 

hjem, og var så heldig at træffe hr. Westlund og fruen hjemme. Hun var for øv-

rigt lige kommet ind af døren. Hun dækkede så bord, thi hun så lidt som nogen 

anden herovre holder pige, når de da ikke lige er millionærer, thi et sådant væ-

sen får her 20-25 dollars om måneden med frihed fra 6-7 om aftenen. Kokkepi-

gen går, når hun har kogt maden og har ingen opvaskning. Søndagen har de 

helt fri – i alt fald hver anden. Mange flere friheder har de, og er de ikke tilfred-

se, går de uden videre, når de har lyst og lader herskabet i stikken. Amerika er 

tjenestepigernes El Dorado. Efter at jeg havde spist, blev vi enige om, at jeg hel-

lere end at vente på Rasmussen, der først kom hjem kl. 1-2, måtte gå i seng, da 

jeg trængte dertil, og det gjorde jeg. 

Søndag d. 16. juni 

Det var herligt solskin og varmt, og jeg lå og dasede lidt i græsset i dr. Rasmus-

sens have og nød forfriskninger. Disse mennesker er i det hele så elskelige, som 

tænkes kan og gør alt for at glæde mig. Kl. 1 tog vi ind til teatret og prøvede 

”Nej”, som skulle spilles om aftenen. Bestemmelsen var, at jeg skulle være 

kommet om lørdagen, og da prøvet, men da dette var umuligt, måtte vi nøjes 

med én prøve, men da de kunne rollerne udmærket, viste dette sig at være 
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nok. Lidt tog vi om hist og her. Fru Jensen som Sophie var den mindst heldige, 

for gammel og lidt skabagtig og med et skrækkeligt dansk, lige fra Grønnegade, 

i øvrigt en utrolig elskværdig og rar dame. Fru Rasmussen havde hjulpet med at 

pynte scenen med møbler og gardiner, så den så pæn ud. Efter prøven og 

sangprøven på mine sange tog vi tilbage til dr. Rasmussen, spiste middag, hvi-

lede lidt, og kl. 7 tog vi i smeltende tropisk varme tilbage til teatret. Den skræk-

kelige varme gjorde, at der var mindre godt hus, men folk morede sig fortrinligt 

og var ellevilde af glæde. ”Nej” gik rigtig pænt, men jeg måtte spille med hele 

tiden også i de andres roller. Hver gang de stoppede op, måtte jeg kitte sam-

men. Det var anstrengende, men stykket holdt på den måde udmærket sam-

men og gjorde megen lykke. Jeg blev fremkaldt mange gange, fik blomster og 

holdt afskedstale. Efter forestillingen samledes prof. Jensen og kone samt ad-

skillige andre hos dr. Rasmussen til soupér, hvor vi havde det hyggeligt og for-

nøjeligt som altid hos disse rare mennesker. Under forestillingen kom red. 

Neble op på scenen og komplimenterede mig. Jeg havde skrevet en lang artikel 

og sendt ham, og denne blev vi nu enige om at lave om til et interview af mig 

og satte det sådan i bladet. Vi enedes om, at jeg skulle komme til ham næste 

dag til frokost, og han da læse den for mig. Vi blev alle fotograferede hos Ras-

mussen denne aften. 

Mandag d. 17. juni 

Jeg fik lov at ligge til kl. 10, så kom fruen med te, og dr. R. med brød til mig på 

sengen. Så stod jeg op, og Rasmussen og jeg dasede i solskin på græsset og 

nød forfriskninger. Imidlertid skulle jeg pakke tøj sammen til vask, og jeg gik op 

for at besørge det. Min store trunk stod i korridoren ved foden af trappen, hvor 

der var halvdunkelt. På grund af varmen havde jeg kun natskjorte og benklæder 

på, og mokkasinerne jeg havde fået af dr. Petersen i Tacoma på fødderne. 

Pludselig da jeg gik med hele favnen fuld af tøj og ville springe hen og lægge 

det på trappen, kom jeg til at træde på tornen på det store spænde, der sidder 

på remmen, jeg har om den store trunk op i den venstre fod i svangen, heldig-

vis i den mest kødfulde del. Jeg smed tøjet og faldt om på trappen. Med et rask 

ryk fik jeg trukket tornen ud. Denne tykke djævel var gået gennem mokkasinen 

og strømpen og en hel tomme op i foden. Det smertede væmmeligt, da jeg trak 

den ud. Jeg humpede ind i spisestuen og trak mokkasinen og strømpen af. Blo-

det væltede da i en tyk stråle ud af benet. Til alt held var doktoren og fruen 

hjemme. Han kom til med en spand vand og senere med forbindsstoffer. Da 

tornen var rusten, var jeg meget bange for, at en ulykke skulle ske ved blodfor-

giftning eller lignende. Vi blev derfor ved at arbejde med foden, til blodet var 
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rendt af den. En sygeplejerske der boede ved siden af blev hentet og hjalp dok-

toren. Der var kommet næsten en halv spand blod ud. Foden blev nu badet 

med desinficerende væske, og en glassprøjte fyldt med dette blev stukket op i 

såret og indholdet sprøjtet ind i hullet. Du gode, hvor dette gjorde ondt! Det vil 

jeg aldrig glemme. Derefter blev foden forbundet, og jeg lagt på en sofa, hvor 

jeg tilbragte resten af dagen. Alt hvad vi havde aftalt: Middag, teaterbesøg om 

aftenen o.s.v. blev aflyst. Neble fik jeg telefoneret med. Han telefonerede artik-

len, som jeg godkendte. Ellers underholdt jeg mig med læsning og hvile resten 

af dagen, men halvt fortvivlet ved tanken om at noget slemt skulle støde til 

med foden.  

Tirsdag d. 18. juni 

Fik telegram fra red. Chr. Rasmussen i Minneapolis, at D. A. Selskab modarbej-

dede hans planer med at arrangere en underholdning for mig i Chicago, så han 

måtte opgive det. Det er højst tarveligt af selskabet og lidt fejt af ham, men 

herved var jo intet at gøre. Efter samråd med dr. Rasmussen telegraferede jeg 

så til D.A.S. hr. Hertz, at jeg ville komme til Chicago og give en underholdning til 

fordel for alderdomshjemmet og børnehjemmet, hvis selskabet ville arrangere 

det hele. Samtidig telegraferede jeg til forstanderne for de to hjem og tilbød 

det samme. I øvrigt skrev jeg breve og andet i løbet af dagen. Disse to dages 

hvile gjorde mig godt. Foden smertede en del. Til middag var flere inviterede, 

bl.a. dr. Borglum og frue, ældre elskværdige mennesker, som før jeg kom til 

Omaha, sendte mig skriftlig invitation til middag. Den berømte billedhugger i 

New York er deres søn, en anden søn er billedhugger og maler sammesteds. 

Han erklærede at både dr. Rasmussen og jeg havde været heldige med foden 

og dens behandling. Neble og frue var også til middagen, og han og jeg drøfte-

de D.A. Selskabs og min situation. Han lovede bestandig at ville støtte og hjæl-

pe mig i sit blad. Om aftenen blev huset, folk og beboere, deriblandt hr. Mey-

ling, ingeniør og tilsynsførende for byen med elektricitetens indlæggelse i hu-

sene, fotograferede. Jeg med det syge ben fremme. 

Onsdag d. 19. juni 

Foden bedre, men jeg må stadig have ligtornering om såret og bandage på. Ef-

ter at have pakket alt ind kom dr. Borglum og kørte mig en tur i byens villakvar-

ter, hvor der var meget smukt med mange prægtige bygninger. Derefter kørte 

vi til en meget flot restaurant, hvor red. Neble havde inviteret os og dr. Ras-

mussen til lunch. Da vi havde spist, kørte dr. mig til Nebles hjem, der lå udenfor 

byen i et villakvarter. Der var et nydeligt smukt nyt hjem, og her var meget hyg-

geligt. Fruen er en datter af min skolekammerat, Sorte Hansen i Chicago. Vi fik 
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forskellige forfriskninger og kørte så hjem til Rasmussen og hentede min baga-

ge og så til toget, hvor alle Rasmussens, fru Dreyer-Jensen, hr. og fru Borglum, 

den sidste med en flaske glimrende vin, var til stede og tog afsked med mig. 

Neble kom også med svartelegram fra Hertz, som med forskellig motivering af-

slog mit tilbud om underholdning i Chicago. Kl. 3 kørte jeg og var atter ene med 

mig selv i toget, der er det sted, hvor jeg hviler bedst med hjernen, da jeg ikke 

her behøver at konversere og være galant, men kan passe mig selv og undlade 

samtale med andre, hvad jeg mærker, stemmen også har godt af. Thi skønt jeg 

passer på alt, hvad jeg kan og bl.a. ikke har røget en cigar, siden jeg kom til 

Amerika, kniber det dog af og til med at holde stemmen frisk, men i toget ny-

der jeg min ro. Halvor Jacobsen i San Francisco fortalte mig, medens jeg var 

derude, at konsul Lyngby i Cedar Falls har på grund af D.A. S og ét forhold fuld-

stændigt havde slået hånden af mig, da han nu havde opdaget, at jeg var en hel 

anden person end den, jeg gav mig ud for at være. Jeg blev derfor meget glad 

ved i Omaha at modtage brev fra Lyngby med opfodring til at bo hos ham igen, 

nu jeg skulle dertil. Jeg skrev og takkede, og da jeg kl. 1 om natten nåede til Ce-

dar Falls, stod Lyngby og tog imod mig, og vi kørte straks til hans hyggelige 

hjem. Her fik jeg aftensmad, og vi talte om D.A.S. og mit forhold. Han gav mig 

ret i alt og erklærede, hvad jeg nok tænkte, at han aldrig havde skrevet en tød-

del om mig til Jacobsen i Francisco. Kl. 2½ gik vi seng. 

Torsdag d. 20. juni 

Her i huset, hvor jeg føler mig som hjemme, får jeg lov til at drive, dase og ar-

bejde, fuldstændig som jeg vil. Og jeg benyttede mig i fuldt mål heraf til at skri-

ve forretningsbreve og breve og kort hjem og til dagbogen, som er den, der 

bliver mest forsømt. Jeg må også bestandig skrive takkebreve til dem, der har 

været gode ved mig, hvor jeg kom fra, bl.a. til alle dem i Omaha. Om aftenen 

optrådte jeg i brodersamfundet, der var lidt vrøvleri mellem foreningerne, da 

jeg også havde lovet at optræde i sangforeningen, hvor jeg var første gang, 

men alt dette ophævedes heldigvis, så salen var fyldt og publikum meget be-

gejstret og glade og mange fremkaldelser, men her som overalt er publikum 

jævne folk. Håndværkere uden højere åndelige interesser, det stærkt rørende, 

lidt sentimentale, og det stærkt komiske slår bedst an. Dog må det rørende ikke 

gerne vare for længe bl.a. for de mange børns skyld, der altid er med forældre-

ne. Disse holder jo ikke pige, og når de selv vil more sig, må de have børnene 

med, selv pattebørn. Efter forestillingen tog vi straks hjem, spiste, passiarede 

og havde det hyggeligt. Lyngby og frue vil høre til mine bedste venner herovre 

fra. 
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Fredag d. 21. juni 

I går kom der telefonforespørgsel, om jeg ville komme ud til Fredsville 12-14 mil 

fra Cedar Falls og give underholdning lørdag d. 22. for 35 dollars. Jeg svarede 

straks ja. Denne dag benyttede jeg til skrivning og dasning i hængekøjen i ha-

ven. Et øjeblik sagde man, jeg var ved at samle opløb på grund af snorkning, 

men det er vist bagtalelse. En dr. Nielsen (tandlæge) fotograferede Lyngbys og 

mig i haven. En god ven af Lyngby lånte mig os sin motorbåd og en mand til at 

passe og styre den, og om eftermiddagen sejlede vi et par timer på Cedar flo-

den. Det var en dejlig sejltur med smukke landskaber og frisk luft. Hele aftenen 

sad jeg og skrev på Lyngbys kontor. Uha! Den kedelige korrespondance, der 

sluger al den tid, hvori jeg skulle nyde livet her og se mig om og more mig.  

Lørdag d. 22. juni 

Ved 2 tiden kom en farmer og hentede mig med køretøj, og efter 2½ times kør-

sel nåede vi Fredsville, en lille landsby med kirke og forsamlingshus. Dette sid-

ste der var usædvanlig smukt, optrådte jeg i. De fleste her på egnen er slesvige-

re og farmere, alle velhavende. Det var et par prægtige gamle mennesker, jeg 

opholdt mig hos med et nydeligt monteret hjem. Underholdningen gik fortræf-

feligt og gjorde vældig lykke, men her som over alt, det komiske mest. Datteren 

fra ovennævnte gård akkompagnerede mig. Jeg læste bl.a. ”Efter Dybbøl” og 

spurgte bagefter stedets præst, om han fandt den usømmelig. Han svarede 

”Nej, lad os dog aldrig blive så bornerte, at vi ikke kan tåle sådan en smule na-

turlig ligefremhed. En pastor Lund i ”Enumclaw” havde nemlig skrevet i ”Dan-

nevirke”, at jeg demoraliserede befolkningen med min oplæsning, der foregik i 

krostuer og var spækket med utal af eder. Pastor Holm i Tacoma skrev smukt 

og varmt herimod, ligeledes Hurop i Enumclaw. Efter underholdningen kørte 

jeg med Henningsen og kone til deres hjem 2 mil borte. Her skulle jeg overnat-

te. Det var en dejlig stor farm. Folkene var også sønderjyder. De sad udmærket 

fedt i det og havde mange børn, der dels var hjemme, yngre friske sønner og 

dels ude, de ældre og tjente selv deres ophold. En af døtrene var borte den nat, 

og hendes værelse fik jeg anvist til at sove i efter, at vi havde spist godt til af-

tensmad, øl og rødgrød og passiaret om Slesvig – som de elskede – og Dan-

mark. Man kan altid se på de ældre farmere, at livet har været hårdt for dem 

ude på prærien, som de fleste har begyndt med at opdyrke, således også med 

disse folk. De bliver tidligt gamle, er næsten krumbøjede og gigtsvage af slid. 

De var begge lidt svagelige, men synes dog ikke de endnu kunne sætte sig til 

hvile og overlade gården til børnene. De var vant til slid hele livet og ville blive 

ved. Åndelig glæde og tilfredsstillelse kendes jo ikke meget herude på prærien. 
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– Da jeg havde sovet en times tid, vækkedes jeg ved et stærkt tordenskrald. Jeg 

for op og hørte, at folkene nedenunder også kom op. Der var ingen rullegardi-

ner for vinduerne, og luften var et eneste ildhav, og sten var lysere end ved 

dag. Jeg fik klæder på og sad i stuen og – var mindre glad! – Tordenen trak lige 

op over gården. Det blev et skrækkeligt uvejr. Jeg synes, lynene og tordenen 

var stærkere, kraftigere og mere intensiv end hjemme. Uha! Det var mere end 

uhyggeligt, og jeg generede mig for at gå ned og fortælle, at jeg var bange. Hen 

ad morgenen stilnede det af, og jeg krøb i seng igen og sov et par timers tid. 

Søndag d. 23. juni 

En tredje farmer - de havde delt arbejdet imellem sig – skulle hente mig kl. 10 og 

køre mig tilbage til Cedar Falls. Han kom imidlertid ikke eller sendte bud. Man 

har ikke altid tid til at være opmærksom i Amerika, og en af sønnerne hos Hen-

ningsen kørte mig til byen. Vejene er her utrolig dårlige, kun jord, og da det nu 

havde regnet, var de fuldstændig ufremkommelige, der skulle kunst til at køre 

på dem uden at forsvinde i mudderet. Derfor bruges også altid på landet, og i 

byerne for resten også, bredsporede vogne, der ikke kan vælte og med ganske 

tynde, næppe en tomme tykke hjul. Materialet til vognene er ligeledes tyndt og 

let, men meget stærkt. Vejen var så opblødt, at hjulene undertiden forsvandt i 

de dybe hjulspor højt op over navet og bunden af vognen, slæbte på mudderet. 

Der findes ikke spor af sten eller grus her på egnen. Derfor kan vejene ikke la-

ves bedre. Endelig nåede vi Lyngby og spiste til middag. Jeg tog hjertelig afsked 

med disse enestående gæstfrie mennesker, og kl. 2½ dampede jeg af sted til 

Chicago, som jeg nåede kl. 10 aften. For 4. gang kom jeg til denne by uden at 

have optrådt der. Jeg tog vogn til hotel Bismarck. I forvejen havde jeg skrevet 

til vicekonsul Oldenburg om at komme på hotellet om aftenen for at tale om si-

tuationen, men der lå brev, at han var på landet, men ville komme næste mor-

gen. Familien Rentzmann havde jeg også skrevet til, at jeg kom til hotellet ved 

den tid, og fruen og den yngste datter, en 18-årig […] sad og ventede på mig 

for at hilse på mig og bede mig hjem til dem. Jeg indbød dem til at spise til af-

ten med mig, og vi sad sammen 1½ times tid. Fruen er ganske rar, elskværdig og 

velopdragen. Pigebarnet ligeledes. Selvfølgelig talte vi om datteren og Charles i 

København og meget andet. Ved 12 tiden kørte de hjem. Jeg lovede at komme 

ud til dem om onsdagen. Lidt efter at jeg var kommet i seng, begyndte et kna-

gende tordenvejr, som i forbindelse med varmen gjorde, at jeg ikke sov meget 

den nat. 
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Mandag d. 24. juni 

Regnskabsdagen med D.A. selskab. Ved 10 tiden kom vicekonsul Oldenburg til 

mig på hotellet og fulgte med mig hen til posthuset til hr. Hertz for at være mig 

behjælpelig med afviklingen af mit regnskab. Mærkelig nok havde Hertz haft 

den samme tanke og skriftlig bedt Oldenburg være til stede. Frygtede han ube-

hagelige sandheder? Hertz og jeg hilste roligt og høfligt på hinanden, og vi tog 

straks fat på at gennemgå regnskabet. I dette Hertz’ kontorlokale havde jeg nu 

allerede været mange gange og under forskellige forhold. Før Ryberg dagen, 

selve denne bevægede dag og flere gange efter, men altid havde Hertz og mit 

møde og dem jeg traf sammen med her i kontoret, haft præg af elskværdighed. 

Nu havde der været det lange skriftlige opgør o.s.v. imellem os, og nu stod vi 

skarpt overfor hinanden, forretningsmæssigt set, thi Hertz personlig havde jeg 

bestandig megen sympati for. Han er kun en lededukke i de andres – navnlig 

Ivar Kirkegaards – hænder. Vi gennemgik by for by med indtægt og udgift og 

punkt for punkt i regnskabet. Tit stødte vi meget stærkt sammen, men Olden-

burg lagde sig straks imellem og bevirkede ved sin rolige, bestemte optræden, 

at det ikke kom til kraftige udtalelser imellem os. Da jeg sluttede kontrakten i 

København med Ryberg, blev det bestemt – desværre ikke skriftligt – at selska-

bet skulle betale alt reklamen, og arrangementet vedrørende, og derfor have 

35 %. Denne sum omkring 80-90 dollars var nu opført på min udgiftskonto. Jeg 

protesterede bestemt herimod og nægtede at betale, men på Oldenburgs op-

fordring, og da jeg ikke havde det skriftligt, gav jeg efter og betalte dem især 

for at undgå mere vrøvl, thi jeg havde næppe fået dem uden at sagsøge selska-

bet. Hjemmefra, altså med Ryberg, var det også bestemt, at selskabet skulle 

betale akkompagnatøren overalt, samt sende en mand med mig rundt til alle de 

byer, jeg skulle og hjælpe mig og varetage mine interesser. Men også disse to 

punkter slog jeg af på, da jeg ikke havde det skriftligt. Det har jeg lært, ikke at 

foretage noget som helst i Amerika – i alt fald ikke med selskabet – uden at der 

er et skriftligt dokument og vidnefast. Regnskabet udviste, at der var i over-

skud til mig 2163 kr., men herfra skal så trækkes drikkepenge på skibet på ud- 

og hjemrejsen 160 kr. samt et telegram hjem til aviserne efter første aften i 

New York 30 kr. Altså 190 kr. fra 2163 kr. giver et overskud af 1973 kr. Senere 

indkom fra Newel 93 kr. Hele overskuddet 2066 kr. Jeg godkendte regnskabet, 

underskrev en kvittering og takkede Hertz for hans personlige elskværdighed i 

vort samvær, og vi forlod kontoret. Ivar Kirkegaard, der skulle have været til 

stede ved mødet, havde klogelig sendt afbud – fejt – da han ”netop ikke kunne 

komme denne dag”. Det var vistnok også heldigt, at han ikke kom, thi mødet 
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mellem os var sikkert også blevet meget voldsomt, da jeg anser ham for ho-

vedmand for alle intrigerne og snedighederne i breve og proklamationer. Han 

og Halvor Jacobsen er kuglestøberne og måske Ryberg endnu står bagved. Han 

og Hertz skal tit være set stikke hovederne sammen efter katastrofen. Hertz 

må skyde kuglerne ud. Altså lidt over 2000 kr. blev det endelige resultat på alle 

de gyldne løfter, om de tusinder jeg skulle tjene, som Ryberg udmalte mig. 

3000 kr. sætter jeg til hjemme ved at være borte i 4 måneder. 500 kr. har jeg 

brugt ekstra, så 1500 koster det mig at rejse i Amerika under D.A. Selskabs aus-

picier, og så alt mit slid og arbejde det var jo langtfra det, jeg havde ventet, thi 

jeg håbede dog på, at samarbejdet med selskabet skulle give mig 4000 kr., og 

jeg så selv bagefter kunne tjene 1000 kr. Nå, herved er intet at gøre. Jeg må 

finde mig deri. Jeg har set og rejst i det dejlige Amerika, lært meget, oplevet 

meget interessant, truffet en mængde prægtige gæstfrie mennesker, udvidet 

min horisont, og så – som vel det bedste af det hele – haft betydelig godt, 

menneskelig set, af at være borte fra teatret, og livet derhjemme i så lang tid. 

Det har styrket mine nerver og min hjerne at færdes i de nye uvante, men glim-

rende omgivelser. Selvom jeg havde sat flere penge til, ville jeg ikke have und-

været denne Amerikatur. Jeg betragter den tid som det bedste og mest ind-

holdsrige afsnit i mit liv, som aldrig vil glemmes. Efter mødet inviterede Hertz 

Oldenburg og mig til lunch i en flot restauration, hvad vi tog imod. Stemningen 

her var jævn uden begejstring, og forretninger blev ikke berørt. Så skiltes vi og 

jeg var færdig med Dansk-Amerikansk Selskab. Oldenburg fulgte mig til hotel-

let, og vi tog afsked. Han rejste nogle dage efter til Danmark på et års orlov. – 

Om eftermiddagen kom ”Sorte Hansen” og ”Pionerens” repræsentant i Chica-

go, Nielsen, op på mit værelse og sagde, at sangforeningen ”Harmonien” må-

ske ville arrangere en aften sammen med mig i Chicago, hvorved jeg mindst 

ville kunne tjene 100 dollars. Jeg skulle mødes med dem om aftenen for at afta-

le det nødvendige, hvis jeg overhovedet ville. ”Sorte” og jeg gik derefter lidt ud 

sammen og så på Chicago. Barerne holdt han meget af, så der måtte jeg lidt 

med ind. Så kørte vi et langt stykke på ”Elevatoren” til udkanten af byen, og i 

en bar hos en dansk mand mødtes jeg så med de forskellige herrer. Vi drøftede 

spørgsmålet. Foreningen forlangte 40 % for at arrangere det hele og assistere 

med sange. Da jeg nu gerne ville optræde i Chicago, slog jeg til, og underhold-

ningen blev bestemt til onsdag den 3. juli. Søndagen den 30. juni lovede jeg så 

at læse for de gamle i alderdomshjemmet. Jeg lærte her to fortræffelige men-

nesker at kende, som var mig til megen glæde, støtte og hjælp under mit Chi-

cago ophold, nemlig W. Mogensen, slagter og søn af slagter Mogensen i Kø-
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benhavn, som jeg kender udmærket godt. Den anden W. Hansen, bager. Jeg af-

talte med dem, at de skulle vise mig svineslagterierne dagen efter. Formanden 

for ”Harmonien”, et ungt menneske, der var postbud, fulgte mig til hotellet, og 

vi lavede programmet med det samme, og han fik det med sig. Jeg skrev brev 

hjem om natten. 

Tirsdag d. 25. juni 

Ved 11 tiden kom hr. Mogensen og hentede mig. Vi besøgte nogle butikker og 

et banklokale, der var imponerende ved sin størrelse og gik så til Hansen, der 

foruden bageri også har to lunch-restauranter. Her spiste vi udmærket frokost. 

2 herrer kom til, og lidt efter kørte vi alle i Hansens udmærkede automobil først 

en tur ud i en meget smuk park ved Michigan-søen. I en lille havn her så jeg 3 

gamle skibe, en reproduktion af de 3 skibe Columbus sejlede til Amerika med, 

og som spanierne havde bygget og sejlet over Atlanten med til den store udstil-

ling sidst i Chicago. Derefter kørte vi til det ubegribeligt store kvægtorv, hvor 

køer, svin, får og kalve blev slagtede. At beskrive dette i alle detaljer vil blive for 

vidtløftigt. Jeg vil derfor fatte mig nogenlunde kort, især da jeg har det hele 

trykt i en bog, der blev foræret mig. Vi valgte at se slagteriet ”Swift”, et af de 

største, hvor der slagtedes svin og køer. Mogensen, der var kendt, var os en 

god cicerone, og desuden fik vi en god fører og forklarer med. Først kom vi i et 

stort venteværelse, hvorfra vi indlodes i hold på 10-12 personer. Her var nemlig 

mange nysgerrige. I elevator gik vi til vejrs og nåede gennem mange forskellige 

gange endelig til den mægtige slagterhal. Svinene blev ledte ind i et rum. En 

kæde – hvis ene ende sad fast på et vældigt hjul – blev slået om højre bagben 

på dem. Hjulet gik ustandseligt rundt. Svinet hævedes i vejret uden at give et 

kny fra sig. Måske gør stillingen hængende i det ene bagben med hovedet ned-

ad, at blodet strømmer til hjernen og struben og halvt kvæler dem, thi man 

hørte næsten ikke et kny eller skrig derinde. Når svinet er øverst oppe på hjulet, 

føres det ved en mekanisme over på en slags glidebane, der som alt maskineri-

et ustandseligt bevæger sig fremad og ind i rummet, hvor ”stikkeren” står. Her 

går svin for svin uafbrudt forbi ham, og med lynets hast og enestående sikker-

hed stikker han dem med en lille kort tveægget kniv. Det stukne svin ruller vide-

re. Den næste stikkes o.s.v. 1000 svin kan denne mand stikke i timen. Han be-

sørger daglig 7-8.000. Hans løn herfor er 35 dollars om dagen. 130 kr. Et sådant 

fabriksmyrderi har jeg aldrig set. Jeg blev helt forvirret deraf og stirrede og stir-

rede på ”stikkeren”, vist en halv time og så ham stikke et par tusinde. Jeg kun-

ne ikke rive mig løs derfra. De andre måtte trække mig bort, men da havde jeg 

også kvalme og syntes, jeg kunne smage blod. – Svinene blev på glidebanen 
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ved ustandselig at rulle gennem lokalerne. Hvor de kom frem, stod en række af 

mænd, sorte og hvide, der hver havde sit bestemte at foretage med svinet, par-

tere, skære og o.s.v. – En knap halv time efter at svinene levende var kommet 

ind i slagterhuset, hang de hovedløse og rensede i det iskolde kølerum, parate 

til at sendes hele Amerika over til ”Swifts” utallige filialer. Køerne blev ledede 

ind i 12 båse, hvis ene side vendte ind mod det vældige slagterum. I disse båse 

blev køerne drevne ind til dels ved hjælp af en elektrisk stok, der blev sat på 

dem og gav dem et elektrisk stød. 2 og 2 i hver bås. Når båsene var fyldte, gik 

en mand med en stor smedehammer ovenover båsene og slog køerne et kraf-

tigt slag i panden, så de styrtede om. Han trak i en snor, og båsens ene side ind 

mod slagtehallen åbnedes samtidig med, at gulvet hævedes skråt, og køerne 

væltede ind i hallen. Et reb blev slået om det ene bagben. Dyret hævedes i vej-

ret, blev stukket. Blodet styrtede ud, og så gled det videre til alle de andre ”be-

arbejdere” for at flås, skæres op, parteres, og en halv time efter hang de nyde-

ligste, parterede og skilte kroppe i kølerummet. Alt går ved maskineri så vidt 

muligt og foregår overordentligt nydeligt og propert under publikums kontrol. 

Dyrlæger undersøger og kontrollerer kroppene med en utrolig hurtighed og 

dygtighed. 3 unge køer bestemte for jøder blev slagtede af deres specielle slag-

ter, en ældre mand med langt patriarkskæg og sortkalot på hovedet. Disse dyr 

blev ikke slåede for panden og bedøvede, men hængt lidt i vejret ved det ene 

bagben. En medhjælper satte en slags jernmaske med en lang stang i enden på 

hovedet af det og vred samtidig hovedet lidt til siden, så halsen strammedes. 

Med et rask snit af en stor bredbladet kniv skar så slagteren halsen over. – Så 

besøgte vi kølerummene med tusinder af kroppe, pølsefabrikationssalene, pøl-

seoplagssalene, sæbesyderiet med de vældige kedler, hvor sæben koges og sa-

lene, hvor sæben i alle former og størrelser blev skåret til, formet, stemplet og 

pakket ind. Sæben er en af ”Swifts” største industrigrene og beskæftiger tu-

sinder af mennesker. Senere besøgte vi de mægtige kontorer, hvor alene 1200 

mennesker, damer og herrer arbejdede, også her var de allerfleste unge. Jeg så 

en herre diktere breve til to forskellige stenograferende damer, der et par mi-

nutter efter omsatte brevene i skrivemaskinen, og derefter sendte dem af sted. 

En af de overordnede meddelte mig, at ”Swift” i alt beskæftigede omkring 

2000 mennesker i deres mægtige bygninger. Ca. 14.000 dyr slagtede de om da-

gen. 50.000 blev der i alt slagtet på alle slagterierne ”Stockgearn” om dagen. Vi 

så også staldene med de store prægtige hvide heste, hvoraf enkelte havde 

værdi af 3.000 kr. Der bruges udelukkende hvide heste, og der var over 100 og 

endnu flere vogne. Hver morgen kl. 6 spredtes alle disse ud i byen med varer. 
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Efter dette timelange besøg blev vi på en nærliggende restauration vaskede og 

børstede og fik en højst nødvendig forfriskning. Min fod kunne ikke rigtig tåle 

den lange travetur og smertede noget. Så kørte vi en lang tur omkring, indtil vi 

nåede et af Chicagos fineste forlystelsesetablissementer ”White City”. Et slags 

tivoli i mindre format, men langt flottere. Det hele var kun en lang meget bred 

gade med huse på siderne, hvori alle slags forlystelser var. Alle husene var hvi-

de, alt var hvidt også belysningen om aftenen. Et højt tårn i midten af det hele 

gjorde glimrende virkning, da det om aftenen blev oplyst. Der var brede fortove 

langs husene, og i midten var der musiktribune og et stort vandbassin, hvori 

både med mennesker fra et højt tårn ad en glidebane styrtede ud i. Vi prøvede 

dette, som viste sig at være en ganske morsom og pirrende vandgang. Vi spiste 

en god middag og gik så rundt og så på alle herlighederne. Først en hel karava-

ne af meget smukke halvvilde mennesker fra Philadelphia. En rutschebane der i 

snedighed og farlighed i kombinationen langt overgår vor egen rolige i Tivoli. 

Fotograferede blev vi. Et teater gav en episode af en ildebrand med udrykken-

de virkelig dampsprøjte og redningsapparater. Selvfølgelig var der en forudgå-

ende handling. Gadeliv af forskellig art med sporvogn, tøjtørring fra husene, 

fulde folk, syngende ditto værtshusspektakler. I baggrunden af scenen en bred 

anløbsbro, vand bagved, længere borte bjerge, huse på begge sider af broen. 

Et stort dampskib lange til. Passagerer gik i land o.s.v. Skibet sprang i luften, 

tændte husene. Sprøjterne kom farende. Ilden blev vældig og var højst naturlig. 

Kvinder og mænd reddedes fra øverste etage af brandmænd. Det hele var me-

get virkningsfuldt og var noget for Lund hjemme. Alt muligt seværdigt var re-

præsenteret herinde. Selv børn, der var kommet flere måneder for tidligt til 

verden, kunne ses for entré. Alt kostede fra 10 til 25 øre, så der blev sagt, at 

skulle man se alt, ville det koste mindst 50 dollars alene i entré. En flot balsal, 

sangerhalle, hvor kun unge mennesker optrådte, manglede ikke. Løvetæm-

merne! O.s.v. Ja, der kan ikke nævnes den ting, som ikke var der. Ved 12 tiden 

kørte vi hjem i bilen til hotellet, fik et glas, skiltes, og jeg på hovedet i seng. 

Onsdag d. 26. juni 

Først nogle ærinder i byen og købe småting, så lidt skrivning, og kl. 1 kom frk. 

Rentzmann, den ældste af døtrene, og hentede mig hjem til R., hvor jeg havde 

lovet at tilbringe dagen. Vi kørte med ”elevatoren” langt udenfor byen til … og 

spadserede så et langt stykke, til vi kom til deres hus. Det var rigtig nydeligt 

med 6 værelser, veranda med have for og bag huset, og meget landligt. Jeg 

blev hjertelig modtaget og havde det meget hyggeligt og rart hele dagen. Vi 

spiste flere gange, og maden og vinen var udmærket. Jeg fik en følelse af, at 
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man havde gjort sig megen umage for at glæde mig, og for at jeg skulle befinde 

mig vel, hvad også lykkedes. Hr. R. havde været købmand i Nakskov, var gået 

fallit, flyttede til København, arbejdede der, det gik ikke, rejste så til Chicago, 

havde slidt med meget forskelligt og arbejdede nu på en fabrik og lavede de 

kasser, der sidder om telefonapparaterne. Han gjorde indtryk af at være udslidt 

og træt og ikke glad ved tilværelsen. Hvert øjeblik lod han sin utilfredshed med 

tilværelsen få luft, men konens skarpe blik stoppede ham. Han er sikkert meget 

under tøffelen. Han er en meget pæn, men jævnt begavet mand. Fruen der-

imod er livlig, men også jævnt begavet, jævn af opdragelse og dannelse. Hun er 

vistnok striks både mod manden og børnene, hvem hun har opdraget strengt. 

Hun er jordemoder og bidrager vist herved væsentligt til familiens underhold. 

Men meget hyggelig og rar er hun – kun ikke når hun eksede manden, der for 

resten uafbrudt gik og var gnaven og hypokonder og lagde ikke skjul herpå. 

Døtrene var alle tre flinke og velopdragne. De to havde fortrinlige sangstem-

mer og sang duetter. Den tredje, mellemste, spillede kønt klaver. Alle tre er 

kontordamer og kan til dels ernære sig selv. Vi blev fotograferede, og vi skiltes 

sent om aftenen, efter at jeg havde tilbragt en udmærket dag hos dem, hvor 

samtalen naturligvis bl.a. meget havde drejet sig om Charles og Mimi. De to 

ældste døtre fulgte mig til hotellet, hvad der var elskværdigt af dem. Jeg skrev 

kort hjem fra dem til Mimi. 

Torsdag d. 27. juni 

Kl. 11. kørte jeg med toget til Clinton i Iowa, hvor jeg skulle optræde om afte-

nen. Jeg ankom dertil kl. 3 og modtoges af hr. Borup og to komitemedlemmer. 

Vi kørte straks til den dame, svensk, der skulle akkompagnere og gik sangene 

igennem. Derefter kørte vi til hr. og fru Petersen, der havde en villa udenfor by-

en, hvor Borup boede, og hvor jeg også skulle bo. Her spiste vi udmærket mid-

dagsmad og kørte derefter en lang tur og var bl.a. oppe på et meget højtbelig-

gende forlystelsessted med en henrivende udsigt over Mississippifloden og en 

mængde småøer i den. Her var meget skov heromkring. I byen besøgte vi et 

par danske købmænd, tog derefter hjem igen, jeg hvilede lidt, og så kørte vi til 

underholdningen. På grund af den stærke varme var huset ikke fyldt, men der 

var dog mange mennesker, som morede sig fortrinligt, langt bedre, end da Oda 

var der, sagde man. Bagefter fulgte hen imod 20 mennesker med til Petersens. 

Vi spiste udmærket til aften, opvartet af 6-8 unge hvidklædte piger. Byens 

præst, Faber, var også til stede, og der blev holdt et par taler. Vi havde det hyg-

geligt. Præsten indbød mig til middag næste dag. 
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Fredag d. 28. juni 

Jeg sad i skjorteærmer ude på verandaen og skrev breve lige fra morgenen til 

kl. 6. Pastor Faber hentede mig i sin vogn. Vi spiste god middag med bordbøn 

og talte om mangt og meget. Jeg læste bl.a. en artikel imod mig i revyen ”Chi-

cagobladet”. Senere samledes hen ved en snes damer og herrer af menigheden 

til kaffe, og kl. 9 gik vi over gaden til et stort smukt hus, der tilhørte Kristelig 

Forening for unge mænd og kvinder. Disse havde mødeaften, og pastor Faber 

havde bedt mig læse en times tid for dem, hvad jeg gjorde. På præstens ind-

stændige opfordring læste jeg bl.a. ”Bændelorm”, der morede utroligt, også 

denne fornuftige og højst liberale præst, der fordømte, hvad pastor Lund i 

Enumclaw havde skrevet om mig. Efter underholdningen gik vi tilbage til præ-

stens, drak øl og passiarede en times tid. Pastoren og de andre takkede mig 

meget for mit besøg og min elskværdighed, og vi skiltes ved 1 tiden, og min 

vært og værtinde og jeg fulgtes hjem. 

Lørdag d. 29. juni 

Jeg skulle være rejst tilbage til Chicago, men da jeg befandt mig så vel her hos 

disse gæstfrie mennesker, Petersens, besluttede jeg at blive i fred og ro, dejligt 

solskin, halvnøgen på altanen og skrive, hvad jeg gjorde lige til kl. 5. Så hentede 

Borup mig, og vi kørte med sporvogn igennem Clinton, der viste sig at være en 

nydelig by, men kun med et par forretningsgader. Resten af den var villaer og 

villaer (70.000 indbyggere). Vi kom til floden, hvor Petersen mødte os, lejede 

en lille båd. Petersen roede, og så sejlede jeg da på den berømte Mississippi-

flod, den største af alle Amerikas floder, kaldet ”vandenes fader”. For kun 50 år 

siden færdedes indianerne fredeligt her. Jeg bliver altså bedrøvet, når jeg 

kommer på disse historiske steder, hvorfra der går så mange sagn om indianer-

nes liv og færden og vide, at disse stakler nu er fordrevet fra det alt sammen og 

i færd med at uddø. Således og her, hvad kan denne mægtige flod ikke fortælle 

om dem, og hvad har disse vande ikke set og hørt. Jeg blev så underlig tavs, da 

vi sejlede omkring her imellem de mange unikke idylliske småøer i floden, der 

tidligere sikkert har været indianernes sikre skjulesteder for den hvide mand og 

fredelige fiskepladser. Vi sejlede under en mægtig og med den største ingeni-

ørkunst bygget hængebro over floden, benyttet både til jernbane og vogn-

færdsel og fodgængere. Efter at have sejlet rundt et par timer, landede vi igen. 

Strømmen var stærk, så det kneb stærkt at ro op imod den, men båden var lille, 

let og som alle bådene her fladbundet og bygget omtrent som kanoerne, så de 

let kan trækkes på land. Vi kørte hjem, spiste, og resten af aftenen tilbragte jeg 

atter med nødvendige skriverier. Al denne forretnings skriverier ærgrer og pi-
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ner mig, thi de hindrer mig i at lære engelsk, som jeg ville samt i at se og nyde 

så meget af landet og dets seværdigheder, som jeg havde lyst til. 

Søndag d. 30. juni 

Kl. 9 om morgenen rejste jeg til Chicago. Jeg tog afsked med mine jævne, gæst-

frie mennesker. Han var et slags forkarl i en stor forretning, var fra Lemvig eg-

nen, munter og altid meget leende. Hun var fra Varde egnen, bred og jævn. De 

havde slidt hårdt, men havde nu deres eget pæne hus og sad godt i det. Deres 

eneste datter havde lige taget eksamen og skulle være lærerinde. Borup var 

snedkerarbejder, opvakt og korrespondent til ”Pioneren”. Ved 2 tiden nåede 

jeg Chicago og hotellet, hvor forskellige brevskaber var ankomne og ventede 

på besvarelse. Bl.a. måtte jeg i disse dage skrive en længere artikel til ”Dansk 

Amerikaneren” i New York imod dr. Kjærbyes angreb på mig i ”Bien” i San 

Francisco. Kl. 4 kom Mogensen og hentede mig, og vi kørte med jernbanen ud 

til alderdomshjemmet. Vi fulgtes på vejen med Antonsen, en af dem, der oprin-

delig havde lovet at assistere mig i Chicago, men senere nægtet det. Vi havde 

brevvekslet om sagen. Han var nu flov og slukøret. Kl. 6 ankom vi til ”Hjem-

met”, der er en nydelig og velindrettet bygning til 20-30 ældre damer og herrer 

og ligger smukt i en skov med stor have omkring. På vejen igennem skoven 

mødte vi Hertz, der beklagede ”ikke at have tid til at blive til min oplæsning”. 

Han meddelte mig, at de sidste 25 dollars nu var indkommet fra Newel og ville 

blive sendt til Eskesen i Westh Amboy, der ville udbetale dem. Haven og huset 

var overfyldt med mennesker, og hen ad kl. 7 samledes de alle, vel hen ved 

1.000 foran altanen, hvor alle de gamle sad, og her imellem dem stod jeg så og 

læste og sang en times tid for dem alle. Publikum var jublende henrykt, og de 

gamle ikke mindre. De skulle alle sammen trykke min hånd og takke mig. Mo-

gensen præsenterede mig, og da jeg var færdig, holdt jeg en længere køn tale 

for de gamle og bragte dem en tak, der havde bragt dette alderdomshjem i 

stand og stadig samlede penge ind til det og holdt det ved lige. Man fandt jo 

nok, at jeg ved denne tale sænkede gloende kul på deres hoveder, der havde 

nægtet at hjælpe mig til en optræden til fordel for alderdomshjemmet. For-

standerinden holdt en tale for mig og bragte mig en tak fra de gamle og fra 

publikum. Der blev udbragt et leve for mig, som blev besvaret med rungende 

hurraer. Så spiste vi til aften i det grønne, og ved 10-11 tiden spadserede vi til 

jernbanen. Fru Rentzmann og de tre døtre var jeg sammen med den meste tid. 

Vi fulgtes også hjem. Medens vi ventede på toget, trak der et vældigt lyn og 

tordenvejr op, og regnen pjaskede ned, så vi blev drivvåde, da der ingen vente-

sal var at søge ly i. Endelig kom toget. Vi stuvedes sammen, stående op og nåe-
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de hen ad 12 Chicago. Rentzmanns fulgt mig. Jeg tog en vogn til hotellet og gav 

damerne nødvendige forfriskninger. Så kørte de hjem, og jeg gik i seng. 

Mandag d. 1. juli 

Om morgenen var jeg ene i byen og købe forskellige småting, og ved 12 tiden 

kom Alfis broder hr. Prins til mig på hotellet. Jeg havde inviteret ham til lunch. 

Jeg var desværre så optaget, så jeg ikke kunne komme til ham og jo heller ikke 

tale med hans amerikanske kone. Han fik en flot lunch, og vi talte naturligvis 

om Alfi og Einar samt moderen. Han foreslog, at Einar og Alfi skulle rejse til 

Amerika og blive skuespillere der. Ideen er ikke så gal. Selv havde han det godt, 

tjente godt og tænkte i løbet af et års tid at rejse til staten Washington og ned-

sætte sig der og blive selvstændig. Efter et par timer skiltes vi, og jeg skrev for-

retningsbreve. Kl. 8½ om aftenen kom Mogensen og Hansen og hentede mig 

ud til ”Revervieuw Park”, et andet af Chicagos store forlystelsesetablissemen-

ter, lidt mere folkelig end White City. Det er langt større med en masse træer, 

mere som Tivoli og de forskellige fornøjelser ligger mere splittede, men der 

som her er den samme skrålen og skrigen, pågående pressen og anbefaling af 

seværdighederne. Dette var det eneste, der generede mig disse steder, thi det 

mindede for meget om Dyrehavsbakken hjemme og passede ikke til de flotte 

omgivelser. Efter at have spist til aften beså vi de forskellige forlystelser – så 

mange vi kunne overkomme, thi til det hele måtte man bruge 1 á 2 dage – og 

ved 12 tiden kørte jeg ene hjem i sporvogn. 

Tirsdag d. 2. juli 

Kl. 11 hentede Mogensen mig og fulgte mig omkring til flere af Chicagos største 

forretninger i lighed med Magasin de Nord og andre forretningshuse i Europa. 

Vi var i et …, der er det største i verden, et vældigt hus og en hel gade optages 

forretninger, der beskæftiger mange tusinde mennesker. Men enten man ser 

en sådan forretning i Paris, Berlin, Chicago eller New York, så ligner de hinan-

den som den ene dråbe vand den anden. De samme butiksale indrettede på 

samme måde. Varerne de samme. Restauranten den samme. Betalingsmåden 

den samme og i mange tilfælde lommetyvene de samme, hørende til samme in-

ternationale bande. Efter at jeg havde købt forskelligt i et par af disse kæmpe-

forretninger, var vi i auditoriet og så denne kæmpeteaterhal, hvor der er sidde-

plads til 6-8 tusinde mennesker. Her spilles opera og afholdes store koncerter. 

Vi var på scenen. Der var 2-3 gange så stor som Det kgl. Teaters hjemme, og 

hvor kun meget stærkt stemmebegavede mennesker kunne lade sig høre. Der-

efter var vi oppe på auditoriets tårn, der er et af de højeste udsigtstårne i Chi-

cago. På grund af røgen fra fabrikker, skorstene og jernbaner, der hvilede som 
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et helt skytæppe over byen, var kun den nærmest beliggende del af denne syn-

lig, men selv i klart vejr og uden røg havde man næppe kunnet få et view af den 

hele, thi udstrækningen er kolossal (90 eng. kvadratmile, den længste gade er 

30 eng. mil lang). Da tårnet ligger i nærheden af Michigan søen, og her ingen 

fabriksrøg hindren havde man en prægtig udsigt over en del af dette mægtige 

indhav, hvorpå der sejlede skibe så store som de største udvandringsskibe, der 

går over Atlanten. Efter besøget her og indkøb af postkort gik vi til Hansen (W.) 

og spiste lunch (andesteg), og så gik jeg i butikker på egen hånd og hjem. Sene-

re kom ”Sorte Hansen” og hentede mig ud til en lille tur i byens gader og 

”bar’er”. Han fulgte mig til ”Tyrkisk Bad” i et stort hotel. Da jeg havde forfrisket 

mig ved dette, tog jeg hen til et stort nydeligt teater i samme gade som ”Bis-

marck” og så et par akter af ”The Chorist Lady”, der gik udmærket. Navnlig 

blev hovedrollen spillet fortrinligt af selskabets primadonna og leder her miss 

… Stykket er købt af Oda velsagtens med hende selv til hovedrollen. Det vil sik-

kert gøre lykke hjemme. Varmen har været stærk i disse dage i Chicago. Alle, jeg 

også, går med kulørte skjorter, uden vest, rem om livet, jeg også og langt kulørt 

slips, jeg også. Man gør sig det så bekvemt og ugenert som muligt. Vesten ta-

ges også meget ofte af, navnlig i jernbanekupeerne. Myldret i storbyer som 

Chicago og New York på gaderne er overvældende, navnlig ved arbejdstidens 

ophør. Da skal man have sine øjne og øren med sig, navnlig når man skal over 

gaderne, da vognfærdslen så også tiltager, men interessant er dette liv. 

Onsdag d. 3. juli 

Jeg dasede lidt længe i sengen, stod så op og gik en tur i byen og i butikkerne 

og købte forskellige småting til dem hjemme. Varmen var overvældende. Ved 7 

tiden om aftenen kom Mogensen og fulgte mig til Schoenhofers Hal, hvor un-

derholdningen fandt sted. Det begyndte og regne og trak op til torden, og det-

te i forbindelse med varmen gjorde naturligvis, at salen ikke var fyldt, som den 

ellers ville være. Underholdningen gjorde urimelig megen lykke, og der var 

blomster og mange fremkaldelser. Til slutning holdt jeg en tale og takkede, 

samt håbede at komme igen om et par år og spille komedie sammen med en 2-

3 kolleger. Dette havde jeg også umådelig lyst til. Bare det kunne betale sig, og 

så de danske i Amerika kunne opdrages til at blive mere kunstforstandige og 

modtagelige for kunst, thi de er endnu de fleste steder højst primitive i deres 

begreber herom, og kun det lavkomiske tilfredsstiller dem fuldt ud, hvad der er 

en følge af de flestes landlige oprindelse og mangel på dannelse og skolekund-

skaber. Under underholdningen brød et vældigt uvejr løs. Det tordnede sådan, 

at det […] i hele salen og i husene omkring os. Efter underholdningen spiste vi 
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et lille sluttet selskab sammen, så blev der danset. Jeg dansede også noget, og 

ved 3 tiden skiltes vi og kørte hjem. Rentzmann var sur, gnaven og utilfreds. Vi 

fik noget øl sammen. Jeg dansede med alle døtrene. 

Torsdag d. 4. juli 

Jeg skrev lidt om formiddagen, pakkede ind, og kl. 12½ kom Mogensen og Han-

sen og spiste lunch med mig. Så kørte vi til jernbanen. Jeg købte billet lige til 

Troy med afstigning i Niagara. Hansen besørgede min trunk indskrevet. Så tog 

jeg afsked med disse to udmærkede mennesker, som havde været mig til stor 

nytte og glæde i Chicago. Uden deres hjælp havde jeg ikke set eller oplevet så 

meget der, da alle tilhørerne i D.A. Selskab naturligvis holdt sig tilbage. Jeg er 

disse prægtige to mennesker - navnlig Mogensen – meget taknemmelig herfor. 

Atter sad jeg alene i min Pullmann Slipper og nød den dejlige tur langsmed Mi-

chigan Søen og det senere meget smukke landskab på vejen til Niagara. Jeg gik 

tidlig i seng. 

Fredag d. 5. juli 

Ved 6 tiden om morgenen nåede vi Niagara, men jeg havde bestemt at køre til 

Buffalo, tage hotel der og så tage ud til Niagara og tilbage om aftenen til Buffa-

lo og blive natten over der. Jeg havde fået opgivet et bestemt hotel der og tog 

vogn dertil. Vi kørte igennem Buffalo, som er temmelig stor og køn, men ligner 

hundrede andre byer. Det var forfærdelig varmt, og vi nåede langt om længe 

hotellet, der lå langt udenfor byen lige ved den elektriske sporvogn til Niagara 

Falls. Efter at være kommet til hotellet, meget flot, bestemte jeg mig pludselig 

om til personalets forbavselse, tog alt mit tøj og bagage på armen og slæbte 

det hen til den elektriske sporvogn og tog med denne tilbage til Niagara, hvor 

jeg 3 timer tidligere var kommet fra. Jeg gav mig selv en på siden af hovedet for 

min dumhed og vakkelvornhed, og fordi jeg havde spildt disse timer. Ankom-

men til Niagra søgte jeg straks hotel, fik tøjet på værelset, vaskede mig, spiste 

lunch og så af sted til faldet. Før jeg gik, skulle jeg betale for værelset. Det ko-

stede 2½ dollars. Jeg gav manden 4 dollars, noget efter, da han i mellemtiden 

havde givet sig en del forskelligt at bestille, huskede han at give mig tilbage, 

men gav mig 50 cent. Jeg gjorde ham da opmærksom på, at han havde fået 4 

dollars, og at jeg skulle have 1 dollars til. Han benægtede det, den snydetamp, 

men jeg gjorde vrøvl og skældte ham højrøstet ud på tysk og dansk og af og til 

en engelsk brokke. Jeg lod ham trække pengene frem og viste ham de to sed-

ler, jeg havde givet ham, så gav han køb og smed en dollarseddel til mig. Næh, 

det går ikke sådan at snyde mig. Dertil har jeg lært for meget i Amerika. Jeg 

købte en billet til 1 dollar til den elektriske sporvogn og kørte over den glimren-
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de og elegant byggede hængebro over fra Canada-siden og så faldet herfra. Ja, 

så stod jeg da ved et af de største naturvidundere, verden har at udvise. Det 

halvrunde hesteskofald, som jeg først så, er vidunderlig, dejligt. Man bliver 

utrolig betaget af disse vældige vandmasser, der vedblivende styrter ned og så 

faldet. Skønhed som den halvrunde form forøger og gør ligesom mere roman-

tisk. Amerika Faldet, der er mere lige, ser mere prosaisk ud. Enten man ser fal-

det i frastand eller nærved, er det lige imponerende, især når solstrålerne spiller 

i det hvide skum og sprøjter det hundreder af fad i vejret. Da man kunne kom-

me ned bag Hesteskofaldet, måtte jeg jo forsøge det. Jeg fik en regnfrakke på – 

efter at have købt billet for 50 cent – og gik med en elevator dybt ned. Så spad-

serede jeg gennem en flere hundrede fod lang – i klippen hugget – tunnel hen 

bag ved faldet. På vejen var der et par udkik hertil. Selvfølgelig var det impone-

rende at se denne ensomme vandmur foran sig, men det var dog ikke som at se 

det forfra. Jeg ilede hurtigt op igen og undgik fristelsen til at lade mig fotogra-

fere foran et malet Niagara. Så spadserede jeg den samme vej tilbage, jeg var 

kommet med sporvognen efter først på terrassen på et hotel at have nydt en 

forfriskning stirrende på faldet. Jeg måtte betale 10 cent i bropenge for at 

komme over broen igen. Men turen over denne vidunderlig letbyggede fine 

spindelvævsbro, svimlende højt i vejret og med hele Niagara faldet for sig, var 

mange gange de 10 cent værd. Synet fra broen udover faldet glemmer jeg al-

drig. Så kørte jeg ad en elevator, en skråtliggende vogn, ned til vandet ved bro-

en og beså dette mægtige værk fra neden. Broen er herlig. Jeg er næsten lige 

så betaget af den som af faldet. Jeg lå lidt i græsset og så på al denne herlig-

hed. Så købte jeg billet – 1 dollars – og sejlede en tur med den ene af de to små 

dampere, der sejler hen under faldene. Jeg fik atter regnfrakke på, valgte en 

god, men udsat plads, på øverste dæk foran og nød herfra de herligste syn, jeg i 

mit liv har eller vil få at se. Skibet sejlede endogså temmelig nær både til Ameri-

ka og Hesteskofaldet. Dette sidste så vidunderligt ud i sollyset set her dybt ne-

de fra dampskibet. Man forbavses over disse kolossale vandmasser, der styrter 

ned og kan ikke begribe, at dette kan vedvare dag ud og dag ind, år ud og år 

ind, ja i århundreder ustandseligt. Man skulle tro, at alle verdens have for 

længst måtte være styrtede ned her og gjort vandtomt overalt. Buldret var så 

kolossalt hernede under faldet, at samtale var umulig. I øvrigt var man så beta-

get af synet, at ingen tænkte på at tale. Da jeg kom op igen, spadserede jeg hen 

til Amerikafaldet, der var mere lige end Hesteskofaldet, selvom det også er lidt 

bøjet i samme form. Vældigt, vældigt er de vandmasser, der styrter ned og øre-

døvende bruser. Dette fald ligger umiddelbart ved byen. Så travede jeg en lang 
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omvej over en bro til den ø, der skiller de to fald fra hverandre. Der var lavet en 

vej ud til nogle klipper, og herfra havde man en prægtig udsigt til floden, hvor 

vandet kom fra og til Hesteskofaldet, modsat den side jeg først så det fra. Det 

er ejendommeligt sådan en dragende magt faldet har. Man kan blive ved at 

stirre og stirre i timer ned deri uden at trættes. Jeg var også en spadseretur 

langs med floden på bysiden, hvor vandet sydede, boblede og brusede uaf-

brudt med små vandfald hist og her. Jeg havde nu undersøgt Niagara på alle 

måder og fra alle sider, kun en var tilbage. Den måtte jeg også prøve, nemlig en 

spadseretur nede foran og bagved noget af Amerikafaldet. Jeg købte en bilet, 1 

dollar, og kom ind i et hus med små båse. Jeg blev beordret til at tage alle klæ-

derne af. Da jeg var ragende nøgen, fik jeg en grov uldskjorte og ditto benklæ-

der på, samt et par tykke filtmokkasiner på fødderne. Alt bundet samme med 

sejlgarn. Over dette fik jeg en regnfrakke med hætte på. Således pyntede spad-

serede vi over vejen Maro for de spadserende og hen til et tårn og ad en vindel-

trappe gik vi 100 trin ned, til vi nåede klipperne, halvvejs ned til vandet. Så gik vi 

hen imod faldet, og på klipperne her var lagt en smal bræddebro med lavt ræk-

værk. Den krydsede op og ned og ud og ind, snart lige ved faldet, snart under 

det. Støvregn og vandsprøjt herfra gjorde, at man meget hurtigt blev gennem-

blødt til skindet, tilmed gik vi ofte i vand til knæene. Vi var kun tre på turen. Fø-

reren og en herre til foruden mig. Føreren gik foran, så jeg og så den anden 

herre. På et sted, hvor vi var under faldet knejste jeg i vejret for at se på dette, 

da der pludselig kom et vindstød, som drev en hel styrtesø i ansigtet på mig og 

ned over mig. Jeg blev helt blindet. Vejret gik næsten fra mig. Slaget var så 

stærkt, at jeg faldt om og slog min venstre albue meget stærkt på rækværket, 

og havde føreren ikke i en fart fået fat i mig, kunne jeg nemt være styrtet ud og 

fået en meget prosaisk død i det højst romantiske Niagara. Nu slap jeg. Føreren 

trak mig i en fart med sig, og snart var vi på det tørre, hvor jeg et øjeblik puste-

de ud i græsset, pjask, […] våd. Vi gik samme vej tilbage og ad de 100 trappe-

trin i tårnet over vejen og i vor våde dragt endnu mere til latter for folk ind i hu-

set og blev klædt om. Jeg var imidlertid blevet så forkommen af turen, at jeg 

skyndte mig hjem på hotellet og klædte mig om. Jeg fik en god middag, købte 

en mængde postkort og en del forskellige erindringsgenstande i byen. Denne 

er ikke meget stor, næsten kun en eneste lang gade, men denne er som en 

eneste lang butik med Niagara-souvenirs af højst forskellig art, mest efterlig-

ninger af indianergenstande og med påmalede indianerhoveder. Man går sik-

kert med rette ud fra, at interessen for disse landets oprindelige beboere er 

stor hos det rejsende publikum, der gerne vil have en mere eller mindre ægte 
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souvenir med hjem om dem. Selvfølgelig fortælles der, at de fleste genstande 

er lavede af indianerne, selvom der står fabriksmærke på dem. Der findes også 

mange butikker, hvor der udelukkende sælges ”ægte” indianerantikviteter. 

Forlystelsesetablissement med rutschebane findes naturligvis også, ligesom en 

mængde barer. Da jeg var færdig med mit indkøb, skrev jeg breve og en 

mængde postkort hjem og sendte dem af sted. Klokken var nu blevet hen ved 

12 om natten, og da jeg skulle op den næste morgen kl. 5 og køre videre kl. 6 

med toget, ville jeg endnu en gang have et lille blik af Niagara. Jeg havde håbet 

at få det at se i måneskin, men månen udeblev desværre. Det var skyfuldt og 

meget mørk nat. Trods mørket fandt jeg dog efter lyden og den sparsomme be-

lysning Amerikafaldet, men næppe havde jeg stirret noget ned i faldet og det 

hvide, lysende skumbrus, før jeg blev betaget af en underlig skræk. Det var som 

usynlige kræfter med magt ville trække mig til sig ned i dybet. Jeg vendte mig 

og gik lidt bort, men vendte straks efter tilbage igen, og det samme gentog sig, 

endnu stærkere end før. Det var som om underlige væsener klamrede sig til 

mig og ville drage mig ned i den hvirvlende, skummende hvide heksegryde. Jeg 

fik kvælende fornemmelser, rev mig med et skrig løs og styrtede af sted op af 

de mørke alleer og standsede først, da jeg nåede gaden og faldt ned på en 

bænk, hvor jeg lidt efter kom til besindelse igen. Hvad der bevirkede denne un-

derlige hallucination, kan jeg ikke forklare. Jeg var fuldstændig nøgtern, men 

ensomheden på stedet gjorde vel sit i forbindelse med min levende fantasi og 

alt det eventyrlige, jeg havde læst og hørt. Men sent vil jeg glemme Niagara og 

disse øjeblikke kl. 12 ved Amerikafaldet. En hel dag fra morgen til aften havde 

jeg tilbragt ved Niagara og var henrykt over, hvad jeg havde set. Jeg glædede 

mig over, at selve faldene og omgivelserne var fuldstændig uberørt af civilisati-

onen og fabriksdriften. På den modsatte side af broen langt borte fra faldene 

var der fabrikker. Det modsatte ville også være – undskyld – vandalisme og be-

røve landet en betydelig indtægt fra de lystrejsende. Ved 1-2 tiden kom jeg i 

seng. 

Lørdag d. 6. juli 

Jeg skulle vækkes kl. 5, men selvfølgelig måtte jeg selv besørge dette. Heldigvis 

har jeg også vænnet mig til det i Amerika. Jeg kom op, men av! Hvad var det? 

Den venstre albue var svulmet op, gloende rød og smertende afskyeligt. Det 

stammer naturligvis fra slaget i Niagara, lidt betændelse i forbindelse med gigt 

fremkaldt ved den lange tur i det iskolde vand, inden jeg blev omklædt. Jeg 

blev meget bedrøvet, men jeg var jo selv skyld deri. Jeg tog mig sammen, bed 

smerterne i mig. Det lærer man også herovre, fik mit tøj på banen, og kl. 6 
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dampede jeg igen videre til Troy, hvor jeg skulle optræde samme aften. Jeg led 

mange smerter på turen, og albuen blev værre og værre. Kl. 4 nåede jeg Troy 

og blev modtaget af hr. Beck og et par herrer. Efter at have fået forfriskninger 

og blevet barberet kørte vi til hr. og fru Hansen i Landsingberg North Troy, hvor 

jeg skulle bo, og hvor underholdningen skulle finde sted i nærheden. Vi spiste 

middag. Jeg fik vat og gigtsmørelse – fra en klog ældre dame – på albuen, prø-

vede sangene, hvilede 10 minutter og så af sted igen til underholdning. Ubegri-

beligt at jeg med så lidt søvn og store anstrengelser med rejser og andet, og nu 

albuen, kan holde dette liv ud, men det er et dejligt land Amerika. Det skærper 

energien. Underholdningen (det var anden gang jeg optrådte her), der var ar-

rangeret af søstersamfundet, gik glimrende trods mine albuesmerter. Der var 

udmærket hus, og folk var jublende glade. Bagefter var en meget stor og flot 

banket arrangeret, hvori vi deltog 80. Beck bød velkommen og holdt flere taler. 

Pastor Jacobsen holdt en lang og smuk tale for mig, for Alphonsa og børnene. 

En dame fra New York talte og mange, mange andre. Jeg selv holdt 5-6 taler. 

Beck citerede et langt digt til mig, han havde skrevet. Der var en hyggelig 

stemning, og vi havde det fortrinligt sammen. Ved 3 tiden skiltes vi, efter at jeg 

som overalt, måtte love at komme igen. Jeg kom hjem, fik lagt vat på min arm 

og sov. 

Søndag d. 7. juli 

Da armen var bleven meget værre, rødere og tykkere og smertede væmmeligt, 

blev jeg liggende hele dagen lige til kl. 7 om aftnen, da der var inviteret selskab 

hos Hansens. Jeg fik straks om morgenen varmt omslag på, og det linnede og 

hjalp noget. Samtidig fik jeg fra den ”ældre kloge dame” nogle væmmelige 

gigtdråber, som jeg tog. Hansens og mange andre var meget kede af, at jeg 

blev liggende, thi de havde arrangeret en lang udflugt med spisning i skoven 

o.s.v., men jeg var glad ved, at jeg blev i sengen. Dels hjalp det armen, og dels 

trængte jeg til hvile. Men mindst 20-30 kom i løbet af dagen og aflagde mig be-

søg. Desværre opdagede vi, at min store kuffert, som skulle gå direkte fra Chi-

cago til Troy, og som jeg troede stod på jernbanen, var gået til Detroit i Michi-

gan i stedet for. Hansen og frue rejste om eftermiddagen til Albany for at klare 

det og skaffe den til veje, men det lykkedes ikke. Pastor Jacobsen med frue og 

datter og mange andre spiste til aften hos Hansens. Ved 1 tiden gik de, og jeg 

kom i seng og fik omslag på. 

Mandag d. 8. juli 

2 herrer rejste om morgenen til Albany for at klare det med min kuffert. Armen 

var et lille gran bedre. Jeg stod op ved 10 tiden og pakkede. Pludselig ser jeg 
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festklædte indianere på gaden, en halv snes, mænd, kvinder og børn i pragtful-

de dragter. Jeg var ved at styrte efter dem. Desværre gik jeg halvnøgen. Senere 

hørte jeg, at de hørte til Buffalo Bills trup, der lige var kommet til byen og 

samme dag skulle begynde forestillingen der. Da vi kørte til toget, mødte vi 

Buffalo Bill selv, en ældre herre med langt hvidt hår helt nedad ryggen. Jeg tog 

afsked med hr. og fru Hansen, også fortræffelige elskværdige mennesker, der 

sad fortrinlig i det. Han er viktualiehandler, hun en elskværdig bolle, og de har 

eget nydeligt hus. Kl. 1 rejste jeg til Boston, hvor jeg skulle skifte tog. Jeg havde 

telegraferet til Süger der i byen, at han skulle være på banen og være mig be-

hjælpelig hermed, men han kom ikke. På grund af armen, der smertede nedrigt, 

var det meget besværligt for mig at transportere al min bagage fra det ene tog 

til det andet, og navnlig finde det rette, da Boston har verdens største jernba-

nestation, men omsider lykkedes det mig, og jeg kom af sted til Portland i Mai-

ne, som jeg nåede kl. 9 aften. Jeg blev modtaget af komiteen. Vi kørte til et af 

medlemmerne og spiste til aften, og derefter sent om natten til en enkefru 

Blom med 4 sønner, hvor jeg skulle bo. Kl. 2½ nåede jeg at komme i seng. Ar-

men et gran bedre. Har stadig vat på. 

Tirsdag d. 9. juli 

Det var bestemmelsen, at vi skulle have været en sejltur til en af øerne herom-

kring og spist frokost, men vi rendte så meget rundt i byen, der i øvrigt er me-

get smuk og med en henrivende omegn. I byen er bl.a. den største fabrik af 

flipper i Amerika. Mange tusinde mennesker beskæftiges hermed. Vi valgte da 

at køre med sporvognen til en flot restaurant langt udenfor byen på en klippe 

med en henrivende udsigt over landet, øerne og Atlanterhavet. Drak bagefter 

vort medbragte øl mellem klipperne. Øl sælges nemlig ikke offentligt i denne 

stat. Det må smugles ind. Så kørte vi tilbage, beså byen og var i Enemarcks 

hjem. Han og jeg var nemlig ene to på turen. Jeg kom hjem, spiste jordbær i ha-

ven, hvilede, og kl. 7½ afhentedes jeg til underholdningen, der gjorde megen 

lykke med blomster og fremkaldelser. Det var anden gang, jeg optrådte heri 

byen. 1. gang var, da jeg – på grund af forsinkelse og storm med dampskibet – 

kom til byen kl. 1 og begyndte underholdningen kl. 1½ om natten. Efter under-

holdningen var der arrangeret spisning for en mindre kreds. Vi havde det hyg-

geligt og rart, og ved 1½ tiden brød vi op og kørte hjem. 

Onsdag d. 10. juli 

Tidlig op og pakke. Armen bedre, men stadig i vat. Kl. 9½ kom Enemarck og 

fulgte mig på stationen. Jeg tog afsked med den rare, gamle, slesvigske fru 

Blom og datteren. Sønnen var ikke hjemme, og kl. 10½ af sted igen på jernba-
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nen, som næsten er mit andet hjem. Kl. ½ nåede jeg Boston, og skønt jeg havde 

telegraferet til hr. Süger, var han der atter ikke. Efter at have ventet en stund 

måtte jeg tage en vogn og med bagagen køre til hans hjem langt, langt udenfor 

Boston. Hele køretøjet og jeg måtte bl.a. en gang på en færge og sejle over flo-

den. Endelig nåede vi hans hjem i en udørk, men hverken han eller konen var 

hjemme. Der stod jeg. Det var en af de væmmeligste situationer, jeg har været 

i, thi en kone, der boede i samme hus, og kusken kunne kun engelsk. Jeg fik 

dog forstået så meget, at Sügers kom ved 4 tiden. Jeg fik da lov at sætte mit tøj 

hos denne kone og betalte kusken 2½ dollars (9 kr.). Jeg var sulten og gik da ud 

på rov efter mad, knaldrende varmt var det. Jeg kom op i en sporvogn og kørte 

og kørte, medens jeg passede på ved vinduet, hvor jeg kørte. Der er nemlig in-

gen restaurationer i den egn, hvor Süger bor. Pludselig kom jeg ind i en tunnel 

med væmmelig klam gravluft. Jeg formodede, vi kørte under floden til den an-

den side, da vognen standsede, og folk gik op, blev jeg siddende og kørte med 

tilbage igen. Jeg turde ikke risikere ene at komme op i den store by. Endelig 

fandt jeg da mad og senere efter en lang spadseretur Sügers hjem. Jeg skulle 

have boet her, men da det var småt og tarveligt, blev vi enige om at tage ind til 

byen og tage værelse på et hotel i nærheden af, hvor jeg skulle spille. På grund 

af misforståelse med telegrammet var han ikke kommet til det tog, jeg kom 

med, men til et senere. En hr. Svendsen, der skulle spille Link i ”Nej” var til ste-

de, og nu fulgtes vi alle tre ad til byen, og jeg fik et godt værelse i Hotel ”Castle 

Square”. Der var kommet telegram, at min store trunk var returneret og sendt 

til Boston, og vi tog alle tre ud på stationen og fik den udleveret – glad var jeg – 

og sendt til hotellet. Derefter spadserede vi hele eftermiddagen omkring og 

beså Boston. Jernbanestationen er vældig, ligefrem kolossal. Der siges, det er 

den største i verden. Et utal af tog farer næsten hvert minut ud og ind her. Der 

siges det største antal tog om dagen i verden. I hvert fald er det en uhyre trafik, 

men alt er simplificeret og praktisk, så det er ikke så vanskeligt at finde sit tog. 

På vejen ud i byen kom vi til en forretningsgade, hvor der lige var meldt ild i 

kælder, og et minut efter raslede dampsprøjter, redningsapparater o.s.v. til 

brandstedet. Ilden blev imidlertid slukket med en håndsprøjte. Men præcisio-

nen og hurtigheden, hvormed de kom og handlede, var beundringsværdig. En 

chauffør, der kom med brandchefen i bil, styrede denne med en vidunderlig 

åndsnærværelse imellem mængden, for af sted i byen med ordren: Kom tilbage 

lige hurtigt og lige sikkert. Jeg inviterede de herrer til middag i Rådhuskælderen 

– indrettet efter det sædvanlige tyske mønster, men dekoreret af en dansk 

mand – vi spiste fortrinligt her. Boston er en af de ældste amerikanske byer, og 
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vi beså en mængde monumentale bygninger, rådhus, kirker, forsamlingshuse, 

skoler, statuer, som alt mindede om byens fortid og store deltagelse i Friheds- 

og Uafhængighedskampen. I den ældste del af byen var gaderne undertiden 

næppe 3-4 alen brede uhyggelige stinkende gyder og med et på grund af den 

stærke varme højst ugenert friluftsliv. Vi var senere i Italienerkvarteret, hvor 

disse Sydeuropas sønner og døtre ligefrem myldrede, råbende, pludrende og 

stærkt gestikulerende på gaderne, i vinduerne og på altanerne. De smalle ga-

der, varmen og den indelukkede luft gjorde stanken her ligefrem utålelig. Børn 

var der her, som overalt i fattigkvarterer, i tusindvis af hylende og skrigende på 

gaderne. I en restaurant med musik, hvor vi fik drikke, havde de flirtende itali-

enske ”damer” deres standkvarter (ved siden af en kirke). Limonadesælgerne 

gjorde glimrende forretninger. Der var mange smukke typer både af kvinder og 

mænd, om end det amerikanske storstadsliv havde præget deres italienske an-

sigter og jaget umiddelbarheden og friskheden bort fra disse sydens sorgløse 

og lette børn. Enkelte halvgamle mænd havde livet taget hårdt på, furet deres 

ansigt stærkt og gjort det skummelt, så man fik indtryk af, at deres hænder, om 

de skulle bestille noget, måske hellere arbejdede med kniven end med værktø-

jet. I øvrigt er italieneren næsten Amerikas eneste faste arbejdsmand overalt, 

hvad der kommer af, at han i sit hjemland sjældent lærer noget håndværk eller 

anden nyttig beskæftigelse, og derfor i Amerika må søge sit erhverv som ar-

bejdsmand. Om aftenen hørte jeg lidt af ”Trubaduren”, sunget af italienerne i 

byens store Operahus, der dannede en fløj af hotellet, jeg boede i. Det var bril-

lante stemmer, og de spillede godt. 

Tirsdag d. 11. juli 

Jeg vækkedes tidligt af italienerne, der umådelig flittigt øvede deres stemmer i 

teatret ved siden af. Som sædvanlig måtte jeg skrive forretningsbreve og ved 12 

tiden kom Süger og Svendsen og hentede mig. Vi skulle have været tur, men da 

det regnede, blev vi i byen og gik i butikker. Jeg ville have et gult sæt tøj, som 

guldgaverne går med, men fik kun et par benklæder. Frakkerne var for små. Vi 

spiste frokost sammen og kørte så til Hall’en, hvor jeg skulle optræde, og som 

lå ved siden af hotellet. Vi prøvede så ”Nej” grundigt en, siges og skrives en 

gang igennem. Jeg var træt og gad ikke mere, og overbeviste de andre rolleha-

vende om, at det var nok, mere ville være af det onde. Her kom en 40-årig 

mand hen og præsenterede sig for mig som Frederik Zangenberg, en halvfæt-

ter af mig. Han boede i en by 10-12 mil herfra og var formand på en stor piano-

fortefabrik. Han havde det godt og sad udmærket i det. Efter prøven fik vi en 

”drink” sammen, talte om familieforholdene o.s.v. Hans kone og datter var 
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med. Han ville have mig til middag sammen med dem, men dertil havde jeg ikke 

tid, og han fulgte mig til hotellet. Jeg spiste, hvilte lidt, og ved 7 tiden til teatret. 

Svendsen hentede og bar min nu over hele Amerika berømte og af bærerne 

fordømte håndvadsæk. Nå, forestillingen gik udmærket, selv ”Nej” gik godt – 

trods den ene prøve – men dekorationen var skrækkelig. Den var selvlavet af en 

af aktørerne og alle øvrige forhold de mest primitive, jeg endnu havde haft, da 

tribunen slet ikke var indrettet som teater. Fortæppet skulle trækkes til siden, 

men det ville det naturligvis ikke, og dette fremkaldte megen moro. Nå, færdig 

blev vi, og glad var jeg, da det var sidste gang, jeg spillede komedie med dilet-

tanter herovre. Det har nemlig ikke altid været lige lysteligt. Huset var rigtig 

godt besat – trods regnen – men da udgifterne var store, var indtægten lille. Ef-

ter forestillingen dansedes der, jeg ikke, der var ikke råd til at give aftensmad til 

de assisterende, så de fik mit postkort med navn på. Svendsen fulgte mig til ho-

tellet og spiste med mig. Min mad var sat op på værelset, da hotellet lukkede 

kl. 11. 

Fredag d. 12. juli 

Forretningskorrespondance om morgenen. Ved 12 tiden kom Süger, jeg fik en 

vogn, og vi kørte til jernbanen, og kl. 1½ sad jeg atter i toget og kørte til Hart-

ford, som jeg nåede kl. 4. Jeg modtoges her af min halvbroder Gerhard Zan-

genberg, blikkenslager, som jeg i sin tid for ca. 20 år siden hjalp til Amerika, og 

en barber Libert. Jeg fik hotel og tog hjem til Gerhard Z. og spiste. Han er vist 

meget tarvelig gift med en grim lille tandløs kone flere år ældre end han og 

højst tarvelig. Hjemmet var lille, og det så ud til, at de havde det meget småt. 

To døtre har de, denne ene tjener, den anden blev gift for et års tid siden med 

en arbejdsmand. De havde lige fået et barn, og både datteren, hendes mand og 

barnet boede hjemme hos forældrene. Det hele var i et pelevæle. Jeg spiste i 

køkkenet – ene – de andre havde spist, og skønt maden, kogt torsk og kotelet 

smagte ganske godt, så var det hele på grund af omgivelserne og lidt fattig gri-

sethed uappetitligt, hvad jeg selvfølgelig ikke bedrøvede ham med at sige, 

tværtimod! Vi beså byen, en køn lille provinsby, prøvede min musik med kanto-

ren ved den danske kirke, Malling, søn af prof. Malling hjemme. Hans egentlige 

beskæftigelse var maskinarbejder, musikken fritidsarbejde. Underholdningen 

fandt sted i en sal i kælderen under den danske kirke, men havde desværre ikke 

samlet fuldt hus. Glæden og begejstringen var imidlertid stor, med mange 

fremkaldelser. Jeg klædte mig om i præsteboligen ved siden af kirken. Efter 

underholdningen var jeg indbudt af 16-18 af koloniens danske til aftensmåltid i 

et restaurationslokale. Det var udelukkende herrer og alle håndværkere. Thor-
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sen, snedker, der havde arrangeret underholdningen, bød velkommen og holdt 

flere udmærkede taler i løbet af aftenen. En forhenværende politimand talte 

flere gange aldeles fortrinligt og med poetisk sving. Jeg fik indtryk af, at alle 

disse håndværkere havde mere end almindelig dannelse. Thorsen var korre-

spondent til ”Dansk Amerikaneren”. Jeg befandt mig udmærket vel i deres 

kreds, og de var stolte af at have mig som gæst. Selvfølgelig holdt jeg mange 

taler, der alle gjorde lykke, da jeg slog på de jævne strenge og priste håndvær-

kets mand. Først ved 4 tiden i dagtrækningen brød vi op og alle fulgte mig syn-

gende til hotellet. Ankommen hertil blev der holdt tale og udbragt leve for mig. 

Hurraråbene rungede og vækkede beboerne. Værten kom til og påtalte gna-

vent spektaklerne. Jeg sagde godnat og gik i seng ved højlys dag. Selvfølgelig 

var min halvbroder med ved hele festen. Han gør indtryk af at være lidt forkuet, 

vel fordi han sidder småt i det og er ikke særlig åndelig begavet. En jævn slider.  

Lørdag d. 13. juli 

Jeg skrev, gik en tur i byen og parken, hvor jeg navnlig beundrede den meget 

smukke regeringsbygning, købte postkort og gik hjem. Kl. 12 skulle min halv-

broder komme og hente mig og følge mig på banen, men han kom slet ikke. 

Jeg fik ikke sagt farvel til ham. Derimod kom Thorsen og et par af de andre her-

rer og fulgte mig. Kl. 1 dampede jeg af sted til New Haven, som jeg nåede kl. 3 

og blev modtaget af hr. Iversen, der fulgte mig til hotellet og derfra hjem til sig 

selv, hvor vi spiste til middag. Senere beså jeg byen og universitetet, et af de 

største og smukkeste i Amerika. Byen er smuk, men alle mindre amerikanske 

byer ligner hverandre. Har man set en, har man næsten set dem alle. Beliggen-

heden og skønheden, der er forbunden hermed, er naturligvis forskellig, men 

ellers er der 2-3 hovedgader, som er forretningskvarteret, og hvor der altid er 

et stærkt pulserende liv, langt, langt forskelligt fra vore provinsbyer hjemme af 

samme størrelse. Udenom dette kvarter på et meget stort og vidtrækkende 

areal ligger så villakvarteret, der er så stort, at man får indtryk af, at hver mand i 

forretningskvarteret, hvor ingen bor – har sit eget hus her. Dette gør selvfølge-

lig alle byerne større og meget hyggeligere. Den bekendte engelske sætning 

”My haus is me Castle” får rigtig og sand anvendelse her. Underholdningen 

fandt denne gang (det var anden gang jeg var der) sted i en hyggelig logesal. 

Der var udmærket hus, og folk var særdeles henrykte og glade. Jeg selv med, 

da jeg nu har vænnet mig til al den forstyrrelse af børn, store og små og tra-

vende, syngende og snakkende voksne. Den fred og ro og opmærksomhed, der 

er ved en underholdning hjemme, og som fordres der, kendes slet ikke her, 

navnlig fra børnenes side, der i dette land ikke kender videre til opdragelse, er 
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tidlig herrer og får lov at gøre, hvad de vil. Efter underholdningen var der øl og 

kaffedrikkeri, men det var sluttet, da jeg blev omklædt, og hr. og fru Iversen gik 

da ud på en natrestaurant og spiste, så kørte jeg til hotellet, men måtte endnu 

sidde oppe 1½ time og skrive forretningsbreve. – Da jeg første gang var i New 

Haven, lovede jeg at komme igen til samme broderloge og optræde der. Senere 

lovede Kirkegaard mig bort til en anden loge. Begge gjorde nu krav på mig, og 

det fremkaldte megen bitterhed, mange skrivelser – også fra mig – og meget 

vrøvleri. Jeg valgte naturligvis den loge, jeg først havde lovet det. 

Søndag d. 14. juli 

Iversen hentede mig og fulgte mig på banen, og kl. 9 rejste jeg til New York, 

hvor jeg kl. 12½ blev modtaget af min ven fra Casinodagene, violincellistvirtuos, 

kunstneren, Anton Hegner, der havde inviteret mig til at bo hos sig, hvad jeg 

var meget glad over, da både Eskesen og Madsen, som tog sig så varmt af mig, 

straks jeg kom til New York, nu da jeg ikke var ved D.A. Selskab længere. Begge 

skrev til mig, at de havde så travlt og umådelig optaget af ”arbejde”. Nå, jeg 

søgte da heller ikke at forstyrre dem. Vi fik vogn og kom hurtig hjem til Hegner, 

der boede i en stille gade og havde en nydelig og hyggelig 6 værelses lejlighed. 

Han er ugift og har en gammel, gemytlig, snakkesaglig husholderske. Jeg havde 

skrevet til min halvbroder, blikkenslager Theodor Z i Perth Amboy om at hente 

mig hos Hegner ved 1 tiden og hjælpe mig til Perth Amboy, hvor jeg skulle op-

træde om aftenen. Han kom ved den tid, og vi spiste nu en aldeles fortrinlig 

lunch med ypperlige drikke til hos Hegner, der viste sig at være et prægtigt 

menneske, der var glad ved at have mig hos sig. Ved 3 tiden tog min halvbroder 

og jeg af sted igen, og efter en del forskellige små genvordigheder, bl.a. kom vi 

for sent til toget og senere til færgen, nåede vi dog Perth Amboy ved 6 tiden. Vi 

tog straks hen til Hall’en, og jeg prøvede med spilledamen et ganske ungt, for-

kælet pigebarn. Prøven gik tåleligt. Jeg var henne hos en hr. Monberg og for-

søgte at sove og hvile lidt, men på grund af skrigende børn på gaden, mislykke-

des det. Underholdningen gik som sædvanligt for mit vedkommende glimren-

de. (Nu er det snart trivielt at gentage det). Da jeg begyndte, modtoges jeg af 

byens sangforening, der havde hjulpet med at arrangere underholdningen, 

med en ganske køn, men bedre velment velkomsthilsen, hvorfor jeg under pub-

likums bifald takkede. Spilledamen gjorde imidlertid strejke. Hun blev nervøs, 

spillede gudsjammerligt falsk, så jeg måtte bede hende holde inde og afskedi-

gede hende. Resten af sangene bl.a. ”I kvarter” sang jeg så uden akkompag-

nement. Efter underholdningen dansedes der, jeg ikke. Vi spiste smørrebrød 

sammen, og derefter samlede jeg komiteen og drak nogle flasker rhinskvin 
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med den og holdt et par taler og takkede dem. Eskesen havde skrevet til mig, 

at hans hus stod til min disposition, kun karlen var hjemme. Han selv og familien 

på landet. Da jeg ikke syntes om at tage derhen, tog jeg imod entreprenør 

Monbergs tilbud om at ligge i hans hus om natten. Han var ene, da konen, en 

født Zangenberg fra Thisted, var i Danmark. Vi fulgtes så ad hjem og ved 3 tiden 

i seng. Han bor et godt stykke uden for byen i eget hus.  

Mandag d. 15. juli 

Jeg fik te o.s.v. på sengen, stod op, og kl. 10 kørte Monberg mig hen til min 

halvbroder, hvor jeg havde lovet at spise frokost, efter at vi først på vejen hav-

de været inde og besøge en halvsøster til mig, der bor ved siden af broderen – 

disse familier taler dog aldrig sammen på grund af uvenskab. Hun er gift med 

en vognmand, der lod til at være en rask, energisk mand. De har deres eget hus, 

et barn og sidder godt i det. Jeg nød en forfriskning og gik så ind til halvbrode-

ren og spiste frokost. Hans kone er fra Bornholm og lod til at være meget flink. 

De har et barn, en lille pige, men ventede snarlig et til. Han har sit eget hus, 

godt at bestille og havde det i det hele taget rigtig godt og var veltilfreds. Jeg 

spiste udmærket, veltillavet frokost, der smagte mig godt. Det var stor forskel 

på dette hjem og den anden stakkels broders i Hartford. Min halvbroder fulgte 

mig så til New York tilbage til Hegners hjem, hvor vi kom ved 2 tiden. Vi spiste 

lidt igen, fik forfriskninger, og jeg sagde så farvel til min halvbroder, der havde 

forretning at besørge i byen. Han er en rigtig flink, godmodig og vist ganske 

dygtig mand, som jeg synes rigtig godt om. Jeg var dødtræt, og da han var gå-

et, fik jeg lov at lægge mig lidt på min seng, hvor jeg fik en dejlig times hvile og 

højst tiltrængende søvn. Det var en aftale mellem Alphonsas søster Margrethe, 

at jeg skulle tilbringe en eftermiddag sammen med hende, manden og børnene 

inden min hjemrejse. Hun ville have, at jeg skulle være kommet hjem til dem. De 

var nu flyttet op på 2. sal med udsigt over vandet, men da jeg meget gerne ville 

se det verdensberømte forlystelsesetablissement ”Cony Island” ved New York, 

og jeg kun havde denne aften dertil, bestemte jeg mig til at invitere hele famili-

en med mig derud. Det bestemtes, at hendes mand skulle hente mig hos Heg-

ner, og vi så møde de andre et andet sted. Han kom også, men da jeg sov så 

fast, sludrede Hegner en halv times tid med ham, inden han kaldte på mig. Vi fik 

nogle forfriskninger. Hegner er meget flot, og så kom vi af sted. Det var utrolig 

varmt, en uhyggelig brændende hede, så jeg klædte mig på som andre med 

manchetskjorte, ingen vest og rem om livet. Vi blev forsinket noget undervejs. 

Det var en lang vej, hele New York igennem – og da vi endelig nåede på færgen 

over til Brooklyn og traf Margrethe og børnene, havde de ventet 1½ time. Bør-
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nene var alle svært pyntede og så pæne, høflige og artige ud. Vi kom i en spor-

vogn og kørte en time igennem forstad og land, inden vi nåede Cony Island. 

Dette ligger ved Atlanterhavet og er en hel forlystelsesby med mange forskelli-

ge og indbyrdes konkurrerende etablissementer med prangende, lokkende 

navne ”Dream Island”, ”Luna Park” o.s.v. Foruden disse etablissementer er der 

hele gader – en hovedgade og flere mindre på kryds og tværs – udelukkende 

med forlystelsesboder af alle arter, beværtninger, sangerindeknejper med op-

træden af både hvide og sorte syngende og dansende kvinder, udsalgsboder 

med Cony Islands souvenirs, frugtboder, forevisere af slanger og vilde dyr o.s.v. 

– o.s.v. Det var et utroligt øresønderrivende spektakel og skrålen af alle de 

mange kvindelige og mandlige udråbere. Man brølede i munden på hverandre 

for at anbefale de forskellige boder og deres indhold. Men alt gik med en ly-

stighed, som smittede og gjorde hele hurlumhejen tiltalende og morsom. Vi var 

først nede ved en sandet strandbred, hvor hundreder af mennesker, voksne og 

børn, havde slået sig ned og nød Atlanterhavets friskhed og kølighed. Herrer og 

damer badede sammen. Børnene legede, og det hele var et friskt og muntert 

friluftsliv. Derefter var vi ”Dreamland”, blev fotograferede på postkort, som vi 

sendte. Jeg anbefalede en tur på en meget dristigt anlagt rutschebane. Det 

blev heldigvis afslået, thi dagen efter læste vi i bladene, at et øjeblik efter at vi 

var gået, styrtede en vogn ned, og 9 mennesker blev hårdt kvæstede. Vi så 

”Dantes Helvede”, et slags levende panorama blandet sammen af syngende og 

talende personer, pantomime og tableauer, der endte med djævlens fald og 

helvedes sammenstyrtning. Det godes sejr i et smukt himmelsk tableau med 

svævende, syngende engle. Det hele ganske kønt. Forskellige mere eller mindre 

morsomme ting så vi, og at det kostede særlig entré overalt er en selvfølge. Så 

gik vi ind i ”Luna Park”, ny entré. Her så vi bl.a. et slags sceneri ”Cyklonen øde-

lægger en by”. Først ser man byen ligge fredelig i solskin. Vandet glider stille i 

floden. Møllerne går småt. Jernbanetog kører forbi. Lidt efter begynder det at 

blæse. Skyer går over himlen. Stormen tager til, bliver stærkere og stærkere. 

Skyerne farer af sted og formørker solen, vandet bruser. Under hylen og piben. 

Det bliver fuldstændig mørkt. Lysene tændes overalt i byen. Cyklonen, en væl-

dig og meget naturlig skypumpe glider langsomt over scenen oppe i luften. 

Spidsen af den når byen og river alting med sig. Jernbanen vælter. Husene styr-

ter sammen under vældig bragen og hylen. Tæppet falder, men går lidt efter op 

igen, og man ser den ødelagte by i ruiner og morgensol. Selvfølgelig er der kla-

vermusik til alt dette. En uhyre morsom og nyt opfundet fornøjelse var den så-

kaldte … (Kilderen). 8-10 personer satte sig i en rund balje med almindelige dre-
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jehjul, som dem der er under sofaer og stole. Med maskineri blev man så hævet 

op ad et skråplan 60-70 fod i vejret. Så gled karet ad en zigzag-gang lavet på 

kryds og tværs af halvrunde asketræsbuer på små stolper, ned til foden af 

skråplanet. Morsomheden bestod i de stød, ofte kraftige, når karret svirrede 

rundt og stødte hårdt imod stolperne, og damer og herrer undertiden samlede 

sammen på bunden af karret. Det var en uafbrudt hvinen, skrigen og hjertelig 

latter. Jeg prøvede turen et par gange, og da vi spiste til aften, valgte jeg en re-

stauration ved siden af denne nye ”rutschebane”. Jeg lo og morede mig uaf-

brudt og har sjældent haft en så hjertelig latter over noget som her. Sådan en 

”bane” ville betale sig hjemme. At jeg også prøvede ”vandrutschebanen”, der 

ligner dem i Chicago, er en selvfølge. Fra et højt tårn ad en skråbane, hvor van-

det stadig risler ned, farer man 4-5 personer, i en let båd ud i et bassin. Det øje-

blik da båden med et vældigt skvulp og skumsprøjt styrter i vandet, er meget 

pirrende. En styrmand står agter i båden og afbalancerer den samt fører den 

farefrit hen til den ene side af bassinet. Børn, der er kommet for tidlig til ver-

den, lader til at være en specialitet, thi også her var en del udstillede for 10 cent 

i entré. En hurtigkunstner tegnede med farver et ikke absolut lignende billede 

af mig for 25 cent. En mængde andre forlystelser var der, men det ville koste en 

lille formue, skulle man se dem alle, især når man har større familie med sig. Vi 

morede os imidlertid fortrinligt. Manden, Margrethe og børnene var glade, og 

ved 12 tiden kørte vi med sporvognen tilbage til Brooklyn. Margrethe og børne-

ne tog hjem. Jensen fulgte mig til Hegner, der sad oppe og ventede på mig. 

Han og jeg fik så lidt forfriskninger og sad og talte om gamle og nye dage 

hjemme, og så gik vi i seng. 

Tirsdag d. 16. juli 

Jeg fik lov at sove længe. Skrev brev hjem, spiste storartet lunch. Hegner ved 

ikke alt det gode, han vil gøre for mig. Han er et prægtigt menneske, og ved 1 

tiden gik vi i butikkerne. Jeg købte i et vældigt stort etablissement en gul frakke 

svarende til benklæderne fra Boston samt 2 flotte hængekøjer til Alphonsa og 

mig selv. Vi tog hjem, da det var for utrolig varmt til at gå på gaden (30 grader i 

skyggen). Vi dasede og sludrede, og kl. 6 kom musikdirektør Bancke, som hav-

de stået i spidsen for og arrangeret aftenunderholdningen i Brooklyn for mig 

denne aften. Han skulle akkompagnere mig til sangene. Vi prøvede dem så 

igennem, medens Hegner sad og korsede sig. Da Hegner aldrig havde samkvem 

med, eller kom sammen med de danske, bad han indstændig om at blive fri for 

at gå til min underholdning, hvad blev tilstået ham. Bancke og jeg tog så af 

sted, og efter omtrent en times kørsel nåede vi den afsidesliggende hall, hvor 



 

 144

jeg skulle optræde. På vejen viste Bancke mig et meget stort, stenmuret teater, 

der skulle flyttes et længere stykke op og havne på den modsatte side af ga-

den. Facaden var revet ned, men hele tilskuerpladsen, scene med påklædnings-

værelser o.s.v. alt stod. Der var lagt tykke jernbjælker under. Grundmuren, som 

var helt udgravet og en af dagene rutschede de af med det hele. Det er flot 

gjort. Bancke fortalte, at for kort tid siden havde de flyttet et stort hus, medens 

alle beboerne blev i det og boede der under flytningen. Nå, endelige oprandt 

da min 53. og sidste optræden i Amerika, her i Brooklyn. Varmen var ulidelig, 

men der var dog ganske godt hus og – for at bruge den gamle vending – folk 

morede sig fortrinligt over det lange program, og der var mange fremkaldelser. 

Også her kneb det med belysningen, trods den var elektrisk. Vi måtte købe lys 

og sætte i 12 ølflasker og stille på 2 borde. Vi svøbte papir om for at dække fla-

skerne, men selvfølgelig gik der under oplæsningen ild i dette, så jeg havde en 

privat lille ildslukningsscene. Efter sidste fremkaldelse holdt jeg en længere tale 

og takkede publikum og landsmænd i Amerika for al eksværdighed og gæstfri-

hed imod mig, som jeg aldrig ville glemme. Jeg håbede, jeg kunne komme igen 

om et par år med nogle kolleger og spille komedie. Folk jublede, viftede med 

lommetørklæder og udbragte leve for mig. Det var for mig et bevæget øjeblik, 

da jeg tog afsked med publikum, thi jeg havde dog – trods alt – haft en storar-

tet, uforglemmelig tid herovre. Efter underholdningen dansedes der, jeg ikke. 

Jeg havde inviteret dem, der havde bistået mig med underholdningen, bl.a. 

Hartvig Bancke og kone. Redaktørerne Opffer, Hartnack med forlovede, Eske-

sen og flere til smørebrød, snaps og øl, og vi havde det ganske hyggeligt. Jeg 

holdt flere taler bl.a. for pressen for D.A. Selskab, som var skyld i, at jeg kom 

herover. Bancke og Hartnack talte for mig. Ved 3 tiden skiltes vi. Fischer-Hansen 

havde lovet at komme eller i alt fald købe for 25 dollars billetter. Begge dele 

glemte han. Og da Bancke dagen efter søgte ham for at erindre ham derom, 

var han ikke hjemme. Jo, det er nette herrer: Upålidelige, når der ikke er penge 

at tjene. Entreprenør Madsen kom heller ikke – for varmens skyld – men han 

købte dog billetter for 10 dollars. En halvgammel sygepasser Petersen fra Sla-

gelse, der vistnok småt hutlede sig igennem livet, fulgte mig hjem og bekom 

herfor 1 dollar, der vist var velkommen. Vi måtte vente længe forskellige steder 

på elevatoren/den overfladiske jernbane, da det var sen nat, så jeg nåede først 

hjem kl. 5. En mængde unge negre, mænd og kvinder der havde været til fest, 

livede svært op ved højrøstet livlighed i toget. Hegner stod op, da jeg kom. VI 

forfriskede os, og så i seng. 
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Onsdag d. 17. juli 

Dødtræt, sjoktræt, mat. Jeg stod op ved 11 tiden og begyndte straks at pakke 

min store trunk om lige fra bunden af. Det tog flere timer, da det var over al 

måde varmt, og trods jeg gik fuldstændig nøgen omtrent. Hegner er utrolig 

omhyggelig for mig og hjælper mig med, hvad han kan. Vi spiste en kraftig 

lunch, halvnøgne med champagne og porter. Da jeg havde pakket, skrev jeg 

breve til et par redaktører til afsked, og ved 5 tiden kørte vi en meget lang ele-

vatortur til den Zoologiske Have. Her var en prægtig stor flok af bisonokser. 

Nogle vældig store tyre, køer og en hel lille flok af kalve. I det store slangehus 

var der en glimrende samling af store – de største jeg har set – og små slanger. 

En snes store og små krokodiller. Rovdyrhuset lignede det i Berlin, men næppe 

så mange og så store dyr. Abehuset var ypperligt besat. Desværre sov gorillaen, 

der skal være et sjældent prægtigt dyr og dresseret. Selve haven indtager et 

meget stort terræn og dyrenes huse, bure og indhegninger er fordelte vidt om-

kring, så det er en hel dags vandring at se det hele igennem. De dyr, der kan 

være i det frie, har meget stor plads at tumle sig på. – Nogle dejlige eksempla-

rer af bjørne, ænder og vadefugle i store bassiner. Vi gik herfra over i den Bota-

niske Have. Desværre var her lukket, så vi kom ikke ind i de mægtige drivhuse, 

hvor der selvfølgelig skal være prægtige samlinger af sjældne træer og planter. 

Jeg var ved at segne af træthed dels af varmen og dels af den lange spadsere-

tur i Zoologisk Have. Jeg lagde mig uden videre ned på en bænk, og Hegner, 

det gode skind, tog sin frakke af og gav mig til hovedpude. Moskitoerne, små 
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giftige myg, stak nederdrægtigt, men Hegner sad trygt og jagede dem væk fra 

ansigtet og slog dem af og til ihjel på kinderne af mig, når de blev for nærgåen-

de. Dette mærkede jeg ikke, thi jeg var straks blidelig indslumret og forskræk-

kede de forbipasserende og kørende med min snorken – fortalte Hegner mig 

senere. Så urimelig træt var jeg, at jeg kunne lægge mig på en bænk ved al for 

vej og falde i søvn. En god halvtime sov jeg. Det var blevet mørkt, og de små ild-

fluer sværmede om lysende i græsset og buskene. Det var nydeligt at se. Vi 

skyndte os af sted til elevatoren, og efter en times kørsel nåede vi det kvarter 

af New York, Borsil, hvor kineserbyen ligger. På grund af varmen myldrede ki-

neserne på gaderne, men ganske stille og småpludrende gik de på deres filtsko 

og så så snusfornuftige ud. Den ejendommelige kendte nationaldragt bar de al-

le, nogle var tætklippede uden pisk. Andre havde denne snoet om hovedet, og 

atter andre havde den hængende nedad nakken lige til hælene. I butiksdørene 

stod halvgamle kinesere smøgende deres ejendommelige piber og stirrende 

med deres små, skæve, plirrende øjne på de forbipasserende. Der var så stille 

og tyst, som om alle gik på filt, ganske stik modsat det støjende og larmende 

italienerkvarter i Boston, men den samme stank og hæslige lugt var der i disse 

smalle gader. Vi gjorde indkøb i forskellige butikker, og vi gik så i det Kinesiske 

Teater, der var overmåde primitivt indvendigt, men elektrisk prangende ud-

vendigt. Tilskuerpladsen er tarvelig, ikke stort rum med stolerækker lige fra 

scenen og amfiteatralsk opefter. Bagerst var en lille ekstra loge bestemt for 

damerne. Vi gik lige ned til scenen, som vi sad lige op af, da der ingen orkester 

er. Dette er anbragt på selve scenen i baggrunden og ledsager uafbrudt spillet 

med en øredøvende musik, hvor trommer og bækkener er de dominerende in-

strumenter. Stykket, der blev spillet, varede 7 dage (en uge). De havde spillet 3 

dage på det og var nu på den 4. Det var efter sigende et historisk stykke fra Ki-

nas glorværdige periode og handlingen formodentlig således, at man ikke be-

høvede at overvære alle 7 dages opførelser. Den forstod vi selvfølgelig intet af, 

men efter alle de tilstedeværende kineseres ansigter at dømme, som snart rø-

bede strålende glæde, snart skræk, må den have været meget interessant. Det 

morede mig mest at studere disse himlens sønners forskellige fysiognomi, thi 

hvad der foregik på scenen var temmelig ensartet, primitivt og barnligt. Mor-

somst var mændene der spillede kvinder. De talte med en underlig fistelagtig 

stemme, der hvert øjeblik slog over og kvækkede ligesom frøer, også når de 

sang. Sceniske virkninger var der ingen af. Et skærmbræt med et firkantet hul i 

som et vindue blev af og til trukket frem og forestillede både fæstning, hus og 

værelse. Der spilledes uden lidenskab eller opgåen i rollen, som om det hele ik-
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ke vedkom dem. En ældre komiker med et vældigt forlorent skæg helt ned på 

maven, var ganske flink og gjorde lykke. Ligeledes en ældre gentleman, der var 

malet mørk i ansigtet med næsen kridhvid. Kostumerne var fortrinlige. – En ti-

mes tid nød vi denne kinesiske kunst og gik så hen på en kinesisk restauration 

og spiste til aften. Vi fik en ejendommelig ret bestående af små kødstumper, 

løg, selleri og ris, blandet sammen med en fed sovs, ganske velsmagende. De 

opvartende kinesere lærte os at spise med to pinde, men vi foretrak dog, efter 

have øvet os lidt, vort sædvanlige værktøj i aftes. Teen var derimod aldeles 

glimrende og velsmagende. At møblement og udstyr i lokalerne var ægte kine-

sisk og ejendommeligt var en selvfølge. Hele dette besøg i kineserbyen morede 

mig i høj grad. Desværre så vi ikke opiumshulerne, da vi ingen fører havde. Vi 

mødte to små allerkæreste kineserbørn, dreng og pige, der i deres ejendomme-

lige kostumer så aldeles henrivende og søde ud, så jeg havde lyst til at putte 

dem i lommen og tage dem med hjem. På sporvogn tog vi ved 12 tiden hjem, fik 

frugt og forfriskninger og så i seng. 

Tirsdag d. 18. juli: Sidste dag i Amerika 

Efter nogle få timers stod jeg op ved 6 tiden, da jeg havde nødvendige breve at 

skrive til forskellige i Amerika, inden jeg rejste, bl.a. skulle jeg skrive en artikel til 

”Bien” i San Francisco som svar på en styg artikel af dr. Kjærbye. Alt dette tog 

det meste af formiddagen, hvad Hegner var ked over, da vi så ikke fik passiaret 

eller spist ordentlig frokost sammen, og tilmed denne hast i sidste øjeblik gjor-

de mig lidt nervøs, men skriveriet var nødvendigt. Han fandt sig med tålmodig-

hed deri. Han er i det hele taget et sjældent flinkt og elskværdigt menneske, i 

højeste grad opofrende og vidste ikke alt det gode, han ville gøre for mig. Jeg 

har sjældent truffet hans lige og er glad over at have fornyet venskabet med 

ham og glad over hans hjælpsomhed i New York. Uden denne havde jeg ikke 

kunnet klare mig, thi dem der hjalp mig før ”havde travlt”, og Fischer Hansen, 

der før jeg forlod New York og rejste rundt i Amerika, opfordrede mig til at bo 

hos sig og ville arrangere underholdning og banket for mig, så eller hørte jeg in-

tet som helst til, trods jeg skrev flere breve til ham. Heller ikke kom han til un-

derholdningen eller købte billetter, som han havde lovet. Ved skibet kom han 

heller ikke. Nå! Jeg lever endda vel uden hans hjælp. – Hegner rejser stadig 

rundt i Amerika og optræder som virtuos ved koncerter, og hans honorar for 

hver optræden varierer fra 3 til 600 dollars. Han havde netop fået brev fra sin 

impresario om at komme der kl. 11, så han desværre ikke kunne følge mig til 

skibet. Kl. 10½ kom der en vogn, vi havde bestilt og kørte mig og hele min ba-

gage til skibet, efter at jeg havde taget hjertelig afsked med Hegner og hans 
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husholderske. For sidste gang kørte jeg i New York i Amerika, som jeg var 

kommet til at holde meget af, og som det virkelig gjorde mig ondt at forlade. 

Jeg fik hurtig min bagage på skibet og gik ombord og traf straks Margrethe og 

børnene samt frk. Rentzmann, der skulle en tur til Danmark. Du godeste Gud, 

hvor var det varmt. Jeg svedte, så vandet tapløb af mig, og brugte 4 flipper den 

dag. Efterhånden samledes følgende for at tage afsked: Eskesen, Schumann, 

Madsen med kone og frk. Petersen (hun fik mit portræt), redaktørerne Opffer 

og Hartnack, Hartvig og mange flere. Eskesen gav mig et amerikansk flag. Opf-

fer fik lov at skrive artiklen af, jeg havde sendt til ”Bien”. Efter at have taget 

hjertelig afsked med Margrethe, der naturligvis græd, og børnene og alle de 

andre, svajede vi kl. 12½ ud fra bolværket og forlod New York. Jeg råbte farvel 

til alle i land og takkede for godt samvær i Amerika. Det var en uhyggelig var-

me, og New York lå i en dis. For sidste gang stirrede jeg ind over denne mægti-

ge by over dette forjættede land, hvor jeg havde haft så mange triumfer og så 

meget glæde, mødt så megen gæstfrihed og elskværdighed, skaffet mig så 

mange venner, set, hørt og lært så meget. Skuffelse havde jeg også haft, og lidt 

bitterhed følte jeg. Indtægten svarede heller ikke til, hvad jeg havde tænkt mig, 

og hvad der var mig lovet. Men trods alt havde det dog været den interessan-

teste og meget glimrende tid i mit liv, som jeg, nu da den var forbi, ikke for no-

gen pris i verden ville have undværet, og som jeg altid med glæde og stolthed 

vil tænke tilbage på. Skulle skæbnen føje det således, at jeg kunne kommer 

derover igen, er jeg parat og vil ikke betænke mig et øjeblik. Nu da jeg forlod 

Amerika, stod gråden mig i halsen på samme måde, som da jeg forlod Danmark 

for at rejse derud. 

Farvel! Farvel! Du prægtige Amerika og på gensyn!!! 

Da skyskraberne Frihedsgudinden var forsvunden, gik jeg ned for at skifte mine 

våde klæder. Det viste sig da, at jeg havde fået plads i en lille køje sammen med 

tre andre herrer. Vi kunne ikke være der alle tre til omklædning. Jeg var fortviv-

let herover og betroede mig til hovmesteren og senere til kaptajnen, der bero-

ligende mig med, at når vi blot kom lidt til søs, skulle han nok hjælpe mig. Hen 

på eftermiddagen fik jeg så en prægtig stor enekøje på promenadedækket. 

Mage til den jeg havde, da jeg rejste ud. Jeg er ham uendelig taknemmelig her-

for. Den anden køje havde jeg aldrig holdt ud at være i. Ved måltiderne fik jeg 

plads ved kaptajnens bord ved den modsatte ende af den, hvor han sidder. En 

dejlig plads. Ved min ene side en amerikansk svensker, ved den anden en ”pro-

fessor” musiklærer Dahl fra New York, en nevø af Baldwin Dahl. Han skal en tur 

på et par måneder til Danmark. Han er ganske elskværdig. Jeg traf ham første 
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aften, jeg kom til New York, da jeg var i Torskeklubben, hvor han er præsident. 

Et par svenskere sidder ved samme bord, og resten der er amerikanere. I alt har 

vi 612 sjæle ombord foruden besætningen 212 sjæle. Frk. Rentzmann rejser på 2. 

klasse. Vi talte en del sammen om eftermiddagen. Hen ad aften blev det tåge 

og dårligt vejr, så landet skjultes for os, og jeg gik tidlig i seng. 

Fredag d. 19. juli: I Atlanterhavet 

Atter skal vi over det vældige hav, måtte skæbnen føre os lige så sikkert hjem 

igen som herover. Det er tåge og hen ad aften regn. Jeg driver og hviler ud. Ta-

ler med Sehested, der er med ombord, jeg har været sammen med uden ham 

kaptajn Lassen. Flinkt menneske, den norske sangerinde frk. Dahl også om-

bord. Alle pladserne ved bordet første kahyt optaget. Der er meget livligt. Nu 

begynder det utrolige federi igen med de mange måltider og de mange retter. 

Søen rolig. Vi mærker ikke, vi er på vandet. Alt roligt. 

Lørdag d. 20. juli 

Øsende regnvejr hele dagen. Jeg fik lov af kaptajnen, vældig flink mand, til at 

sidde i hans bestiklukaf på kommandobroen og skrive i min dagbog, hvori jeg 

ikke på grund af travlhed har skrevet de sidste 6 uger, men heldigvis husker 

meget nøje alt. Tåge, tågehornet lyder uafbrudt. Det virker irriterende og for-

styrrer nattesøvnen. Roligt vand. 

Søndag d. 21. juli 

Uafbrudt tåge, med vedvarende tågesignaler. Kaptajnen må hele tiden være på 

broen. Gudstjeneste ombord af den danske præst Petersen fra Minneapolis, 

der vender hjem. Skrev i dagbogen. Passiarede med baron Dahlerup. Dahl er 

ganske gemytlig. Vi æder og æder desværre utroligt. Roligt vand. 

Mandag d. 22. juli 

Selvfølgelig taler jeg hver dag med frk. Rentzmann. Vi er nu på New Foundland 

Bankerne. Vi har mødt et par dampere, ellers den uhyggelige vedvarende tåge, 

blandet af og til med regn. Søen så rolig som Peblingesøen. Skrev i dagbogen. 

Fredag d. 23. juli 

Kaptajnens fødselsdag. På grund af tåge og regn måtte han uafbrudt være på 

kommandobroen. Tågehornet lyder uafbrudt. Nu er vi nok kede af det, især om 

natten. Søen rolig. Spiseriet florerer uhyggeligt. Jeg skriver. Der synges og spil-

les meget i salonen. Jeg driver og hviler og er glad for min enekøje. Sehested, 

Dahl, Dahlerup, jeg whisky o.s.v. hos mig om aftenen. 

Onsdag d. 24. juli 

Vi er nu ude i Atlanterhavet. Der er roligt omtrent som et spejl, men det er lige 

tåget, og luften er klam og kold. Jeg skriver. Ellers går alt i den daglige, rolige 
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dont. Kaptajnen og jeg passiarede i bestiklukafet. Han og en ven havde oplevet 

det samme som jeg en nat ved Niagara. De var begge blevet helt magtstjålne af 

faldet. Vennen blev ved at stirre og stirre derned i og hørte ikke Wulff kaldte på 

ham. Til sidst måtte Wulff med magt rive ham med sig og få ham bort. Vennen 

erklærede senere, at havde Wulff ikke gjort dette, var han aldeles sikkert 

sprunget ned i faldet, sådan en dragende magt havde det over ham. Det glæ-

dede mig at få konstateret, at andre havde været betaget af den samme hallu-

cinerende følelse ved faldet som jeg. Det blev bestemt, at vi skulle have under-

holdning fredag aften. Jeg valgtes til direktør. Lidt storm om aftenen. 

Torsdag d. 25. juli 

Kun enkelte øjeblikke titter solen frem gennem de tilslørede skyer, ellers er det 

den samme evindelige tåge, der gør sejladsen så uhyggelig. Undertiden kan vi 

ikke fra kommandobroen se en halv skibslængde fra os. Søen er bestandig ro-

lig, men det er koldt. Kaptajnen har ikke på mange, mange tider haft så tåget 

en rejse og så kedeligt et vejr. Det kniber med at få solobservationerne og be-

stemme, hvor vi sejler, og jeg får her på broen bevis på, hvor vanskelig og an-

svarsfuldt de vagthavende og styrendes hverv er, og hvor påpasselig og agtpå-

givende kaptajn og styrmænd må være. 

Fredag d. 26. juli 

Vejret omtrent det samme. Søen rolig. Skrev dagbog. Jeg tager hver morgen 

mit friske styrkende saltbad i badekaret. Underholdningen gik glimrende om af-

tenen i salonen. Jeg læste ”Et møde” og ”Fiskeren synger” – og sang senere en 

del forskellige sange. Jeg gjorde umådelig lykke. Dahl meddelte i forvejen på 

engelsk indholdet af det, jeg læste og sang, da der var så mange amerikanere 

ombord. Disse takkede mig bagefter meget for nydelsen. Frk. Dahl sang. Dahl 

og flere amatører spillede. En svensk og en dansk herre sang, og en amerikansk 

herre holdt en […] konference. Hele underholdningen gjorde megen lykke. Der 

indkom 176 kr. til ”Søfolks efterladte børn”. Efter underholdningen soldede vi 

lidt hos Sehested, og kl. 4 om morgenen var vi oppe på dækket og hilse på ”De 

syv jægere” de syv vestligste øer af Hebriderne. Det første glimt af Europa. Så 

gik vi til køjs.  

Lørdag d. 27. juli 

Jeg badede, skrev og hvilede. Vi havde kaptajns middag. Mr. Fordick holdt en 

lang køn tale og reciterede et digt til kaptajnens ære. Denne takkede i en lang 

tale. En nordmand og en dansk-amerikaner talte også for kaptajnen. Vi havde 

det meget muntert ved kaffen i rygesalonen bagefter. Indtil kl. 3 var vi sejlet 

langs med Skotland og mellem øerne her. Solen var lidt fremme, og her var 
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meget smukt. På en af øerne så vi bl.a. et stort dampskib, der var strandet, og 

nu af stormen og søen kastet midt op på øen på klipperne, hvor det var et glim-

rende, men sørgeligt sømærke for de søfarende. Kl. 3 gik vi ud i Nordsøen, der 

var lige så rolig og spejlblank som Atlanterhavet. Jeg sad oppe til kl. 1 og skrev. 

Vi fik tåge enkelte øjeblikke og måtte en gang helt stoppe skibet for de mange 

fiskeres skyld, der lå her og tudede i deres tågehorn. 

Søndag d. 28. juli 

Første strålende solskinsdag på hele rejsen. Kl. 11 fik vi Norge i sigte. Kl. 2 kom 

lodsen ombord. Nordsøen som et spejl. Dejligt. Kl. 4 nåede vi Christianssund, 

kastede anker ude i fjorden. En damper kom ud og hentede 150 passagerer, der 

fik et hurra, da de gik fra borde. Kl. 6 sejlede vi igen. Kl. 9 var der bal på dækket 

for første klasse. Jeg dansede lidt og sad så en tid sammen med mr. and mrs. 

Fordick og mr. and mrs. Le Blome, fortræffelige amerikanere fra Cincinnati, der 

er på lystrejse Europa rundt. Jeg fik brev fra Alphonsa i Christianssund. 

Mandag d. 29. juli 

Kl. 6 lagde vi til ved bolværket i Christiania. Jeg fik brev fra Charles i Christiania. 

Dahl, frk. Rentzmann og jeg var tur til Holmen Kollen og spiste på Grand, tele-

graferede hjem, købte kort o.s.v. Noget over 200 gik fra skibet her, dejligt sol-

skinsvejr. Kl. 3½ sejlede vi igen. Halvdelen væk ved middagsbordet. Udsejlingen 

Christiania Fjord dejlig. Skrev regnskab. Ved nitiden øsende regnvejr. Efter af-

tensmåltidet sad vi 6-7 herrer og tog afsked ved soda, whisky og et glas sherry. 

Jeg pakkede til kl. 2 og sov så sidste nat ombord, glad over at skibet havde ført 

mig velbeholden hjem. 

Tirsdag d. 30. juli 

Op 7½ og fik bad, betalte regninger, drak te og var på kommandobroen fra vi så 

Sjælland til forbi Kronborg. Leila og Regnar var ikke og vifte til mig ved Kron-

borg. Ja, så ser jeg atter mit kære land efter 5 måneder og 9 dages forløb. Men 

underligt nok, jeg føler ikke den jublende glæde ved atter at se det, som jeg 

havde ventet. Det nye land, Amerika, med sit friske, pulserende, rastløse, ener-

giske liv, har magtstjålet mig. Jeg er kommet til at elske dette land. Nu skal jeg 

atter til at tage fat i dette lille, snobbede, ufriske land og måske sløse livet hen. 

Hvad vil den nærmeste fremtid bringe mig der? Jeg har lyst at komme til Ameri-

ka igen hurtigst. Frk. Rentzmann fotograferede mig! – Der er Strandvejen inde. 

Middelgrundsfortet, Langelinie, Frihavnen. Nu lægger vi til bolværket. Musik-

ken spiller ”Der er et yndigt land”. Jeg synger med af fuld hals og føler mig dog 

stærkt bevæget til tårer ved at komme hjem til mine kære. Der er Alphonsa, 

Astrid – strålende – Einar, Svend, Alfi, Mimi, Christine, Herman, Svendsen, kap-
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tajn Larsen og flere. (Charles kom om eftermiddagen fra Køge). Jeg styrtede i 

land, omfavnede alle mine kære og var glad over at være kommet lykkelig i 

havn og hjem. Her stillede i alt 7 reportere. Jeg uddelte penge og gaver til alle 

hjemme. Alle i Tivoli om aftenen. Kolling var hjemme. Her ender det dejligste 

afsnit af mit livs eventyr 30. juli 1907. 


