
 
HOTEL KAISERHOF de Nicolás Jousten 

Buenos Aires, den 8. mars 1912. 

 

Kjære forældre! og søskende! 

Som god patriot maa jeg nu i anledning av Roald Amundsens bedrift straks skrive hjem. Jeg 
kunde næsten fristes til at rope hurra, men det er vel kanske ikke vært, før der foreligger sikre 
efterretninger. Meddelelserne her er nemlig noget uklare og tildels motstridende. Igaar fortalte en 
fransktalende belgier mig, at det hadde staaet i aviserne at Scott hadde naaet sydpolen. Det var 
skade, tænkte jeg, for Roald Amundsen og den norske ekspedisjons skyld. Idag, da jeg sitter og spiser 
min frokost og ser over «Deutsche La Plata Zeitung» et tysk dagblad som utkommer her, ser jeg til 
min store forbauselse, at Roald Amundsen har naaet polen, og at telegrammet fra igaar var en 
misforstaaet og forhastet meddelelse. I Deutsche La Plata Zeitung staar en litt utførligere meddelelse 
med billeder av Fram, løitnant Nielsen, Scott, Schackleton og Roald Amundsen. – Jeg tar dog ogsaa 
den herverende engelske avis «The Standard» for at se hvad den siger. Den meddeler at Roald 
Amundsen har sagt at Scott vil naa sydpolen. Om selve Amundsens færd siger den litet. Det heter i 
«The Standard» at Socialdemokraternes organ The «Morgenblad» indeholder en meddelelse om at 
Amundsen virkelig har naaet polen. Men The Standard later til at betragte dette som opspind. Hvor 
stor vegt man skal tillægge uttalelsen i Standard, forstaar man vel bedst, naar man hører at 
Morgenbladet er gjort til Socialdemokraternes organ. – Nu, det bedste er vel at oppebie Amundsens 
egen beretning. Det sandsynlige er vel at han har naaet polen. Det vækker jo lignende følelser tillive 
hos os, som dengang Nansen vendte tilbake fra sin polarfærd. Det var likeledes godt at høre at alt er 
vel ombord i Fram. Vi kan saaledes glæde os over at intet menneskeliv er gaaet tapt og at vor fætter 
Kristian om nogen tid vil være frisk og rask tilbake i Norge. Jeg tænker budskapet maa være et 
glædesbudskap for onkel Kristen. Der blir vel festligheter over en lav sko naar færden kommer hjem. 
Det skulde vært morsomt at ha set mottagelsen, me jeg faar vel nøie mig med at læse om den et par 
maaneder bakefter paa Syd-Georgia. 

Jeg ligger fremdeles og venter paa at «Harpon» skal gaa. Den kommer slet ikke til at gaa før i 
slutningen av næste uke, kanske ikke paa henved 14 dage endnu. Jeg faar saaledes altfor god tid her i 
Buenos Aires. Jeg har snart faaet nok av byen og dens bakerovnstemperatur og støvete gater nu. 
Igaar hadde vi atter en temmelig het dag med ca 34 a 35oC i skyggen. Saa vendte vinden sig sent igaar 
aftes om ti sydlig og da blev det snart kjøligere. Idag morges hadde vi like ned til 22oC i skyggen og da 
kjendes det næsten kjølig ut efter den trykkende hete. Dog gaar vel temperaturen snart op igjen, 
naar solen faar stekt en stund og vinden stilner av. 

 Siden jeg sidst skrev hjem har jeg været en tur ca 3 mil utenfor byen sammen med 
pastor Welle. Vi tok jernbanen til Tigre og fik der en mulat til at ro os til et hotel med 
friluftsresturant, hvor vi fik os noget at spise og drikke, «Hotel International» het stedet. Tilbake 
rodde han os gjennem forskjellige arme av floden med nydelige trær paa begge sider; særlig gav 
søilepoplerne og en egen sort piletrær landskapet en eiendommelig sydlandsk karakter. Desuten var 
der frugttrær og blomster av mange forskjellige slags. Tiltrods for varmen var det forholdsvis 
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behagelig på floden; der var en liten luftning og desuten hadde vi solseil over os. Vi vendte tilbake til 
byen om eftermiddagen og var om aftenen i den engelske sjømandskirke, hvor der var en kort 
gudstjeneste om aftenen. Dette var onsdag i forrige uke. Torsdag var der fastebetragtning i den 
norske sjømandskirke. Kaptein Woxholdt og pastor Welle talte. – Lørdag holdtes der et indledende 
møte i «Y M C A»s lokale til dannelse av en skandinavisk avdeling av kr. forening for unge mænd her i 
Buenos Aires. Det er en dansk ingeniør Ammitzbøl som staar i spidsen for arbeidet. Han er en 
energisk og foretagsom ung mand og varmt interesserret for det kristelige ungdomsarbeide. Lokale 
faar avdelingen gratis og grogram for møterne maa skandinaverne skaffe sig?? selv. Til dette første 
møte hadde der indfundet sig 22, de fleste var danske. Ingeniør Ammitzbøl redegjorde for 
foreningens program og virkemaate; bakefter var der kameratslig samvær. 

Imorgen skal jeg holde et kort opbyggelig foredrag om Jesu herlighet; bakefter vil saa lederen 
tale. Det vilde være at ønske, at dette arbeide som nu er sat igang ogsaa vilde faa nogen varighet. Det 
har sikkerlig en stor opgave at løse blandt skandivanerne, som ellers let vil komme til at gaa op i 
materielt matstrev hernede. – Av mere betydelige nordmænd hernede har jeg truffet den norske 
minister Christoffersen, som jeg gjorde visit til og som sidste mandag bad mig spise frokost sammen 
med sig og sin bror, den bekjendte rike Don Pedro Christoffersen. Vi spiste paa byens flotteset 
restaurant, som ogsaa skal være verdens flotteste. Det var jo litt av en oplevelse. 

Jeg kan endnu ikke forlike mig med den spansktalende folkerace. Paa mig gjør den et brutalt 
og ukultiveret indtryk. Skidne og fæle er ogsaa folk flest. Kun overklassen er elegant klædt og enkelte 
utfolder endog en overdreven elegance. – Forholdene her nede er endnu noksaa løse. Mord er ikke 
sjelne. Nogen dage før min ankomst blev en mand dræpt like utenfor den norske sjømandskirke og 
nogen dage efter fandt et mord sted ikke langt fra det norske sjømandshjem. Men saa ligger jo ogsaa 
saavel sjømandskirken som sjømandshjemmet i La Boca, byens værste strøk omtrent svarende til 
Vika i Kristiania, bare meget, meget verre. Sjømandsmissionen har en stor opgave at løse; men den 
arbeider under noksaa vanskelige kaar. Saavel kirken som hjemmet er i kvalme litet hyggelige lokaler, 
ja hjemmet er en gammel faldefærdig rønne. Allikevel er husleien rent fænomenal høi. Presten har 
en liten leielighet i samme hus som kirken og lever svært indskrænket; allikevel har han sin fulde hyre 
med at greie sig med sin gage 7200 kr. Al ting er overordentlig dyrt her. Men presten her er vel 
fornøiet og utretter et godt arbeide. Han er gift og har to døtre, tvillinger under et aar. Fruen og 
tvillingerne reiser idag paa landet. Klimatet her tar dog paa i længden. Welle har vært her i 3 aar og 
reiser om 1 ½ aar tilbake til Norge. 

Det lakker mot paaske. Jeg haaper i alle tilfælle at være fremme paa Syd-Georgia og ha 
arbeidet igang til paaske. Det blir noget sent; men derved er intet at gjøre. – Jeg husker paasken for 
et aar siden, da jeg gik og qviet for eksamen, men allikevel var letsindig nok til at ta fjeldtur og i 
nogen dage glemme eksamensstrævet. Dere skal vel ta en sviptur op iaar ogsaa? 

Jeg skulde gjerne ta turen med; jeg faar vel i stedet glæde mig over høifjeldsneturen paa Syd-
Georgia. – Paaske faar vi jo allikevel ogsaa paa Syd-Georgia; ti paaske-evangeliet er jo det samme der 
som hjemme i Norge. 

 Jeg glæder mig nu til at komme frem og ta fat paa arbeidet. Dette halve lediggjængeri 
i Buenos Aires blir trættende og kjedelig i længden. 
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 Jeg haaper dette brev kommer frem til paaske. Jeg sender mine bedste hilsener til 
alle hjemme og til mulige paaskegjester med ønsket om en i alle dele god og velsignet paaskefest! 

 Hils alle kjendte, som maatte spørge efter mig! 

  Eders  

   Kristen. 

Breve og kort er velkomne. 

 

 

Skrevet loddrett på venstre kant av brevets første side: 

P.S. Kan gjerne la dette brev cirkulere ad bibitum til de av familiens medlemmer som ikke 
kommer hjem i paasken. Jeg sender muligens endnu nogen ord før baaten gaar. D.S. 
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