
 
Buenos Aires, 18. mars form. 1912 

  Kjære forældre! og søskende! 

 Som dere ser befinder jeg mig endnu i Buenos Aires. «Harpon» er ikke gaaet endnu men gaar 
antagelig onsdag den 20. om morgenen, altsaa ioverimorgen. Alt i alt kommer altsaa mit ophold her i 
Buenos Aires til at vare en maaned. Her er ikke rigtig saa varmt nu længer; idag har vi kun 25 grader 
fra morgenen av og det faar man jo taale. Trods varmen har jeg faaet være frisk, skjønt her gaar 
adskillig tyfus. Presten Welle er ogsaa blit daarlig. Han var her paa hotellet fredag aften, men følte sig 
da daarlig; lørdag laa han og ved middagstiden kom hans assistent med forespørgsel, om jeg kunde 
ta gudstjenesten paa søndag. Jeg maatte da love at holde ialfald en kort præken. Om aftenen maatte 
jeg da sløife at gaa i skandinavisk avdeling av YMCA for at faa litt tid til at studere præken. -  Søndag 
tok jeg da gudstjenesten, men uten ritual, kun med læsning av kollekt, lektie og præken over dagens 
tekst. Jeg talte over Jusus som livets brød. Før og efter gudstjenesten var jeg oppe hos pastor Welle. 
Han er nu græsenkemand. Hans kone er nemlig reist paa landet med de etaarige tvillinger. Presten 
følte sig nu noget bedre end lørdag, men han holdt fremdeles sengen. Han hadde symptomer paa 
begyndende tyfus; men naturligvis kunde han intet vite. Læge hadde han endnu ikke hat. Mulig er 
det dog ogsaa kun en almindelig influensa. – Da jeg kom op til presten fik jeg vite, at jeg ogsaa 
maatte forrette ved en begravelse. En sjømand ombord paa den svenske damper «Østerland» var 
død av tyfus paa det tyske hospital. Det var en finlænder ved navn Oscar Wiren. Da Welle var syk og 
der ingen anden skandinavisk prest er i Buenos Aires maatte jeg naturligvis forrette. – Det viste sig 
altsaa at være heldig, - ja vel det eneste rigtige -  at jeg blev ordineret før jeg reiste. Dette var det 
første tilfælde, og kanske kan jeg opleve flere lignende, inden de to aar er omme. – Der var knap tid. 
Begravelsen skulde være kl 3 og der blev kun saavidt tid til at ta tilbake til hotellet og spise og saa 
videre ut til det tyske hospital. Likfølget var ikke stort, kun skibskapteinen og hans frue, nogen av 
skibsmandskapet, sjømandsprestens assistent og jeg, ialt 9 personer. – Jeg talte ganske kort over Joh 
11.25-26. om Jesus som opstandelsen og livet og om at den der tror paa ham skal leve om han end 
dør. Av «Jeg vet mig en søvn» sang vi nogen vers før og nogen efter. Paa kirkegaarden blev saa kun 
jordpaakastelsen forrettet med: «Her møtes alle veie» før og : «Bedre kan jeg ikke fare» efter. Dette 
var altsaa min første ministerielle forretning naar jeg da undtar præken, enkel og liketil, men dog 
gripende i sin enkelhet. – Skibskapteinen og hans frue var meget elskværdige folk, nygifte levet de 
sine lykkelige hvetebrødsdage. Kapteinen, en kjæk svenske, bad mig bli med ombord og spise 
middag, hvis jeg vilde ta til takke med husmandskost. Jeg sa ja tak og slog følge. Baaten var en rigtig 
stor lastebaat, med hyggelige bekvemmeligheter. Middagen var en flot svensk søndags-skibsmiddag. 
Bakefter blev der drukket kaffe paa dækket i duce orientalsk belysning – det var en av disse vakre 
stemningsfulde sommeraftener som vi har saa mange av her i Buenos Aires. Kapteinen og fruen var 
ikke blot elskværdige folk, men lot ogsaa til at være særdeles bra folk. Fruen var tysk født, men talte 
udmerket svensk. Jeg hadde følelsen av at bære blant landsmænd. – Da jeg var litt træt, sa jeg 
forholdsvis tidlig paa aftenen farvel og taok tilbake til hotellet. 

 18/3 aften. I eftermiddag har jeg igjen været ute hos pastor Welle. Han var nu oppe igjen og 
var meget bedre. Doktoren hadde været hos ham igaar. Det var heldigvis ikke tyfus, men kun en 
meget sterk influensa med adskillig feber. Har ogsaa i eftermiddag faaet min resterende bagage ut av 
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toldboden og bragt den ut til «Harpon», dels ombord, dels paa kompaniets opbevaringsplads iland. 
Samtidig fik jeg vite, at baaten nok ikke kommer til at gaa før torsdag. – Well, en dag før eller sener 
gjør jo ikke saa meget, men jeg vilde jo gjerne frem til Syd Georgia til paaske ialfald. 

 Siden jeg sidst skrev hjem har jeg set litt mere av byen. Har saaledes været baade i den 
zoologiske og botaniske have og set de forskjelligste arter av rare dyr og planter. Begge disse haver er 
stilige anlæg, rent enestaaende i sit slags. Det er det peneste jeg har set av den slags. – Saa har jeg en 
aften, forrige mandag den 11te været til aftens hos en kamerat av mig, premierløitnant Ljungberg og 
hans norske ven, bokholder Skavang. De bor meget pent ute i en utkant av byen, hvor luften er ren 
og forholdene litt mer landlige. Ljungberg har en meget pen post her i den offentlige opmaaling. – I 
utkanten av byen er husene lave, som regel kun en etage, sjelden over to.Gaterne er heller ikke saa 
smale som i centrum, hvor de er saa smale at det just er plads til en enkelt sporveislinje og en 
kjørebane ved siden av; et meget smalt fortaug er der paa begge sider av gaten. Men saa koster jo 
ogsaa tomterne i centrum op til 7000 kr pr m2. Da husene er saa smaa, faar byen en kolosal 
utstrækning. Rette gater paa 5 a 10 km. er ingen sjeldenhet. Avstandene blir derfor store her i 
Buenos Aires. – Kun enkelte av byens hovedgater er brede og har vakre træplantninger.  

19/3 Hos løitnant Ljungberg var jeg sammen med en 23=årig ung mand, student med 
handelsgymmasieexamen. Wilberg er hans navn. Han skal ned til Syd Georgia som kontorist og skal 
bo hos Larsen i Grytviken. Han har vært her i Argentina i 3 aar og taler godt spansk. Han er en meget 
hyggelig og elskværdig og bra ung mand. Vi blev meget snart gode kamerater. Da han bor her paa 
Kaiserhof er vi daglig sammen og han viser mig ogsaa byens seværdigheter. Musikalsk er han ogsaa. 
Jeg er derfor meget glad over at faa selskap med ham dernede paa øen. Vi reiser begge ned med 
«Harpon». 

 Forøvrig har jeg intet nyt av interesse at fortælle. Den ene dag gaar efter den anden, og jeg er 
nu allerede begyndt at vænne mig til Buenos Aires. Efterhaanden er jeg jo ogsaa blit litt mere kjendt i 
byen. En aften overvar jeg en fastegudstjeneste i den tyske kirke. Jeg blev da ikke saa litet overrasket 
ved at opdage, at jeg der følte mig meget mere hjemme end i den engelske kirke, hvor jeg ogsaa har 
vært endel ganger. Ritualet og fremforalt salmemelodierne er meget mere beslegtet med det norske 
ritual og de norske melodier. Mens man i den engelske kirke saa at si aldrig hører en kjendt melodi, 
er melodierne for den tyske og den norske kirke for en stor del de samme. Det tyske sprog volder  jo 
heller ingen vanskelighet. Presten talte kort og godt. – At den norske kirke er en datterkirke av den 
tyske fik man en levende følelse av. Jeg har jo ikke vært saa meget sammen med tyskere, men 
allikevel hadde jeg en hjemlig følelse. I det hele føler man sig jo her blant den spansktalende 
folkerace noksaa nær beslegtet – foruten med skandinaver – ogsaa med tyskere og engelskmænd. 

 Hjemme begynder dere vel snart at faa vaar nu? Jeg for min del har praktisk talt hat sommer 
de sidste par maaneder, d.v.s. fra Lissabon av. Jeg kan saaledes ha godt av litt vinter nu. Jeg faar den 
vel antagelig i mai maaned. – Det skal bli rart at faa post igjen. Jeg haaper der ligger en god del til mig 
i postsækken. Jeg glæder mig til at faa den, naar jeg kommer frem. 

 Jeg haaper alt staar vel til hjemme og at dere alle er friske og raske. 

 Naar jeg nu stikker i sjøen for at reise til Syd Georgia, vil der vare længe, før dere atter faar 
brev, antagelig ca 2 ½ maaned fra nu av, altsaa ca 1 ½ maaned efterat dere har mottat dette brev. 
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Det kan hænde det ikke gaar saa lang tid, men det kan ogsaa hænde det gaar længere tid. 
Postgangen fra Syd Georgia er nemlig ikke regelmessig men høist variabel. 

 Lev vel! Hils alle kjendte, som maatte spørge efter mig. De hjerteligste hilsener til eder alle 

  fra eders Kristen. 

 

 

Skrevet loddrett på venstre kant av brevets første side: 

P.S. Forat jeg skal slippe at skrive det samme til flere, kan dette brev likesom de forrige ogsaa 
cirkulere til Trygve, Kristian og Hans, likegyldig i hvilken orden. D.S. 

 

Skrevet loddrett på venstre kant av brevets andre side: 

21/4 Alt vel hjemme. Hilsen til eder alle. Sendes Kristian, Hans, Trygve, adr. Kongens gade 21 III, 
Trondhj. – 

 Far. 
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