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Pä Vulkaner i Colombia

Hidtil har jeg kun beskreftiget mig med import-virksomhed. Har ikke foretaget nagen stor anstrengeise for at finde naget at eksportere; dels fordi Colombia er berygtet for kun at have sin kaffe at eksportere, og dels fordi jeg
ikke har haft tid tilovers. For et par mäneder siden dukkede en entrepenant
herre op pä kontoret, prresenterede sig som Pedro Vallejo P., og sagde, at
han ventede at fä stats-konsession pä en vulkan ved den ecuadorianske
grrense. Jeg forsegte at tage denne uventede oplysning med fatning, men alligevel mä jeg have afsleret nysgerrighed, for han fortsatte: »i denne vulkan
»La Cumbal« findes verdens reneste amorfe svovlforekomster- jeg skal udnytte dem, og Deres kompagni kan fä eksportrettigheden. Jeg regner med at
kunne stille smä 2000 tons til Deres rädighed om mäneden. «
Da han var gäet, var han samtidig glemt. Sk0re mineejere er her nok af,
og det er almindeligt antaget, at de eneste, der Iader sig narre af dem, er nyankomne. Et par uger senere var han der igen, og spurgte om jeg havde trenkt
over hans forslag. Da han ikke havde fremsat naget sädant, maUte jeg rerligt
tilstä, at det havde jeg ikke. Nä, han sagde sä, at han ville tage mig med pä en
tur til vulkanen, og at det muligvis ville vrere til min egen fordel. Da sagen
syntes at tage en interessant vending, skrev jeg til vort New York kontor, for
at fä dem til at fortrelle os alt om svovl. De skrev tilbage, at i U.S.A. er der
intet behov for import af svovl, men at vore kontorer i det fjeme 0sten sandsynligvis ville vrere interesserede. Sä glemte jeg igen det hele, indtil i onsdags
don Pedro ringede mig op, og spurgte, om jeg var klar til at tage med ham
ned til vulkanen.
Jeg meddelte Henry Christensen, at jeg ville tage ned til grrensen for at
kigge pä en vulkan, og at jeg ville komme tilbage sendag. Det var helt O.K.
Fredag morgen pakkede jeg en tyk pyjamas, mine gä-til-Rom-sko, samt nagle
strerke sokker og et par sweaters ned iminflotte New Yorker taske, og klokken halv ni stillede don Pedro pä kontoret med sin Nash. Selvf0lgelig kam
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manden en halv time senere end aftalt, og selvfelgelig näede vi ikke lufthavnen, fer maskinens afgangstid. Selvf111lgelig var maskinen en time forsinket.
Vi flej sydpä, til dalens ende, op over h111jsletten, ned gennem bjergpartier, der helt tog pusten fra mig. I Popayan havde vi mellemlanding, og klimaet var som en forärsmorgen i Danmark. Efter et par enkelte konjaktragoer var
vi atter rede, og ved middagstid landede DC-3'eren i lpiales, grrensebyen
mellem Colombia og Ecuador. Jeg var godt luftsyg, og halvfres i min store
amerikanske overfrakke. Efter lang ventetid i lufthavnen blev vi enige om, at
de andre, der skulle have st111dt til der, mätte have glemt os, og sä tog vi en
taxa ind til Ipiales. Ad snoede veje blandt popler og tavlede bjergsider ankam
vi til mudderhyttebyen, og i Gran hotel indlogerede vi os pä dobbeltvrerelse
med kaserne-senge og vaskefad. Don Pedro fik sig et par konjakker mere, og
begyndte at blive ganske underholdende. Sä ankam dr. Granja og dr. Rebollo
plus kaptajnen, og endelig var vi sä fuldtallige, at vi rigtig kunne begynde at
fejre gensynet. Nreste morgen tog jeg alt mit disponible tej uden pä pyjamasen, og vi k111rte fra Ipiales ud i det helt vilde landskab. Sä smukt, sä stort
og sä rigt et land. Ved middagstid var vi i en endnu mere udprreget mudderlandsby, og i den kolde, skumle prrestegärd i 4000 meters hejde, blev jeg prresenteret for pater Julio. Han var allerede temlig bevreget, da vi kom, og efter
en rundbändet omgang konjak var der ikke grrenser for, hvad pater Julio og
borgmesteren ville g111re for os.
Fra vulkanen kom der bud, at indianeme havde besluttet sig til at forsvare deres traditionelle svovl-ret, og at de ikke ville lade dr. Rebollo, som regeringens reprresentant, overdrage retten til don Pedro og dr. Granja. En
halvfuld fyr, der blev ved at falde ned af paterens l111jbrenk, tilrädede os at
vende om, for indianeme kunne vrere stredige. Regeringens uforfrerdede personifikation beordrede byens politi udkommanderet, og pateren sagde, at han
havde aldrig vreret bange for naget, og det sagde vi andre ogsä, at det havde
vi heller ikke, og sä steg elleve af os til hest, mens resten kastede gevreret over
skulderen, og vi begav os op ad vulkanen.
Vi red i 3 timer, og nu og da mätte jeg af, for at trrekke hesten op af
mudderet, og hele tiden fortalte pater Julio om dengang han byggede kirke til
landsbyen. Han mätte smugle cement til sine kvadre, og grrensepolitiet satte
en pris pä hans hovede. Kirken blev bygget, og pateren lrerte at bruge skydeväben og konjak i de lange rekvator-nretter.
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Til sidst mradte vi indianeme. De var barfodede og med deres filt-brallehatte trukket helt ned over nresen. De sagde, at Bolivar havde givet dem lov
at grave svovl her, og at de ikke kunne give retten fra sig, när deres chef
Chiaya ikke var tilstede. Dr. Rebollo, sagde han selv, kom fra regeringen, og
var ikke interesseret i hverken Bolivar eller Chiaya, og nu ville han tillade sig
at lrese et dokument op, som var meget, meget vigtigt for hele det colombianske fol.ks lykke og fremtid, ag hvis ikke indianeme kunne tie stille, sä ville han lrese det ap alligevel. Jeg havde fäet en sok, sä min fod var meget kold,
ag jeg harte ikke rigtig efter, hvad det var, han lreste ap. Det var der heller
ingen andre, der gjorde, men don Pedro ag dr. Granja sä begge meget lykkelige og stolte ud bagefter. Sä var det overstäet.
Jeg sä ikke naget svavl, men skyeme, der strrag hen aver ag mellem os,
sä jeg; ag jeg sä vulkansraen der langt nede, ag jeg sä bjerge ag skygge og sal,
jeg sä kaktusser og indianere, og meget, meget mere, ag jeg var fuldkommen
lykkelig, hvis ikke det havde vreret far mine lär ag min ende, sam alle havde
det meget därligt ved tanken pä at skulle ride ned igen.
Da jeg sent pä natten kam frem til prrestegärden, var jeg godt klar over,
at jeg skulle ikke vrere redet i farvejen. Havde jeg ikke gjart det, sä var jeg
sikkert ikke blevet borte, og var jeg ikke blevet barte, sä havde jeg heller ikke
vreret sä bange. Jeg var meget alene sammen med den hest. Den blev ved at
finde pä nye räd, og hver gang traede jeg, at nu mätte det sikkert vrere den
rigtige retning, vi gik i. Det var det ikke frar til allersidst, og da var jeg efterhänden blevet rigtig godt irriteret. Sädan en nat, den kan gadt vrere lang.
Og alligevel kan man pä sädan en nat frale sig bäde tabt og fundet pä samme
tid. Hjemme havde jeg altid et stjemebillede, som for mig i stor hemmelighed
var min bro til en pige. Den nat pä vulkanen »La Cumbal« sä jeg de stjemer
ag den pige, sä det hele smeltede sammen til en drram om det der ikke kan
gares af mennesker.
Srandag var jeg tilbage i Cali, og nu er don Pedra pä sin finca, og jeg
tror, han er klar aver, at svovl-forretningen ikke interesserer mig sä meget.
Dr. Granja og dr. Rebollo ag kaptajnen er sikkert hjemme i Bagata nu, ag vi
har alle bragt et stykke af eventyret med os.

Punktum.
[1954]

