
Uddrag fra Ukendt land 

 

Sydney Cove, Australien, år 1800 

 

”Tag min hånd,” lød det opfordrende fra Anne Tanners far, Pete, der var taget med den første af robådene 

ind til fastlandet. Han rettede på sin sorte officershat og tørrede hånden af i sin røde tjenestejakke, inden 

han igen rakte hånden frem mod sin 11-årige datter. 

Forsigtigt løftede Anne op i kjolen og greb sin fars fremstrakte hånd. Hun hoppede over robådens kant og 

plantede begge fødder i strandkanten på det ukendte land, der ville lægge jord til familiens nye liv. 

Sommersolen fik hende til at knibe øjnene let sammen. Hun drejede hovedet og betragtede den 

tremastede fuldrigger, Royal Admiral, der havde været familiens hjem siden afrejsen fra England adskillige 

måneder forinden. Nu havde den fuldendt sin rejse og lå forankret omkring 50 meter ude i Sydney Cove. 

Skibet vuggede synkront med hendes indre, og hun håbede, hun snart ville vænne sig til igen at have fast 

grund under fødderne. 

”Er du okay?” spurgte hendes far. 

”Ja,” svarede hun, mens en bølge skyllede roligt op omkring hendes ben som for at byde hende velkommen 

til det nye land.  

Havets svalen havde en opfriskende effekt på hende, og hun prøvede at nyde øjeblikket. Hun følte sig 

forberedt på de rygter, hun havde hørt flere gange under den lange sørejse om, at den første tid i 

straffekolonien ville blive hård. 

Spørgende så hun på sin far, og han nikkede smilende. 

”Gå du bare med din mor,” sagde han og løftede samtidig sin kone, Elisabeth, fra borde. ”Så får jeg 

fangerne overført til deres barakker imens.” 

Elisabeth gav sin mand et let kys på panden. Derefter strøg hun en hånd gennem Annes mørke, 

skulderlange hår og gav hende porcelænsdukken, som hun havde holdt under indsejlingen. 

Anne knugede sit eneste medbragte legetøj fra tiden i England ind til sig, som kunne dukken forhindre 

hende i at fortrænge minderne fra sit gamle liv.  

På grund af fejlslagen høst og disciplinære problemer i bosættelsens brogede flok havde koloniens 

foregående leder, guvernør og admiral Arthur Phillip, valgt at rejse tilbage til England. Fire år forinden, 

under Phillips kommando, var 11 skibe med omkring 700 engelske straffefanger samt et par hundrede 

soldater og søfolk ankommet til Botany Bay lidt syd for Sydney Cove for at grundlægge den første 

straffekoloni i Englands seneste besiddelse på det endnu uudforskede kontinent. 

På den lange sørejse havde Anne læst i en bog, at den engelske kaptajn og opdagelsesrejsende James Cook 

havde anbefalet området, som han havde opdaget 22 år tidligere. 

Phillip erfarede dog hurtigt, at Botany Bay hverken havde sikre forankringssteder eller en kilde med rent 

drikkevand. Da Sydney Cove imidlertid havde begge, valgte Phillip at flytte straffekolonien dertil. 



Selvom Pete Tanners beslutning om at efterfølge Arthur Phillip indebar store forandringer for ham og hans 

familie, havde den ikke været svær at træffe, da det ville bringe ham op i militærets absolutte elite. 

Samtidig ville hans tilknytning til straffekolonien kun gælde i fire år, og derefter stod det ham frit for at 

rejse tilbage til England. Til den tid med en stor sum penge på kistebunden, en høj rang samt uanede 

muligheder for ham og hans familie. 

Men inden da var det op til Annes far at få straffekolonien på fode igen, og med hans baggrund som 

godsejer var han overbevist om, det nok skulle lykkes. 

En holdning han delte med sin kone. 

”Kom med mig, Anne,” sagde Elisabeth og greb sin datters hånd. 

Hun satte i bevægelse op mod et stort, hvidmalet palælignende træhus, der stod blot få meter fra den 

hvide sandstrand. Huset var omkranset af en høj mur med en gitterport på strandsiden. ”Lad os undersøge 

området.” 

På Petes foranledning fulgte en uniformeret soldat dem på vej. Han havde sit gevær trukket og bevægede 

sig nærmest marcherende gennem det varme sand, der stod ud til alle sider, som når hestevognene 

drønede gennem vandpytterne hjemme i London. 

Anne fniste af det noget akavede syn, men Elisabeth tyssede straks på hende. 

”Undskyld, mor,” sagde Anne lavmælt, stadig med en lille fnisen, ”men det ser bare alt for højtideligt ud.” 

Soldaten ignorerede tilsyneladende hændelsen og fortsatte sin marcherende gang op mod huset. 

”Det skal være højtideligt,” forklarede Elisabeth med alvor i stemmen. ”Husk på, vi befinder os iblandt 

Englands værste forbrydere, og det kræver streng disciplin.” 

Annes ansigt strammedes, og hendes smil forsvandt. Ubevidst pressede hun porcelænsdukken så hårdt ind 

mod sit bryst, at hendes knoer blev kridhvide. 

”Så muren om huset skal holde straffefangerne inde, så de ikke flygter?” spurgte hun for at understrege, at 

hun forstod situationens alvor. 

Elisabeth rystede på hovedet. 

”Nej, min skat,” svarede hun. ”Fangerne vil næppe overleve mere end en uge ude i ødemarken, så de bor i 

barakker her i området.” 

”Men ... hvorfor er der så en mur rundt om huset?” spurgte Anne. 

Elisabeth stoppede op og rykkede en anelse på sin kyse, så den afskærmede for den bagende middagssol. 

Hun satte sig på hug, plantede begge hænder på sin datters skuldre og så hende dybt i øjnene. 

”Muren er ikke bygget for at holde fangerne inde,” svarede hun. ”Den er bygget for at holde dem ude.” 

”Ude?” Ordet fløj ud af munden på Anne. ”Jeg troede, fangerne skulle holdes inde?” 

”Det skal de normalt også, men her i Australien gælder der andre regler,” svarede Elisabeth. ”Huset tilhører 

ikke fangerne, men os og alle de ansatte, så muren er sat op som en beskyttelse.” 



Den marcherende soldat sænkede afventende sin fart, og Anne bemærkede, at han fokuserede på den 

tætte skov få meter vest for kolonien, der ligeledes grænsede op til stranden. 

En gruppe usoignerede mænd, alle i slidte hørklæder, var kommet til syne på stranden, og at dømme ud fra 

deres højlydte latter, var de i godt humør. 

Anne blev ramt af en udefinderbar frygt og pressede sig ind til sin mor.  

”Nu forstår du, hvorfor det er vigtigt at lytte til, hvad soldaterne og de andre ansatte siger til dig,” fastslog 

Elisabeth. ”Det er for alles sikkerheds skyld.” 

”Ja, det forstår jeg, mor,” nærmest hviskede Anne og sank en klump. Hun vidste, kolonien ville rumme 

forbrydere, men hun havde troet, de befandt sig i aflåste celler, ligesom de gjorde hjemme i England og 

ombord på Royal Admiral. 

En fra gruppen af de opdukkede mænd fik øje på Elisabeth og Anne og pegede over mod dem. Latteren 

forstummede øjeblikkeligt, og mændene, fem i alt talte Anne, gik målrettet over mod dem og stoppede 

nogle meter fra dem. 

Soldaten stillede sig ind foran Anne og Elisabeth og tog sigte på gruppen med sit gevær. Modsat Anne og 

Elisabeth virkede han forbavsende rolig, som var situationen helt normal. 

To andre bevæbnede soldater, der stod på vagt foran træhusets gitterport, virkede ligeledes rolige, selvom 

de også havde trukket deres skydevåben. 

”Er der ankommet nyt kød, Sir Belkin?” lød det med irsk accent fra en af mændene, hvis fjogede grin 

afslørede et uplejet tandsæt, der foruden en tyk, sort belægning også manglede begge fortænder. 

De resterende mænd brød igen ud i latter og fremviste alle tandsæt, som nærmest var identiske med den 

mands, der havde taget kontakt til soldaten. Alle mændene var svedige og havde hver især hammere, save 

og andet værktøj i hænderne. 

”Der er briefing på pladsen om en time, Griffith,” oplyste soldaten upåvirket og viftede med sit gevær. ”Og 

kom så tilbage til arbejdet.” 

”Ja, ja, rolig nu, Sir Belkin,” lød det grinende fra manden, der var blevet benævnt som Griffith. ”Jeg ville jo 

bare byde koloniens nye medlemmer velkommen.” 

Soldaten sendte ham et alvorligt blik. 

”Vi kender begge reglerne, Griffith, så giv mig endelig en grund til at efterleve dem,” advarede han. 

Griffith trak på smilebåndet og lod øjnene løbe ned ad Elisabeth. Dernæst opnåede han øjenkontakt med 

Anne og stirrede intenst på hende. 

Et uvejr brød ud i Annes indre, men soldatens våben fik hende til at bevare en ydre ro. 

Griffith harkede og spyttede ned i strandsandet, inden han drejede omkring og gik tilbage mod skoven med 

den brogede flok lige efter sig. 

”Er du okay, min skat?” spurgte Elisabeth og holdt om sin datter, da mændene var nået et stykke bort. 

”Ja,” klynkede Anne og trak sin mor over mod det hvide træhus for at indikere, at hun hurtigst muligt ville i 

sikkerhed bag porten. 



Elisabeth lod sig frivilligt trække med. 

”Hvem er ham Griffith?” spurgte hun soldaten, der af fangen var blevet kaldt Sir Belkin. 

”Af og til overgår mennesker selv dyr i bestialitet, hvis man ellers kan kalde ham et dyr,” svarede soldaten 

uden at uddybe. Han så tøvende på Anne, som syntes han ikke, hun skulle høre det. 

”Det er i orden,” sagde Elisabeth. ”Min datter har ret til at vide, hvad der foregår. Jo hurtigere hun lærer 

stedets spilleregler at kende, des hurtigere vil hun også agere, som du lige har gjort.” 

Soldaten så forlegent ned. 

”Griffith er ondskaben selv,” sagde han roligt. ”Han er intet mindre end en satan af rang.” 

I det samme nåede de frem til gitterporten, hvor de to andre soldater stadig befandt sig. 

Anne betragtede dem og mente, de højst var en håndfuld år ældre end hende selv. 

”Velkommen til Camp Sydney Cove,” sagde den ene af dem høfligt og med en stemme, der knækkede over 

som for at bekræfte Annes formodning. 

Hans makker sendte hende et kort nik og åbnede gitterporten for dem. 

”Mange tak,” sagde Elisabeth. 

Med Anne i hånden trådte hun ind på en stor gruset gårdsplads, der så ud til at gå hele vejen rundt om det 

hvide træhus, sandsynligvis som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. 

Op mod husets hovedindgang var to lange rækker af blomsterkummer med farvestrålende blomster 

opstillet som en indbydende allé, og selve huset tronede majestætisk foran dem. 

Et sted nede på stranden hørtes Pete Tanners kommanderende stemme som tegn på, at de nye 

straffefanger var afskibet og på vej ud til deres barakker, der næppe havde tilnærmelsesvis samme pomp 

og pragt som det hvide palæ. 


