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Som besegende pa et museum bliver man introduceret for en neje til
rettelagt historisk formidling. Hver enkelt uclstilling er opbygget med
<let ene formal, at forteelle netop denne sserlige historie. Museet har
pa forhand udvalgt hver enkelt genstancl og placeret dem, sa de frem
star som vigtige elementer bade som en del af kulturarven og den hi
storie, museet har valgt at formiclle. Dermed ligger der i enhver
museumsudstilling et bevidst valg og saledes ogsa et fravalg af histo
rier, hvor f.eks. placeringen og sammenssetningen af de enkelte
museumsgenstande kunne have veeret brugt i en helt anden sammen
heeng og hermed fortalt en helt anden historie. De besegende bliver
nonnalt ikke inddraget i denne del af museets arbejde, og de ser kun
clet feerdige resultat, Dermed opnar man som museumsgeestaldrig en
indsigt i det store arbejde eller den forskning, som Iigger til grund for
selve udstillingen. Jeg har i denne artikel teenkt mig at tage lseseren
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med bag om en lille udstilling, som jeg udarbejdede i forbindelse med
mit speciale pa Syddansk Universitet og vil dermed vise hvilke tan
ker, ideer og arbejde, dette indebar, frajeg abnede den f0rste uover
skuelige arkivkasse til selve udstillingen abnede. Udstillingen blev
oprindeligt fremstillet til Bornholms Museum, men blev efterfelgen
de vist pa Folkemuseet i Hillered.

Fra Syddansk Universitet til Bornholms Museum
I forbindelse med mit kandidatstudie pa Syddansk Universitet havde
jeg et enske om at opna en konkret erhvervs og formidlingskompe
tence. Den vzesentligste arsag til dette var udsigten til at blive endnu
en arbejdsles akademiker, som uden nogen erhvervserfaring ville
have haft mere end sveert ved at skaffe sig et job. Derudover havde
jeg en ambition om, at mit speciale skulle inddrage hele mit univer
sitetsstudie og denned kombinere mit hovedfag i historie med min
overbygning pa Kultur og Formidling. Denned var arbejdet pa et
museum en oplagt mulighed, og jeg at kontaktede derfor Bornholms
Museum for at undersege, hvilke muligheder der var for at komme til
at arbejde med en museumsudstilling. Dette tiltag blev ferst og frem
mest meget positivt modtaget, og der var heldigvis en mindre opga
ve, hvor jeg kunne fa helt frie heender til at disponere over et udstil
lingsrum, udarbejde plancher, gennemga et arkivmateriale og en
samling genstande etc., hvonned jeg fik mulighed for at afpreve min
universitetsuddannelse i den "virkelige verden".
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Museumsudstillingen "Konsulen fra Sydney" havde udgangspunkt
i en stor samling arkivalier, som var overdraget Bomholms Museum.

I dem gemte der sig en meget spsendende historie om bomholmeren
Ludolph Waldemar Marcker, der udvandrede ti1 Australien i slut
ningen af 1800tallet. Bomholms Museum havde et enske om at vise
denne historie i forbindelse med kronprinsebrylluppet i maj 2004 og
hermed give eens befolkning, ikke mindst skoleungdommen, et ind
blik i Australiens historie og de relationer, der eksisterede mellem
Danmark og Australien i slutningen af 1800tallet og begyndelsen af
1900tallet. Jeg havde som udgangspunkt helt frie hzender til at preege
den historiske fremstilling, men var selvfelgelig opmserksom pa at
historien om Ludolph Marcker skulle udarbejdes med seerligt fokus
pa hans oplevelser i Australien. Derfor fik formidlingsaspekterne
naturligvis en stor betydning for historiens opbygning, og jeg valgte i
h0j grad at fokusere pa de "gode" historier for herved skabe en inter
essant og neerveerende historieformidling
Selve historien om Ludolph Marckers liv kan i dag virke bade
eksotisk og specie!  ligesom hans navn er udseedvanligt for mange i
dag  men set ud fra hans egen samtid kunne mange af hans ople
velser vise et generelt indblik i livet i Australien dengang. Nok var
Ludolph Marckers livsforleb noget helt specielt, men hans oplevelser
som dansk emigrant, guldgraver, forretningsmand etc., var pa ingen
made useedvanlige, idet de pa godt og ondt viste, hvordan livet udfol
dede sig for mange af de mennesker, som emigrerede ti! og levede i
Australien pa denne tid.

Arbejdet med historien
Det ferste indtryk af opgavens omfang fik jeg under mit beseg pa
Bornholms Museum, hvor jeg fik udleveret i alt 34 arkivkasser, hvor
af ca. 10 indeholdt Ludolph Marckers dokumenter fra hans tid i
Danmark og Australien. Der var fra Bomholms Museums side lavet
en forelobig registrering af arkivmaterialet, men ingen havde gen
nemleest alle dokumenterne med henblik pa udarbejdelsen af en
museumsudstilling. Det var derfor min opgave at skabe mig et over
blik over materialet og derefter stykke historien sammen ud fra bre
ve, Ludolph Marckers personlige optegnelser samt et utal af andre
dokumenter, som var blevet sarnlet i tidens I0b. Jeg stod med en unik
samling, som indeholdt alt fra de mest banale regninger og mid
dagsinvitationer til breve der vedrerte Ludolph Marckers udneev
nelse til ridder af Dannebrog, et smsedebrev fra hans tid i Australien
etc. Den f0rste opgave var derfor en kritisk gennemgang af det
omfattende kildemateriale. Derefter blev det muligt at rekonstruere
store dele af Ludolph Marckers historie, fra han rejste til Australien
i 1887 og til sin hjemkomst ti! Danmark i 1912.
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Opgaven var et stort puslespil, men efterhanden lykkedes det at
stykke de forskellige dokumenter sammen til en helhed og en god
fortrelling. Jeg var fra starten nedsaget til at holde fokus pa de ople
velser, som direkte havde interesse for den kommende udstilling om
Marckers liv i Australien. Det beted at andre dele af Ludolph Mar
ckers liv matte behandles mere overfladisk.
Arbejdet med historien om Marckers liv i Australien blev stykket
sammen bid for bid. Jeg havde stor nytte af Ludolph Marckers egne
fragmenterede erindringer samt et interview, der var foretaget i 1943.
Problemet med hans erindringer var, at de var udarbejdet mere end
30 ar efter han var kommet hjem til Danmark, og derudover var
Ludolph Marcker hverken seerlig beskrivende eller nejagtig i sine
iagttagelser om livet i Australien. Endelig manglede der flere centra
le brikker i den samlede historie. Jeg forsegte at dzekke disse huller
i historien ved at ruerleese det eksisterende kildemateriale, hvor den
mindste detalje kunne bidrage til at klarleegge hele historien. Sam
tidig fikjeg god hjeelp afTorben Fog Reerslev, Ludolph Marckers bar
nebarn.
Et eksempel pa dette var Ludolph Marckers familieere situation i
Australien, hvor der i arkivmaterialet kun var fedsels og vielsesat
tester. Han blev gift il895 med Emma Rasch, fedt Petersen. Hun var
i 1879 emigreret til Melbourne Australien, hvor hun havde giftet sig
og faet efternavnet Rasch. Hendes ferste eegteskab med en alkoholi
seret mand havde veeret ulykkeligt.
Af arkiverne og samtaler med familien fremgik det, at Ludolph og
Emma havde leert hinanden at kende sidst i 1880erne, hvor Marcker
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var ansat pa et apotek i Burwood, som han senere blev medejer af.
Emma var seks ar seldre end ham og pa det tidspunkt stadig gift med
sin ferste mand. Pa grund af problemer med den voldelige eegternand
anskaffede Ludolph Marcker sig en pistol, som han hele livet igen
nem havde ved sengegeerdet, En kontant made at forholde sig til lov
og orden i et endnu uciviliseret land!
Efterhanden som brikkeme faldt pa plads begyndte mine overvej
elser om, hvordan denne historie bedst kunne formidles ti1 et publi
kum. Historien om guldgraveren og konsulen i Sydney var speciel,
Men der var ogsa mange dagligdagsbetragtninger om bern, ferret
ninger, middage med den danske klub "Thor" i Sydney og udflugter
med familien til de Bia Bjerge, et naturskent omrade 100 Ian vest for
Sydney. Forteellingen indeholdt dermed bade det eksotiske/farlige og
det mere dagligdags/trivielle. Ludolph Marcker var pa den made et
glirnrende eksempel pa mennesker, som segte deres lykke i Austra
lien

Tanker om historieformidling
Mit udgangspunkt for arbejdet med museurnsudstillingen var et
enske om at formidle den "gode'', personlige og nzerveerende historie,
hvor de enkelte udstillingsgenstande kom til at indga i en kulturhis
torisk ramme, og hvor fortsellingen om en almindelig mands liv blev
sat ind i en historisk, kulturel og samfundsmzessig kontekst. Det var
mit enske, at de udstillede genstande bade skulle give indsigt i
Ludolph Marckers liv og oplevelser, men samtidig bidrage til en
bedre forstaelse af, hvordan livet i Australien formede sig i "pionerti
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den". Ludolph Marckers liv var, set i et sterre historisk perspektiv,
ikke enestaende, men hans oplevelser i Australien var trods alt aty
piske i forhold til de fleste danskeres tilvzerelse.
Det var vigtigt, at museumsudstillingen ogsa kunne vise et mere
generelt billede af Australiens historie. Helst en kort historisk intro
duktion til det Australien, Ludolph Marcker medte for ferste gang i
1887, samt den udvikling landet gennemgik, indtil han vendte tilbage
til Danmark i 1912. Det var en periode, hvor det australske samfund
udviklede sig fra at veere et "wild west" til at blive et moderne indus
trielt samfund og en selvsteendig nation, og hvor jernbanen gik fra
kyst til kyst og de "vilde" stort set var forsvundet. Jeg havde en reekke
overvejelser om, hvilke dele af Australiens historie det ville veere
relevant at forteelle om, i forhold til udstillingen og hvordan dette
kunne formidles til publikum pa et museum.
En alt for kort historisk gennemgang kan selvfelgelig nemt blive
bade for forenklet og overfladisk, men de fysiske rammer pa
Bornholms Museum satte en naturlig greense for udstillingens ster
relse. Udfordringen la i at skulle formidle centrale dele af Australiens
historie via nogle fa plancher, og udarbejde en informativ, letlreselig
og underholdende historisk introduktion. Der skulle veere plads til de
lange historiske linier og fokus pa historierne om "virkelige" men
nesker.
Det blev besluttet at fokusere pa aboriginerkulturen, den gamle
indfedte befolkning, og dens mede med europeeerne, pa opdagelsen
af Australien og pa koloniseringen med straffefanger samt livet som
guldgraver og konsekvenserne af dette. Hermed blev det muligt at
vise, hvordan Australien pa mindre end 150 ar gennemgik en udvik
ling, hvor den oprindelige aboriginerkultur stort set blev erstattet af
straffefanger og habefulde kolonister, som takket veere store guld
fund skabte fundamentet for det Australien, som vi kender i dag.
Derudover enskede jeg at placere Ludolph Marcker i en historiske
kontekst, hvor han som ung immigrant kom til Australien og skabte
sig en tilvrerelse. Han blev en del af Australiens udvikling, idet han
bade forsegte sig som guldgraver og eftertelgende etablerede en vin
handel og et importfirma, med salg af danske mejeriprodukter ti1 det
australske landbrug. Dermed blev han selv en del af det okonomiske
opsving, som den massive indvandring og de store guldfund medfer
te. Ludolph Marcker tog naturligvis ikke del i den ferste kolonisering
ej heller i konflikterne mellem europeeere og aboriginere, men denne
del af historien er betydningsfuld i forstaelsen af det australske sam
fund udvikling.
Museumsudstillingen fik saledes en historisk ramme og ikke
mindst en hovedperson. De besegende blev introduceret til Ludolph
Marckers livshistorie, og fik gennem ham et indtryk af, hvordan det
var at leve som dansker i Australien. Min erfaring er, at denne form
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for formidling giver en lettere indgang til historien. Forteellingen om
en almindelig mand, som emigrerede til et fjernt kontinent, fanger
meget bedre end en statistisk opgerelse, der viser hvor mange born
holmere, der emigrerede til overseiske lande pa et givet tidspunkt.

Den praktiske formidling
Det praktiske arbejde med museumsudstillingen havde udgangs
punkt i et konkret stykke fonnicllingsarbejde, som skulle loses inden
for museets udstukne rammer. Bornholms Museum havde ikke afsat
store ressourcer til udstillingen, men bortset fra det var der ingen
"begrsensninger" for udarbejdelsen af udstillingen og jeg kunne i vid
udstrsekrung trsekke pa museets medarbejdere. Kontakten til
Ludolph Marckers barnebam Torben Reerslev gjorde det muligt at
lane en lang raskke af Marckers personlige ejendele.
Den fysiske ramme bestod af et ca. 60 kvadratmeter stort udstil
lingslokale, hvor det er muligt at afpreve skiftende udstillinger og
udstillingsteknikker. Rummets placering i forleengelse af en "kir
kesal" krzever en i0jnefaldende skiltning for at fange publikums
opmeerksomhed. Rummets sterrelse og udformning seetter en natur
lig begrsensning af en udstillings omfang. Der var plads til nogle min
dre montrer, hvor Ludolph Marckers ejendele kunne vises og en stor
"montre", hvor "konsulen" kunne "optrzede" ifert sin fornemme kon
suluniform. Derudover bestod udstillingen af fem store plancher og
en reekke store, gamle fotografier fra Ludolph Marckers tid i
Australien samt en mindre planche om nordmanden Roald
Amundsens fzerd til Sydpolen. Denned havde udstillingen bade en
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passende mzengde tekst, en. rsekke autentiske udstillingsgenstande
samt en raikke billeder, og opgaven var sa at skabe sammenhreng
mellem plancheme og de udstillede genstande. Det var vigtigt, at
udstillingen havde en logisk opbygning, sa museumsgsesten nemt
blev introduceret til personhistorien om Ludolph Marcker og dennes
liv i Australien. Udstillingen skulle ogsa veere overskuelig og have en
fomuftig fortlebende kronologi.
Lesningen jeg valgte var at give hver af de seks montrer sit eget
tema. Med forskellige personlige ejendele i de enkelte montrer bliver
den besegende introduceret til dele af Ludolph Marckers liv.
Ligeledes fik hver af de fem plancher hvert sit tema, enten med fokus
pa en specifik del af Australiens historie eller Ludolph Marckers liv.
Hermed var ideen, at hver montre og planche uafhsengigt af resten af
udstillingen, skulle kunne fortselle/vise en lille del af den samlede
historie. Jeg er naturligvis opmeerksorn pa, at dette kan betragtes
som en overfortolkning af udstillingens muligheder, hvor den ufor
staende museumsgeestikke nedvendigvis vil opna den tilsigtede ind
sigt ved udelukkende at se pa montreme uden at leese de tilherende
plancher. Det skal dog fremheeves, at udstillingen via denne opbyg
ning gav en frihed for den enkelte museumsgeest, hvor han/hun selv
kunne veelge, i hvilken reekkefelge udstillingen skulle ses og stadig fa
det fulde udbytte. De enkelte montrer kunne uden problemer veere
byttet rundt, uden at det havde eendret pa udstillingens udtryk.
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Den tekstmressige formidling skulle forega via fem plancher. Hver
af plancheme bestod af fire A3sicler monteret pa en plade. Det gjor
de det nemt at arbejde med, idet sideme kunne printes ud pa en
almindelig farveprinter. De fem plancher skulle f0rst og fremmest
fungere som en introduktion til Ludolph Marckers !iv og samtidig
give en kort introduktion til Australiens historie. Hver planche fik et
overordnet tema, som efterfelgende blev delt ind i fire underordnede
dele, som samlet fungerede som en kort afrundet historisk redege
relse.
I udstillingen var der en rsekke udstillingsgenstande, som alle
havde tilhert Ludolph Marcker, og som familien udlante til museet.
Det var ikke muligt at veelge og vrage blandt et sterre udvalg af
udstillingsgenst.ande, men udstillingen fik til gengeeld et personligt
og unikt preeg, hvor hver enkelt genstand var teet knyttet til histori
en. Flere af disse familieklenodier har normalt deres faste placls i
familiens gamle ejendom, Marckergarden i Nexe. De udstillede gen
stande var ikke seerligt specielle set i bevarings 0jemed, men de
havde hver deres helt egen historie, som var forbundet med Ludolph
Marckers liv. Det gav pa mange rnader uclstillingen autenticitet, "ked
og blod", idet hver enkelt genstand kunne bidrage til en bedre for
staelse af museumsudstillingens hovedperson. Her blev f.eks. frem
vist Ludolph Marckers revolvere; den besegende kunne se, hvordan
vaben sa ud omkring
1900 i Australien, men fik ogsa fortalt histo
rien om en ung mand, der felte sig nedsaget til at anskaffe sig en
pistol for at kunne forsvare sig mod vilde dyr og konens fordrukne
og jaloux eksmand i et endnu uciviliseret land.
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Fra den danske foreriing
"Thor" i Sydney.
Fot,o N-H. Larsen.
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Nutidigt perspektiv
Museumsudstillingen "Konsulen fra Sydney" kan betragtes som en
del af en udvikling, hvor der i samfundet er en voksende interesse for
historierne om almindelige menneskers liv og levned. En del af
denne udvikling har blandt andet vist sig i det stigende antal ople
velsescentre, hvor publikum kan opleve fortiden pa egen krop og
herved fa et indblik i, hvordan mennesker har levet i tidligere tider.
Der har desuden gennem de seneste ar veeret en eget interesse for
den personlige beretning, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i
en lang rsekke tvprogrammer som f.eks. "0jenvidner til historien".
Denne generelle interesse for historier om almindelige mennesker af
"ked og blod", passede efter min egen mening fint overens med
udstillingen "Konsulen fra Sydney", hvor jeg er af den helt klare
opfattelse, at den gode, interessante og personlige historie skaber en
nserveerende historieformidling. Med denne udstilling var det muligt
at seette et ansigt pa den store historie, som bade omhandler udvan
dring, guldgravere og livet i Australien.

Jakob Bilsted

Arbejdet med museumsudstillingen var bade pa Bornholms
Museum og senere pa Folkemuseet i Hillered en konkret opgave,
som skulle loses indenfor museernes udstukne rammer. Selve udstil
lingen var underlagt en reekke praktiske, ekonomtske og fysiske
begramsninger, men var samtidig en kreativ udfordring, hvor proble
merne blev lest i takt med at de opstod. Den visuelle del af udstil
lingen og historien havde ogsa visse begrsensninger, og der var f.eks.
ikke meget materiale fra de 30 ar, hvor Ludolph Marcker boede i
Hillered. Historien har dog stadig meget at tilbyde, og kombineret
med hans personlige effekter giver det et lille indblik i en "alminde
lig" mand, som pa mange mader valgte et "ualmindeligt" liv.
Ludolph Waldemar Marckers historie
Ludolph Marcker var 21 ar og ugift, da han en septemberdag stod ved
det danske dampskibsrederi Orion i 1887 og kebte en andenklasses
billet til Sydney i Australien for 700 kroner. Pengene havde han faet
af sin far, som var kebmand i Nexe, og Ludolph W. Marcker ville, nar
han ankom til Australien, blive modtaget af sin onkel Jergen Fogh,
der kunne hjzelpe ham med at starte en ny tilvserelse. Faderens af
sked med Ludolph Marcker var en reekke formaninger, hvor han bl.a.
advarede ham mod at lytte til socialismen. Derefter gik turen til Lon
don via Tyskland og Holland.
Ludolph Marcker blev f0dt i 1866 pa Marckergarden i Nexe og var
den yngste sen i en berneflok pa otte. Han kom i Isere som 153.rig pa
Svane Apoteket i Viborg, hvor han var i fire ar, og blev derefter han
ansat pa Kong Salomons Apoteket i Kebenhavn, Helt fra bamsben
var han tiltrukket af det store udland, og som barn havde han ofte lyt
tet til sefolkenes historier fra fjerne egne, nar disse vendte hjem efter
deres manedslange ture. Dette var ifelge Ludolph Marcker selv den
veesentligste arsag til hans egen udleengsel og eventyrlyst, som kom
til at vare hele livet igennem.
Rejsen fra London til Australien foregik pa damperen Orient, hvor
Marcker kom til at dele kahyt med en ung engleender som led af
tuberkulose, og som derfor segte mod et varmere klima. Ludolph
Marcker talte ikke andet end dansk, men fik god hjeelp af den unge
engleender, og da han naede Australien, kunne han efterhanden gere
sig forstaelig pa engelsk. Selve rejsen var en meget langsommelig
affeere, og passagererne fordrev tiden med kortspil og andre sociale
aktiviteter. Ludolph Marckers beskrivelser af livet pa Orient viser en
ukuelig ung mand, som straks kastede sig ud i at lsere at tale et nyt
sprog, og som hurtigt blev en del af feellesskabet ombord trods hans
begreensede sproglige kunden.
I Coonamble, New South Westh, medte Ludolph Marcker for fer
ste gang sin onkel Jergen Fogh, men for de mange hilsener kunne
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overbringes, var det skik at drikke en kold 01, inden man talte sam
men! Jergen Fogh var taget til Australien i en ung alder og havde
levet en omflakkende tilvserelse, hvor han bl.a. havde arbejdet som
minearbejder. Nu havde han en kolonialvareforretning og fungerede
som "Justice of Peace", neermest som en lokal "domstol", som vare
tog mindre juridiske sager, f.eks. fuldskab og slagsmal. I disse sma
australske byer var der ingen jurister eller dommere til at varetage
sadanne smasager, og derfor udneevnte man en eller flere pfilidelige
folk, som ned en vis anseelse i samfundet, til at demme i disse sager.
Ludolph Marcker beskriver selv den ferste tid hos onkelen som
begyndelsen pa slaraffenlivet, hvor han ferst skulle lsere at ride og
skyde samt at tale sproget. Herefter gjorde han sig forskellige erfa
ringer pa de store kveegstationer, men ferst og fremmest blev tiden
brugt pa at jage det meget fremmedartede australske dyrevildt.
Denne afslappede tid skulle dog fa en brat ende, idet Jergen Fogh gik
konkurs! Ludolph Marcker rejste tilbage til Sydney, hvor han fik job
pa et apotek i Burwood. Efter nogle maneder blev han tilbudt kom
pagniskab. Partnerskabet kom ti1 at vare syv ar fra 1888 til 1894,
hvorefter eventyrlysten fik Marcker til at sege til Vestaustraliens
erken i jagten pa guld.
Ludolph Marcker havde i Sydney hert rygter om store guldfund i
Coolgardie i Vestaustralien, og han lod sig friste til at preve lykken
som guldgraver. Han kebte et "Miners Right" og sejlede til Fremantle
sammen med hundredvis af habefulde guldgravere. Sejlturen foregik
pa en overfyldt hjuldamper, hvor slaskamp og knivstik var hverdag
blandt den brogede forsamling. Herfra gik turen videre ti1 Perth, hvor
han kebte udstyr, og derneest via jembanen til omradet Southern
Cross, som ifelge Ludolph Marcker var civilisationens yderpunkt.
Dette var pa ingen made langt fra sandheden, idet jembanen ikke
kerte videre herfra, og al fortsat transport foregik til bens eller med
de hestetrukne fodevaretransporter, som gik ud til guldfelteme.
Ludolph Marcker havde pa dette tidspunkt slaet sig sammen med
tre andre danske guldgravere, som han nu fulgtes med, og som han
forblev sammen med sa leenge de gravede guld. Den sidste del af
turen pa 150 engelske miles (260 kilometer) til Coolgardie foregik til
fods gennem en breendende erken sammen med de forsyningsvogne,
der gik mellem guldgraverlejren og jembanen. Hver vogn blev truk
ket af ti heste og var lastet med fem tons proviant og vand, hvilket
var de eneste forsyninger, der naede ud ti1 guldgraveme. Efter fem
dage naede Ludolph Marcker til Coolgardie, som udelukkende
bestod af en bank, et posthus og guldgravernes telte. Her var allere
de fyldt af guldgravere, og Ludolph Marcker drog videre ti1 Calgoolie,
som la nogle fa mil derfra. I Calgooli begyndte han arbejdet som
guldgraver og arbejdede 810 timer om dagen sammen med de tre
andre guldgravere, han havde leert at kende pa turen. Arbejdet fore
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gik ved at de gravede seks  syv fod ned i sandet, til de kom til det
guldferende cementstenslag, som de hakkede i stykker og knuste.
Men eftersom der ikke var nok vand til at vaske guldet, matte de
ryste guldstevet fra de knuste sten.
I den breendende erken, hvor Calgooli la, var dedeligheden blandt
guldgraveme meget h121j. Kirkegarden var markeret med fire peele,
hvor ingen matte grave efter guld, og de dede blev lagt i graven af
arbejdskammeraterne, der sjeeldent vidste andet om manden end
hans navn. Der var ingen preest i omradet, sa det var op til det enkel
te arbejdssjak at sige et par ord om den dede, inden arbejdet gik
videre.
Mangel pa vand var et af de helt store problemer i Calgooli, og en
lille spand vand kostede ti shilling, hvilket for de fleste guldgravere
udgjorde den sterste udgift om dagen. En guldgraver kunne naturlig
vis veere heldig og tjene mange penge, men almindeligvis kunne en
mand, der solgte sin arbejdskraft til andre guldgravere tjene 21 shil
lings om dagen samt forplejning. De fa stserke regnskyl, Ludolph
Marcker oplevede i erkenen, medferte at alt skidt og snavs fled rundt
i hele lejren, hvilket frembragte en ulidelig stank og fik feberepide
mier til at bryde ud blandt guldgraveme. Der var hverken leege eller
apotek i Calgooli, og det var derfor ikke muligt at behandle disse
febersygdomme, hvilket gjorde dedeligheden alt for h121j. Tyveri var
den mest almindelige form for kriminalitet i lejren, og lov og orden
blev varetaget af guldgraveme selv. Den mest almindelige straf var at
blive lzenket til et tree, hvor den skyldige var genstand for spot og
han. Grovere forseelser resulterede i, at den skyldige blev begravet i
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solen, sa kun hovedet stak op, og her fik han lov at blive i 24 timer
for derneest at blive drevet ud af lejren.
Ludolph Marcker blev i lejren i et helt ar, men en morgen, under
en af de tilbagevendende feberepidernier, opdagede han, at guldgra
veren i teltet ved siden af var ded, og han besluttede at nu kunne det
vsere nok, og at det var bedst at vende tilbage til civilisationen. Han
vandrede til Coolgardie, tog en af forsyningsvognenetil jernbanen i
Southern Cross og herfra tilbage til Perth. Ludolph Marcker havde i
hele det ar, han havde veeret veek, ikke haft mulighed for at tage bad,
og han var nedt til at skrabe skidtet af sig med en kniv for at blive
rirnelig ren. I Perth fandt han skibslejlighed til Sydney, og saledes
sluttede Ludolph Marckers guldgravereventyr. Som sa mange andre
var han rigere pa oplevelser frem for guld.
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Ludolph Marcker vendte tilbage ti1 Burwood, hvor hans tidligere
kompagnon Mr. Newht gav hamjobbet tilbage pa apoteket, men efter
sit guldgravereventyr var han ikke Ieengere tilfreds med dette arbej
de, og efter blot et halvt ars tid kebte han en vinforretning i Sydney
samt en vingard pa flere tender land. Derudover startede han en
importforretning, der forhandlede danske mejeriartikler, hvilket
forte ham ti1 Victoria, Queensland, og New Zealand. I denne periode
blev Ludolph Marcker gift med den danske kvinde, Emma Emilie
Marie Petersen, der var emigreret til Australien nogle ar forinden, og
de fik tre bern sammen, (1897  Jenny Kama Mayee Marcker, 1900 
Emilie Bjerg Mayee (Topsy) Marcker, 1903  Dagmar Sophie Mayee
(Tootie) Marcker).
I 1904 blev Ludolph Marcker udnsevnt til dansk konsul i Sydney,
hvilket bragte ham i berering med mange landsmeend men ogsa
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udlrendinge som f.eks. Roald Amundsen, der geestede familien
Marcker efter sin fzerd til Sydpolen. Titlen som konsul gav ogsa pro
blem er, da et smsedebrev cirkulerede i Sydney, hvor Ludolph
Marcker og hans kone blev beskyldt for at veere uzerlige og bedrage
re. Denne sag fik dog aldrig no get retsligt efterspil, idet angiveren var
anonym, og samtidig fik Ludolph Marcker fuld opbakning fra bade
danskere i Sydney samt det danske udenrigsministerium. Denne sag
var formodentlig efterspillet til en tidligere injuriesag mod Ludolph
Marcker, hvor en gruppe danske i Sydney havde forsegt at forpurre
hans udnzevnelse til konsul.
Ludolph Marcker havde gennem hele sin tid i Australien en neer
kontakt til andre danskere bade de ferste ar, hvor han boede hos sin
onkel, og senere da han flyttede til Sydney og selv i guldmineme i
Coolgardie, hvor hans kompagnoner alle var danske. Der er saledes
ingen tvivl om, at der var et teet sammenhold blandt de danske immi
granter; de medtes privat, lavede forretninger sammen og var sam
men i den danske klub, hvor der naturligvis kun blev talt dansk. Det
skal her fremheeves, at stort set alle middagsinvitationer, bryllupsin
vitationer etc., som Ludolph Marcker modtog i Australien, var skre
vet pa dansk. En vsesentlig del af hans omgangskreds var danskere.
Danskeme i Sydney stettede desuden hinanden ekonomisk og
moralsk, hvilket Ludolph Marcker kom til at mserke i forbindelse
med det ferneevnte smeedebrev En lang rzekke navngivne danskere
skrev til Emma og Ludolph Marcker for give dem deres uforbehold
ne stette og tage afstand fra smeedebrevet, Samtidigt blev der afholdt
en festmiddag "Til .A<;re for Hr. Marcker" for paskennelse af hans ind
sats, hvor han blandt andet blev udnzevnt ti1 livslangt reresmedlem af
den danske klub.
Ludolph Marckers sidste ar i Australien var naturligvis preeget af
hans mange forretninger og hvervet som konsul, man han opgav
aldrig helt eventyrlivet, og hver sommer drog han pa lange udflugter
til de Bla Bjerge. Han investerede desuden en stor del af sin formue
i et omrade, som indeholdt selv, men malmen skulle sendes til
Tyskland, for at selvet kunne udskilles fra de evrige metaller, og der
for valgte han i 1912 at rejse med sin kone og born tilbage til
Danmark for at skaffe kapital til sit mineprojekt. Det skal dog neev
nes, at Emma var syg af tuberkulose og enskede at vende hjem til
Danmark, men der er ikke nogen tvivl om, at Ludolph Marcker havde
i sinde at vende tilbage ti1 Australien. Det skulle dog aldrig lykkes for
ham at rejse den fomedne kapital, og i 1914 matte han opgive sit pro
jekt efter udbruddet af Ferste Verdenskrig. Hans formue var derefter
tabt. Som et plaster pa saret blev han samme ar udnsevnt til ridder af
Dannebrog af Christian X, men han skulle aldrig komme ti! at gense
Australien. Han dede i 1945 i sit bamdomshjem i Nexe i Mar
ckergarden i en alder af 89 ar.

