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Nr. 8 

En kjærlighetskomedie. 
Av 

Charles Garvice. 
(Autorisert oversættelse.) 

(Slutt«.) 

Under denne merkelige epistel var der to 
underskrifter: "Hiram Dl'edge, boteleier. -
Simon Clegg, doktor". 

"Nu tl'or jeg nok at alt er ilorden," sa 
mr. Shalton, di"han la fra sig papiret. "Han 
maa ha været en merkelig mand, men efter 
mit kjendskap til sir Roger, saa kan jeg 
ikke bebreide ham noget. Himlen alene vet 
hYilkel slags liv hun hadde maattet føre hos 
sin bedstefar. Deres mor og tante giftet sig 
med glæde med den første mand som fridde · 
til dem - det har jeg hørt min far si, for 
jeg var dengang bare en gut - bare for at 
komme bort fra ham - og han efterlot al
likevel sine penger til sin søn." 

"Som ikke rørte dem," sa Geoffrey med 
et anstrøk av V>emod ~ sin stemme; han 
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henkte paa den ukjendte sleglnlng, Svill saa 
merk·eliig hadde holdt sit ungdomsløfte. 

,,J"eg har •et andet pap~r at. vise Dem," s::i 
sakføreren, da hans skarpe øiier hadde op
fanget lyden av en vogn som ruUet bort -
Anderl!on hadde nu fJOrlatt hus·et Han rakte 
den ung·e mand det paprr, der indeholdt til
staaelsen om Andertons kiomp1ot. For før
ste gang følte han sig taknemlig over ikke at 
være gjenstand :flor Geoffreys vrede, og op
.rågtig glad over at Anderton var utenfor hans 
rrekkevidde. 

"Hviorfor lot De ham slippe bort - hvor
for gav De Illlig ikke dette papir mens han 
endnu var her? J.eg hadde dræpt ham __ !' 

~,Dd var netop det jeg var ræd :flor, sir 
Geoffrey," lød det rolige svar. " Synes De 
ikke vi har bryderier og ubehageligheter 
Il!Ok ??' - . 

"Han kan prise sin lykke, at han er und
sluppet," sa Geoffrey morskt. "Be om, at 
jeg finder Sybil - eUers gaar det ham galt, 
hvis han krydser min vei." 

"Sir Geoffrey, det er vist bedst at )'eg 
floreløbig beholder alle papirerne," sa "a k-

JO øre pr, nummer. 

~ 

40. aarg. 

hH·1. r n og r l' tt.te sig, "jtg vil gjerne reise 
•nell. cl 1:.ol. før8le tog tilbake til byen." 

"I aften?'" spurte Geoffrey forbauset. 
"Ja, hvis De ikke har noget imot det," 

svarte mr. Shaltlon. "Jeg har endnu endel 
at gjøre. Og hvis De ønsker at vise Dem 
!.aknemlit-; overfor nogen i anledning dis
se - " han pekte paa tegneboken, som inde
boldt papirerne - "saa tak Simmons for det. 
Det vil mol'e Dem at høre hans f1ortælling. 

Der· blev gi t ordre til at spænde for en 
vogn: men netop da mr. ShaUon kom ut i 
halien kom den vogn som hadde kjørt An
der~on til slationen lilbak·e igjen, og hestene 
maatte saa vende om og kjøæ til stationen 
c.ndnu en gang. 

Med løft.e om at komme til byen den næ
sle dag, saasnart han hadde snakket med 
,inspektøren paa sin lille eiendom, vendte 
Geoffrey tilbake til det hus som nu ikke 
Længer var hans. Det er vist faa mennesker 
som har tal tapet av 1en formue saa let som 
ban, men han visste, at med tapet av <len 
vandt han den kvinde han elsk·et, 
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XXIX. 

Meu mr. Shallon kjørte ;ikke direkte Lil 
slationen, saal·edes som Anderton hadde 
g'jiort. Da de kom i nærheten av lady1 Mac
downtons ·eiendom bad han kusken om at 
kjør.e opover ~ndkjørsehm. . 

"Jeg skal ~kke bli længe bod·e, J arnes," 
sa han. 

Inde ~ hallen i Manor House spurte han 
efter lad}~ Maud, og paa hans indtrængende 
ønske IOm al faa tale med hende blev han 
vist ind i dagligstuen, hvor hun sat alene. 
Lady1 Macdownton var gaat lind paa sit væ
relse. 

Lady Maud sprang op v·ed synet av sin 
gjest. 

,,Er der hændt noget galt?" spur~e h'Un 
ivrig, da tjeneren hadde lukket døren ef
ter sig. 

"Nei, slet ikke, lady Maud," svarte sak
føreren. "Men jeg er netop paa vei tilbake 
til London, -og jeg har et papir, som jeg 
gjerne vilde De skulde se saa snart som 
mulig." 

Og mens Maud i taus florba'usdse betrag
tet ham, trak han den værdifulde tegnebok 
op :av lommen. 

"Jeg har fanget vor ven Anderton," ved
blev Shalton, idet han tok papiret med "til
staaelsen" frem, :"og baade 'jeg og sir Geof
frey har nu faat fuld oplysning om det kom
plot som blev utført bak kulisserne i The 
Signet teatret." 

l\laud blev helt blek, men mr. Shalton 
rakte hende papiret og hun læste det ivrig; 
saa saa hun op med taknemlighetens taa
r·er i sine øine. 

,,Han vet altsaa likke -" begyndte hun. 
,,Ikke det mindste," svarte mr. Shalton 

rned dtertryk. "Der er fotet at vHe, min 
kjæf'e lady. Anderton forlater landet senest 
om seks uker, for aldrig mer at vende til
bake - og han viogter sig nok flor at lukke 
op munden. Tænk nu ikke mer hv·erken 
paa ham dler denne sak." 

"Hvorledes skal jeg takke Dem, mr. Shal
ton ?" sa Maud bevæget. 

"Ved at glemme det hele," svarte Shalton. 
"Saa 1er der endnu en nyhet -~' 

,,Er Sybil kommet tilbake?" utbrøt Maud 
gl~d 

,.Tkk·b endnu, men hun kommer nok," 
svarte Shalton, "for nu bar vi endelig op
daget sandheten. Hun er virkelig Sybil Pen-
11ithorne - sir Haralds datter og ikke Po
,·ells - }eg har alle beviserne her -" 

"Aa, hvor det glæder mig," sa Maud, "for 
Geoffrey vil jo gifte med hende, iog det vil 
saa utjevne alt - ikke sandt?" 

,,Han fin der hende nok," svarte sakfø
reren. "Gid hun bare hadde ventet!" 

Straks efter sa sakføreren farvel, helt til
frt>ds med sit dagverk, og foa timer efter 
var han i London. 

Og hvor var Sybil under alt dette? Utmat
tet av sorg og næsten helt nedbrutt paa sjæl 
og legeme kom hun til byen, og kunde næ
sten ikke slaa paa benene for sult og træt
hel. Først nu følte hun at hun næsten ikke 
hadde spist noget hele dagen. 

Det var sent, klokken var næsten ti, og 
tnm saa S1'l; hjælpeløs omkring. I kupeen 
hadde hun tat sløret bort fra sit ansigt for 
kjølighets skyld, og nu stod hun tvilraadig 
om, h'ilken vei hun skulde vælge, og triods 
si.t bleke, forgræmmede ansigt var hun saa 
pen, at fle1'e herrer stanset og saa paa hende 
og undret ~ig 0ver hvad hun gjorde her 
alene 

V1en Sybil var ikke fremmed i London, 
<Jq hun bestemte sig omsider til at gaa ind i 
:.:t av de nærliggende hoteller. Her var hun 
, aa heldig at faa et værelse, og hun la sig 
~aks og sov utmattelsens! dype søvn. 

'.\"æste morgen gik hun ut i galernes traYle 
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vfrvar. Alt om hende var støi og Lummel 
av~ssælgerne skrek og ropte ind "i øi"erne 
paa de forbipasserende, sponognsklokkerne 
kimte, ,automobiler tutet, vogner ramlet og 
og raslet - det var et ør·edøvende spektakel. 
Hun skyndte sig bort fra al denne tummel. 
Hun visste, at det var absolut haablost for 
hiende at søke kontorarbeide - hendes ene
ste utsigt var teatret. 

"Men ikke The Signet, " tænkle hun med 
et suk. "Dit kan jeg ikke gaa, lwacl der 
saa ·end hænder." 

Hun bestemte sig W al henvende sig Lil 
de agenter hendes far hadde kj•endt saa 
godt. Hun tænkte sig først muligheten ~l.Y, 
at mr. Valter kanske vilde engagere hende 
men saa k!om hun til at tænke paa, at det 
vilde føre hende i forbindelse med Ander
ton, som hun frygtet og badet over alt, idet 
hun - kanske uretfærdig - gav ham skyl
den for farens og Peggys død. Saa beslut
tet hun sig til at gaa til et agentfirma i 
Meddon Slreet, hvor hun haddo været med 
PoY·ell den dag, da Geoffreiy hadde kjørt 
dem gjennem · parken. Det forekom hende 
saa længe siden - næsten som en drøm. 
· Hun fortsatte saa sin vei til hun kom til 

Bon.d Street. Netop da hun vilde dreie om 
hjørnet av Meddon. Street, stod hun ansigt til 
ansigt med •en pyntet og sminket dame. Hen
des haar var lyst og kruset og hendes øine 
var 1graa som Sybils, men hadde ikke den 
r ·ene, slraalende glans. 

Sybil for let sammen og smilte, for hun 
k'jendt·e ,igjen Ada Carew, en av koristin
dernc i The Signet. Til hendes ov•erraskelse 
saa miss Carew næsten forfærdet paa hende, 
og der var ·et uttryk i hendes øine, som fik 
Sybil til uvilkaarlig at stanse. 

"Er der hændt noget galt?" spurte hun 
med sin blicl6 stemme. "Er det ikke miss 
Carew?" 

"Jo," m nmlel den anden. ,,Det er mig. 
"Og De 1er jo Sybil Povell - det var jo Dem 
som pludselig fik den store furmue?" 

Sybils øine fyldtes med taarer, for der 
Yar ·en umiskjendelig bitterhet i den ~ndens 
sl·emme. 

"Den har j·eg ialfald mistet igjen," sa 
hun; saa tilføiet hun hurtig, idet hun rettet 
sig stolt op: "De maa undskylde at jeg til
taUe Dem, miss Carew. Farvel." 

Hun• vilde gaa videre, men Ada Carew 
stanset hende. 

"De maa ikke gaa saaledes, miss Povell." 
sa hun med en litt skrikende stemme, som 
skurret ubehagelig i Sybils ører. "Det var 
ikk·e min mening at saare Dem. Det slap 
mig bare saaledes ut av munden." 

Hun vendte sig uten videre om og begyndt~ 
at gaa ved siden av Sybil, som ikke visste 
hvad hun skulde gjøre. 

"Har De engagement et eller andet sted?" 
spurt·e miss Carew indlatende. 

"Nei," svarte Sybil, "men jeg søker et. 
Jeg skulde netop gaa op til firmaet Mau
rice." 

"Aa - ham!" sa Ada haanlig. "Han har 
sagt til mig, at jeg ikke har en tone i livet 
~kke del mindste begrep om at spille kome
die. Da jeg spurte ham hvad han da trodde 
de hadde betalt mig for ved The Signet, lo 
han bare. Jeg sætter aldrig mine ben hos 
han1.' ' 

Hun slog med nakken, saa fjærene paa 
hendes hat rystet og danset. 

"Har ikke De heller engagemenl ?" spurte 
Sybil med <'l blik paa si.n ledsagerindes fine 
klær. 

"Nei, jeg er ledig for tiden!" svarte Ada. 
.,Men det gjør ikke noget, for min forlovede 
har penger •i lommen, saa vi klarer os nok. 
Men hor - hvorfior sa De forresten, at han 
ikk.c kan spille komedi·e? De vet jo godt, at 
lrnn kan det." 

Syhil saa rent forvirret ut. 

N«-. ~ 

"Jeg Yel slel ikke hvad De mener, '' s ,1 

hun. "Hvem snakker De om?" 
"N alurligvis om Jimmy1 - Jimmy .\ndt'r-

Lon," sa Ada i en irritert tone. · 
Sybil blev likblek og stanset brat. 
,,]\len hvad er der iveien med Dem?" ut

brøt hendes ledsagerske pludselig forslkræk
ket. "De besvimer vel ikke? Kanske De ik-
1;:.e har spist noget?" 

"Aa jo, jo ·- jeg har det bare bra; · !-> ;t 

Sybil, som følle en usigelig lettelse ved ;1\ 

Yær·e kvit Anderlon itide. 
,) a. De ser sandelig ut til at ha det 'Jiarc

bra'," svarte Ada med godmodig spydighet. 
idet hun vendte sig om og ivrig vinket p<Ht 
en t1orbik'jørende automobil. Hun skjøv den 
pr·otesterende Sybil ind i denne og sprang 
saa selvind, idet hun ropte: "Estamine l\fan 
s'ions, S. W ." 

Chaufføren nikket, og et øieblik efter ror 
Yogneu avsted. 

"Det er ikke saa langt herfra," sa Ad~t 
"Jeg har faat mig en leilighet, og ·der kan 
vi prate sammen. Hvor bor De?" 

"Jeg J,:.om først til London igaaraftes," !><t 
Sybil lavt, aldeles overrumplet av sin led
sagerske. "Min reisevæske staar paa Jern· 
banehotellet." 

"N aa, saaledes ! " sa Ada .tankefuld. ., Hvor 
er der blit av den gaml·e - aa -" hun 
hadde kastet et hurtig blik paa den sort t 
dragl - "aa, min dumme tunge!" tutbrø t 
hun angerfuld. ,,Det er da vel ikke for 
han1 -" 

Svbil nikket - hun kunde ikke tale. 
"Del gjør mig meget ondt," sa Ada .· .. Fr 

De :alene her?" 
"Ja," stammet Sy bil, "ganske alene i >'..! 

jieg maa find·e noget arbeide." 
Ada Car•w brændte av nysgjerr.ighel d 

ter .at vite hvor der var blit av formuen, men 
et blik paa Sybils trætle, forgræmmede an 
sigt fik hende til at tie. 

"N aa . det kan vi snakke om en anden 
gang," sa hun godmodig. "Der er noget je~ 
skylder ,at si Dem, men jeg sier ikke et 
ord før vi har faat litt at spise. Det var d <t 
et held, at jeg fik kjøpt litt imorges. Naa. 
nu er vi der!" tilføiet hun, da automobilen 
stanset utenfor et litt skmnmelt utscenrk 
hus i Westminster. 

De to unge kvinder steg ut, og efteral h;i 
betalt chaufføren, trak Ada Sybil med Sif:! 
opover trappen til sin leilighet som be
stod av tre smaa værelser. Hun lukket op 
dør.en med sin nøkkel og visle med stolthei 
frem de tre opfyldte og sterkt parfumerl<· 
værelser. Hun placerte straks Sybil i en 
stol med gult sirtstræk og la en høirød pnk 
under hendes hode; men Sybil bad hende om 
endelig ikke at trække op en flaske vin ellE'1· 
trakte te. 

"Jeg har det virkelig bra nu,' ' forsikn •l 
hun. "Det var varmen og - og - saa h:i;

jeg hat en anstrengende tid." 
"J :i, De ser sandelig ynkelig ut," sa de11 

aapenhjertige Ada. "Si mig nu hvorlede~ 
alt er gaat til." 

Sybil rystet sørgmodig paa hodet. H1rn 
følte, at hun jkke kunde Lale om sine sor
ger med. den godmodig~: korislinde, skjønt 
hun visste at Ada menle det godt med hemlf 

"Jeg vil helst ikke snakk r 0 m det," 11111111 · 

let hun. "Det er saa nyt endnu. Men si miµ 
hvad De mente med det De før sa om -· 

"Om Jimmy?" avbrøt Ada hende, ide l 
hendes ansigt straalte som det· al tid gjorclc
naar hun snakket om ham. "De har sagt 
at ban ikke .kan spille komedie," sa Ada 
sri.aret. "Og derfor gjorde jeg det - som jeg 
ikke burde ha gjort - men jeg tør ikke si 
det. Hau kunde gjerne slaa mig ihjel. Der
fot· var det jeg næsten ble'Y for.skrækket d:·1 

joeg fik se D<::m før." 
,.J.eg tror jeg ,·et del." sn S:vhil. og 11wil 
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la;1 orcl skildret hun den scene akkurat slik 
'- li .1 Geoffrey, hadde hørt den. 

.\da stirret med opspilte øine paa hende. 

.,IJe vet det allsaa ?" fr·emstammet hun. 
,)'1 _' · sa SybiL "Det var en skjendig hand-

li11.g og det har ødelagt mit liv - det skilte 
mig fra den mand jeg elsket, og som elsket 
r!Ti;g." 

.'\d:i begyndte al graate. 

., Aa," hulket hun. "Han sa det bare var 
e ll spøk - hvad skal 'jeg gjøre?" 

" Intet," sa Sybil og reiste sig. "Nu er det 
lon;ent. Nu maa jeg forsøke at faa engage
ment ·et eller andet sted - og jeg maa ogsaa 
l"iuuc. mig el logi, for det er for dyrt for 
rn\g at bo paa hotel." 

Ada saa op, og hendes taarevæledP. ansigt 
·•P'klarles litt. 

"Hør nu," sa hun, "jeg kan hjælpe Dem 
111etl det. Gaa bort til mit forrige logi i 
Shepherds Bush. Vertinden er litt striks, 
rnen hun •er proper og billig ·og vil nok stelle 
.Jodt for Dem." 

Sybil mottok taknemlig hendes tilbud, og 
•. ~ne,- endnu en gang at ha forsikret Ada 
')Ill sin tilgivelse sa hun farvel til hende, 
men lovte al komme snart igjen. 

~f.en delte løne blev ikke opfy,ldt, for to 
dage senere gik Adas livsdrøm i opfyldelse. 
. \nderton fortalte hende om sin forestaaende 
re.ise til Amerika, og da han fik se hendes 
oprjgtige sorg, bad han hende følge med 
-;nm hans hustru. Na~urligvis glemte hun i 
"i11 glæde alt andet, og da Sybil nogen uk·er 
~enere skrev til hende, fik hun intet svar. 
Da var Ada allerede veist. 

Efleral Sybil den dag hadde forlatt Ada , 
gik hun til jernbanehoteUet for at hente sin 
'"æ~ke, uten at vite at der nelop var kommet 
l'l Log fra Effingdale. Passager·erne koom 
11 elop strømmende ut fra slalionen da hun . 
t1ærmel sig. Blandt dem var ogsaa en høi, 
kraftig skikkelse, ved synet av hvilken Sy
hils hjerte begyndte at banke voldsomt, iog 
da Geoffrey strøk like forbi hende utstøtte 
hun et svakt skr.ik, halvt av smerte, halvt av 
glæde. Ved denne ly.d for han sammen og 
sna op. 

.,Sybil !" utbrøt han og strakte ul sin 
ilaand, som om han var ræd for at hun 
sknldt! forsvinde som 'et aandesyn. Hans an
"igt, som hadde et træt, f1orgræmmet nltryk, 
sl ra alte pludselig av glæde. 

.. Kom," sa han bydende; "jeg slallde 
11l'lGp til at søke hele London rundt efter 
dig. Aa, min ,elskede!" hvisket han, "hvor
ledes kunde du væve saa grrusom mol os?" 

Sybil var altfor utmattet og i sit hjerle 
altfor glad til at gjøre indvendinger. Med 
hendes arm i sin førte han hende ind i 
l l tomt venteværelse paa stalionen. 

.. \1rin elskede!" sa han igjen, da de var 
kommet ~nd, hvor de var uforstyrr-et. .. Hvor
ledes kunde du være saa grusom?" 

Hun saa rop paa ham. 
,.Ja, grusom!" gjentok han. Saa saa han 

--dypt bekymret ind i hendes bleke, trætte 
nnsigl og tok hende i sine armer. "Men 
nu slipper jeg dig ikke igjen, du kjære," 
rnmnlet han, og ·sybil trykket s1t ansigt mot 
hm1s bryst med ·en følelse av, at hun ald1ig 
111c1· kunde skilles fra ham. 

.. Of~ nu vi! du vel ikke mer sende mig 
!lort fra dig;· hvad ?" sa han. Og da Sy bil 
~na ind i hans øine, som straalte av den 
rnn mestl' kjærlighet, og følte hans armer 
ornt og beskytt-ende om sig, rystet hun paa 
11 od el. 

.. Tkkc hvis du virkelig bryr dig om mig, 
(~eoff," mumlet hun. 

.. :\lin elskede!" utbrøt han fyrig. 1 sin 
kjaTlighels lykke glemte de alt hvad der 
' ;1 r hændt, og det lille, støvede. uhyggelige 
,.C' nleYrrrclsc Yar som el paradis for dem. 

(;pofl"re~- Yar <len første som kom tilhake 
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til jorden. Han husket pludselig paa den op
dagelse han og mr. Shalton hadde gjort. 

"Sybil!" utbrøt han. "Jeg har jo rent 
glemt - jeg burde ikke ha faat clig til at 
loYe at gine dig med mig - " 

"Del har j>eg heller rikke gjort endnu/~ sa 
hun og blr;;v blussende rød, men han lukket 
hende~: mund med ømme kys. 

"For du bryr dig kanske ikk·e om at gifte 
dig med mig nam- jeg har fortalt dig alt," 
vedblev han mer alvorlig. "Sy,bil - du tror 
jo at jeg vilde elske d.ig like ømt - enten du 
var fattig eller rik - og at jeg hele tiden 
har elsket dig oprigtig - " 

"Ja, ja, Geoff," utbrøt hun, "de handlet 
stygt mol os -" 

"Del er ikke det jeg mener, ·min kjære
ste," sa han, "det er del at du - at du er 
eierinde av Pennithorne. ~ ~ 

Hun saa forskrækket op paa ham. 
,,Jeg?' utbrøt hun. "Hvorledes kan jeg 

bli det? Far - " 
"Kj:l"resle Sybil, nu maa du være lap

per," veblev han kjærlig. "l\Ir. Povell var 
ikke clin far -" han la sin arm om hende, 
tor at Lun ikke skulde besvime, for hun var 
blit likhkk. "Vi har alle beviserne - mr. 
Shalhm ,er i besiddelse av dem - og du er 
virke:ig Sybil Pennithorne. Derfor var det 
jeg sc1 , al du kanske ikke vilde 'gifte dig med 
mig. " 

,,Aa, Gcoff, si da ikke del! " mumlet hun. 
"Jeg kan ikke fatte og forslaa alt delte. Jeg 
vet ikke hvad jeg skal tro elle1· tænke -
bare en ting vel jeg-" hendes stemme hlev 
u~·;@"elit.~ øm - .,at jeg elsker dig. " 

* * 
Seks uker senere blev de gift, merkelig 

nok samme dag som James AnderLon, der 
t adåe gjort alt for at skille d~m, reiste til 
Amerika med sin hustru, Ada Ca1-.ew. 

Del hadde Yæret en vanskelig tid for Sy
hil, for tlel faldt hende ikke let at forslaa og 
rine.le sig tilrette i, at den ma.nd som hadde 
elsket hende saa ømt og kjærlig og vaaket 
saa godl over hendes barndom, tikke var 
hende~ far; ogsaa tanken paa, at P·eggy, 
som hun hadde; elsket saa rinderlig, bare var 
hendes sledsøsler, gjorde hende ondt. - Hun 
føll<:> sig saa alene, og det var ikke let for 
Geoffrey al mildne hendes naturlige sorg. 

Lady ?\laud hadde hal en haarcl kamp 
med sin samvittighet, men endelig 
hadde hun overvundet sig selv: .\ftenen 
før brylluppet gik hun op L.il Sybil 
i hendes værelse, fortalte hende om den del 
hun hadde hat i scenen paa The "Signet 
teater og bad om hendes tilgivelse. 

"Hvis du ønsker det vil jeg ogs~a forlælle 
Geoffrey del," sa hun ydrnygt. .. Jeg var 
rent frn mig selv, Sy bil!" 

Impulsivt omfavnet Sy_,bil hende. 
"Du maa slet ikke mer Lænke paa den 

historie, kjæreste Maud," sa hun. " Jeg for
slaar dig saa godt, og du kunde jo ikke vite 
om jeg .ikke var en frygtclig kvinde. La 
es begge glemme del - men hvis du sier et 
encsle ord til Geoffrey om denne histori e, 
saa tilgir jeg d.ig det aldrig." 

Smilende gjennem Laarer kysset l\Iaud del 
yndige ansigl og gik ind paa sit eget Yæ
relse, hvor hendes lanker mot hendes vilje 
søkte til den mand, som for hendes skyld 
hadde reist over havet. 

Drylluppel forcgik i al slilhel tidlig om 
morgenen, fordi bruden bar sorg for sin 
far og søster. Hemmeligheten blev trolig 
bevaret, og ringen undtagen mr. Shalton, som 
førte hende Lil alteret, visste, at bruden ved 
at underskrive sig Sybil Pennilhorne. hadde 
gjorc·· delte lovlig for første og for sidste 
gang i sil li''-
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XXX. 

F cm aar er i virkeligheten en lang tid al 

gjennemleve, men for to som elsker hver
andre saa ømt som Sybil og Geoffrey Ha
milton, er det et meget kort sprand av tid . 
Han hadde ikke helt opgi.t sin virksomhet. 
men det var bare i ny; og næ at han gjen: 
optok den. Hans hiovedbeskjæ.ftigelse var at 
bestyre de to e.iendomme The Grange o~ 
Pennithorne Towers. , 

"Ser du, mylady," sa han spøkende lil 
Sybil, "jeg tok d.ig jo f1or pengenes skyld, og 
saa maa jeg jo ogsaa forvalte dem for dig. ·· 

"Ja, og jeg giftet mig med d.ig bare 
av medlidenhet," svarte Sy bil i samme to
ne, og saa endte det som rqltid med, at <ler 
blev nappet et par kys. ' 

Lady Maud, som tilbragte meget a ,. ::,111 

tid hos dem, var endnu ng:U:t, til stor fo r
bauselse for hendes venner og slegtninger 
Det Yar nogen . som mente .at hun hadde el 
sket Geoffrey og forblit ugifrt for hans skyld 
Ogsaa lady Macdownton trak rent fortvile r 
paa skuldrene, naar l\Iaud g~v den ene fri er 
ener den anden en kurv. Da hun tilsiQ.::; r 
endog sa ne.i lil, he1;tugen J ~y St. Erris bl e' 
lady l\Iac<lownton alvorlig,, .forskrækket. 

"Maud, 'jeg vet virkelig ikke h;vad jeg ska l 
tiio om d.ig," sa hun, rent. ,r_ystet op av si11 
sedYanlige flegma. "Har p.~ da rent glem t 
at 'du for længe siden har tr~adt dine baml'
sko? Vel du 'irkelig hvor , m~nge sæsoner du 
nu har deltat i?" . 11, 1 

"Del vet jeg meget godt, kjære tante. ·· 
svarlo Maud alvorlig, "m,e:q.1 jeg er tilfred~ 
som jeg har det, og hV1orfQr, skulde jeg saa 
gjøre uogen forandring?" , 

Lady, Macdownton hetrag~et kri Lisk :,i 11 

ni·ece. , ; . 1 

"Jeg trodde dog, al !Ju h~dde ovenundel 
det," sa hun koldt. 

~[.aud blev blussende i:"'<;l. 
"I-I vad mener du?" spu~te hun. 
"Naturligvis din kjærlighe,t til Geoffrey ," 

svarte lady Macdownton. , 
"Hvorledes kan du si nciget saadanl, Lante 

Constance?" utbrøt Maud lJ.e,tig. "Min kjær
lighet til Geoffrey, døde l~nge før han gif
tet sig, og det er ''irkelig grnsoml av dig llt 
si det -" 

Med disse ord sly,rtet hun. ut av værelset. 
Men lady, Macdownton var ikke den eneste 

som undret sig over at Maucl ikke giftet sig . 
Sybil', som var saa lykkelig i sit egteskap og 
i sin unge moderlykke, tænkle ofte paa, om 
hun Yirkelig hadd e tat :Gf;}offrey fr ::i sin 
ku~ine. 

Sybil sal en dag i sin va.Kre dagligs lue 1 

deres hus i Curz-on Street, Det var høisom
mer og værelset var opfyldt av duften "'. 
roser som om morgenen var blit sendt inrJ 
l'r:-i. Perinithorne .. 

Hun smilte mens hun sat og saa paa lill e 
Peggy, som var opkaldt dter den anden 
Peggy, hvis navn bare sjelden blev nævnt. 
skjønt del var dypt indgravet baade i Sy
bils og hendes mands hjerte. Næst efter 
Sybil selv var barnet Geoffreys dyreste skat. 
og han kunde tilbringe flere Limer med ni 
leke med hende. 

I dette øieblik var hun beskjæftiget med -al 
trække av sig sine SNO, og med ærlig og egte 
kvindelig beundring at betragt·e sine rosen
røde, surna føtter. 

"Pitly; Pil ty!" mumlet hun, og Sy bil Lok 
hende i el anfald av ømhet i sine armer og 
knuget hende lil sig. 

Imens Yar Peggys far paa vei fra en visit 
hos mr. ShaUon, som var barnets gudfar, 
og han var næsten likesaa begeistret for 
hen<le· som fal'en selv. Han hadde hænderne 
fulde av blomster, for han kunde likke gaa 
forbi en blomsterpike uten at kjøpe noget og 
nldrig forb] en ligger uten at gi ham nogel. 
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"Det ligner aldeles Geoff ut og ind!" vil<le 
Beaumonl ha sagt, hvis han hadde været 
Lilslede. Geotfreys lommer strullet av leke
tøi, som han hadde kjøpt i enhver lckeløi
bulik paa veien f~ Linoolns lnn til ;\iayfair. 

Hau plystret lavl og temmelig umusikalsk, 
idet ban dreiet om hjørnet av Curzon 
Streel, og for i hastverket like mot en herre, 
som kom fra den molsatle side. Uen frem
mede, som var høi og mørk, var meget sol
brændl, som om han netop kom fra syde11. 

"Uml1orladelse -·' begyndte Geofrey, men 
i det samme ulslølte han et utrop av glæde. 
Det hal ve av blomi:;Lerne faldl ne<L p:.i a jorden 
lil morskap for de forbigaaen<le. 

"Beaumont1·' ulbrøt han. "Nei, del var 
Lia ei1 glæ<lelig ov·erraskelse." 

Han hadtle grepet sin vens haaml ug rystet 
og knuget den saa voltlsomt, som om han 
vilde knuse den. 

beaumonl smille og forsøkte at redde sin 
llaantl fra undergang. En skarp iagLtager 
Yilde ha set, at han var blit blek under den 
s0lbrændle hud, men Geonrey: var allfor 
glad til at lægge merke til nogen ting. 

"Tænl-.. at jeg skulde møt-; dig saaleues;' 
sa han og Luk l.Jlomsterne •op fra galen. "Du 
var vel ikke paa vei til mig·? Nei, natur
ligvis ikke, du vel jo ikke min adresse -
og du har vel heller ikke været hos Shal
ton - jeg kommer like fra ham! Du ser 
sandelig godl ut - •· 

"'lak, gamle ven," sa Beaumonl forkgeu, 
da han endelig kunde raa sagt et nrd. "Jeg 
dl gi cLig kornplimenteu tilbake." 

"Ja, naludig;is - jeg er jo gil\· :,,'arie 
hans ven, som om denne kjendsgjerning v<1r 
en lilslrækkeLig grund. 

Ber.umont for let sam ruen, men ( _~t·ort rey 
vedblev uforstyrret: 

"Kom nu med det samme op til os ni.: "f· 

hvorledes vi har det - her bor vi . •· 
Hau stanset utenfor sit hus. 
Beaumont i1or let sammen. 
"Nei, nei, Geoff," sa han forvirret, "e11 

anden gang - jeg skal møte en rnanrl -. 
og jeg er heller ~kke i visitdragt - " 

"Aa prat, kjære ven!" sa Geoffrey var:nt 
"Du kan jo gaa igjen straks, og jeg blir me
get lei over del, hvis du ikke gaar med op et 
øieblik. Vi har i alle disse aar <;nakkel saa 
meget om dig . .Jeg skyldrr jo cgenllig dig 
min lykke." 

Der gik en trækrung uver 13eaumonts an
sigl, men han overvandt sig selv til at følge 
med Geoffr·ey - han maatte jo allikevel møte 
hende en gang før eller senere. Og han 
burde j~ glæde sig over at Maud var lykke
lig med den mand hun elsket. Hans hjerte 
banket voldsomt da han kom ind i den 
blomsterfyldte hal sammen med Geoffrey. 

"I.ivor er mylady?" spurte Geoffrey bus-
1·.ovmes leren. 

"I dagligstuen, sir Geoffrey," svarte man
den, og Geoffrey indbød sin gjest til at gaa 
ind. 

Vær·elsel var opfyldt av el gyldent sol
lys , men der la sig en taake ['or Beaumonts 
øine og det suste og bruste i hans ører, 
da ham; ven utbrøt : 

,~M:in kjære, jeg har lat med mig hjem eo 
,·en - du har saa ofte hørt tale om ham -
il.er er endelig Harry Beaumont - " 

Da Beaumont løftet sine øine saa han ind 
i et pur blide, graa øine, som spørrende og 
venlig var fæstet paa ham. Han tumlet næ
sten tilbake. Det var el fint, skjært ansigt 
med 'en fylde av gyldent ha::ir - det v:ir -
aa, for €n lykke! - det var ikke lady Maud 
Macdownton ! . I øieblikket kumle han næ
sten ikke fatte ·eller forstaa noget :::iv tlet 
h·ele - hvad skulde dette bety? Hvem vnr 
denne smilende, gulhaarede kvindc - o~ 
ln·or - hvor var lady 1faml? 

I\nnsk(' Syhil 111.-d kvinde11s skarpe in-
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sllnkt aule hvad der floregik i ham, for hun 
trykket hjertelig hans haand og fik ham 
til at sætte sig i en makelig s~ol. Et øieblik 
efter var h-an forestillet for baby; Peggy, som 
fra del sikre ly paa sin fars arm under
søkte ham kritisk. 

"Er hun ikke makeløs?'· spnrte hendes 
stolte far. 

Beaumont nikket endnu halvt drømmentle. 
"Kjære Geoff, vil dn bære hende op i bar

neværelset?" sa Sy bil taktfuldt. "Hun Jiar 
ikke faut sin te endnu og hun tr:rngPr <len 
vist." 

Dette var mer end tilstrækkelig for Ge~11 -
frey, som med nogen fremmumlede nnd
sky!dende ord styrtet ut av værelset mP<I 
harnet. Sybil grep straks leiligheten. 

.)Jr. Beaumont," sa hun med en likefrem 
naturlighet, som straks vandt Beaumonts 
hjerte, 7,ventet De ikke at se en anden her 
i mit sled? Og De blev tilsynelatende ikke 
skuffel! Vii De ikke ba fortrolighet lil mig? 
Si mig hendes navn." 

"Lady Maud Macdown~on," sa Beaumont, 
mens hans øinc lyste av pludselig haab. 

"Min kusine," sa Sy bil. "Jeg er - eller 
vur -- Sybil Pennithorne, og jeg :,kyl<ler 
Dem mit livs lykke, saa -" 

"Hvor er hun da?" avbrøt Beaumonl j,·_ 

rig. 
Sybil smilte. 
"Kom med mig," sa hun, og hun gik gjeu

nem hallen og ind i en liten gang, fulgt av 
f1eaumont. Utenfor en av dørene stanset 
llllll og betragtel ham venlig med et skjelmsk 
n llry k i øi nene. 

"kia deriml - og hold gotlt fasl paa del 
lh! rin der," hvisket hun. Og før han kunde 
raa rngl et ord aapnet hun døren, gav ham 
et blidt, Ulet pnf' og lukket saa igjen <løren 
r fln- sig. 

li ~m stod et oieblik og stirret paa den 
scene som viste sig flor ham. .Midt i værel
set slod el staffeli og foran det stod den eneste 
kvindr hw nogensinde hadde elsket, iført 
rn b';it mnlcrkittel og med pt:'nscl ng pnlPI 
i haanclen. 

Idet han nærmel ~ig veutlle hun sig om .-." 
sa:i paa ham. Det var ikke til at ta feil av - -
kjærligheten lyste ut av haus øine, og Ul 
utsiraklc armer sa mer end mange ord . .Med 
et b1.1k faldt pensel ng palet ned paa gul
Yet og med utropel 1.Harryt" "ank lady 
:\fauc!. i hans armer. 

"Min elskede!" utbrøt han et øieblikefter. 
"Jeg kan næsten ikke tro det. Jeg trodde -
"Geoff - jtg - jeg vilde ikke gaa med 
ham - men han fik mig til det. .Jeg var 
saa ræd for det var dig, men hun for
cfod - " • 

.,lJun er en engel!" hvisket Maud med ho
det trykket til hans bryst. 

"Det tviler jeg ikke paa, t0en hun er 
ikke min," warle bendes forlovede. "Jeg har 
læ.nglet saa efter dig - som et tørstig men
neske smegter efter <et glas vand - -"· 

En halv time senere kom Geoffrey til 
bake - brødebetynget over, at han hadde 
I att sig opholde saa henge av miss Peggy 
Hamilton -- og fandt sin hustru ifærd med 
:lt ordne de blnmster han hadde bragt med 
sig lljem. 

"Hvor er Beau 'l" spurte han. ..Han er 
vf'l ikke gaat ?" 

,,Ban er i paradiset, min ven," sa Sybil 
ng smilte til ham. 

Men Geoffrey syntes meget tungnem, for 
han saa sig frnmdeles omkring, som om han 
\'<:ntet at finde sin ven bak pianoet. 

.,Hvor bar du uten at vite det været i 
uisse fem aar, du dumme gut?" sa hans 
hustru, [det hun gik bort til ham og satte en 
rose i hans knaphuL 

Sa:1 gi1: tlel endelig op for GcoffrC'y. 
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"A.a -" utbrøt han og la armen om si11 
hustrus liv - "mener du, at han er hos 
:\faud?" 
. ,,Javist!" sa Sybil. .,Er det kanske ikke 

bedre for hende end at være forelsket i 
Dem, min herre?" 

Jo, del vet Gud!" f1orsikret hendes mant! 
med et hjertelig kys. "Det vilde ha været en 
ren tragedie og intet andet. Istedet er <lf'l 
hlH -" 

"En komedie," avbrøt Sybil ham blidt med 
-;tr:-ialenrk oine -- "en kjrerlighetskome<lic' 

En(] r. 

r~~·
..,.-...·~l 

Fra en storstads dyp. 
(&l billedet side 7 ) 

De lider ligger ikke sa.a langt tilbake, ua Amerika 
blev betragtel som et rent eventyrlaml, hvor man 
fandt guid paa gaten, eller hvor ialfald alle, som 
vilde ta fal og heslille noget, kunde tjene sig en 
formue i en baandvending. Mange steder i det vest
lige Amerika er der vel eudnu plads og bruk for dyg
tige arbeidere, men i storbycrne derover er det ikk C' 
længer godt at være. Der fintles neppe nogen fleJ, 
paa jorden, hvor det er saa vanskelig !or en utl::cn. 
ding ut finde arbeide som f. eks. i New York. Ar
hcidsløsheten i denne millionby er selv under nor
male forhold aldeles frygtelig, og hvis uer stoler sær
lige ulykker til - som for øicblikket den store ver
dClllskrig, nærmer tilslanden sig sterkt en kalasLrofe 
Vort billede gir et indtryk av den bw1dløse nou og 
fattigdom, som for tiden hersker i New Yorks laven· 
befolkning. Tætte skarer av erhvervslose mæucl stam· 
opslilt ulmfor el tidligere kineser-teater, hvor mid
nalsmissiourn nu gir husly til alle de elendige, som 
ikke har lak over bodet. Det er er1 broget menne
skehjord vi ser for os her: !I vite og sorte, asiater 
og europæere, syd.boere og nordboere mellcm hver
andre. Fra alle kanter av jorden bar de stevnet hil 
over til den nye verden i haab om at vinde guid og 
grønne skoge. Alle har de lidt samme skibbrud og 
rløn samme skuffelse. Indtil de omsider er havnet 
utenfor m.issionens fattighus som deres sidste titrlugb
steld. Det er ikke store herligheter som venter dem 
naar de slipper indenfor dørene. Men en tallerken 
varm suppe og et gulv at hvile paa er dog bedre enrl 
d('l1 visse sult paa New Yorks haarde brosten. 

Lykkebilledet. 
Uypl indc mellem de store skoge laa en 

gammel, kongelig fabrik . 
Der var bare en indgang som li! en fæst

ning, og den lukkedes av en høi, spitls port 
med aarstallet 1714 og et mæglig ~ongelig 
vaaben av smedejern. 

D1: lange, lave bygninger med de gulkal
kede vægger og brede vinduer og dører had
do nelop del enkle pr~g forbundet med no
get vist værdig, der var et særkjende for 
denne lid. En !ilen sjø, som om sommeren 
var overgrodd med vandliljer og frodige 
vandplanLer, omslynget fabrikken paa de Lo 
sider, og bak laa parken med sin gamle 
lindealle der var gjennemskaaret av en dyp 
hulning, paa hvis bund en liten bæk hastet 
wsted med det mæglige møllehjul, som en 
gang hadde drevet det hele. N aar luristerne 
hørh~ hammerslagene, som gav gjenlyd 
langt op i skogen og fandt ned til den av
sides idyl, kunde de fyldes av en underlig 
stemning, som om de pludselig stod overfor 
en længst forsvundet tid. 

Lang& den ene sjøbr·ed hadde der rieist sig 
en Jlten by, men det var fabrikken som var 
byens hjerte, det var den som gav den liv, 
og uer gik ut en underlig feudal luftning 
rra den, som nu hadde holdt by:en fanget i to 
hundre aar. Turisterne strømmet gjennem 
<len, villabyen r·eiste sig ved stationenerne 
rundt omkring, selve den store by Jaa bare 
::10gen faa mil borte, men fabrikken og byen 
slumret, dukket sig ved den lille sjø og . lot 
den nye lid fare over sit h<;>de. 

Ov<r fahrikken, parken og 1i.æslen ove1· 
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hele byen regjerte dil"ektør Gorm med saa
godtsom uindskrænket myndigh·et. Nu var 
han snart gammel med langt, hvitt skjeg; 
men han var endnu i besiddelse av sin 
fulde kraft, og trods sine stive gammeldagse 
anskuelser litt av et forretningstalent. Han 
hadde selv arbeidet sig op fra en liten, fat
tig gut, indtil han for en hel menneskealder 
siden hadde leiet fabrikken av staten og ar
beidet den betydelig op. 

Han hadde den dypeste kjærlighet og re
spekt for arbeidet; men det passet netop 
med hans opfattelse, at det rørte sig som det 
gjorde paa den gamle fabrik. Inde bak de 
lyh.ke mure var der de bedste og mest mo
derne maskiner, men allikevel var det slet 
ilih r som en anden fabrik; der var noget 
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Han følte sig dobbelt fri og uavhængig ved 
bevisstheten om, at han var den eneste som 
ikke behøvde at gaa gjennem den gamle 
port. Han levde som en fri fugl i de deilige 
omgivelser, slog op sit stafeli hvor det pas
set ham, og malte sine smaa, stilfærdige par
tier, og solgte dem til en kunsthandler inde i 
hioY·edstaden for en betaling, som akkurat 
var stor nok til at sikre ham et nogenlunde 
s11rgfrit utkomme. 

Diriektør Gorm elsket ogsaa naturen, det 
vil si især den natur som hørte til fabrik
kens, og hver dag gik han sine lure sam
men med sin hustru Lodovika. Hun var 
høi og mager med en spids næse; men hun 
førte sig med en viss værdighet, som passet 
til l:wnd.;:;: ~tHling som ~t~<l~ts d.n~r.p.in3 
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hadde milde, blaa øine, og der var en eien
dommelig bløt ynde over hele hendes lille, 
lyse skikkelse, og uaar Hjarne saa paa hen
de følt~ han sig som det lykkeligste men
neske i verden. 

Lille fru Inga stod likesaa alene som sin 
mand, og de to nygifte levde likesom i el 
lufttomt rum aldeles for sig selv; de nød 
sin lykke, og verden og omgivelserne eksi
sterte neppe for dem. 

For direktøren og hans frue var denne 
tilvekst straks ·en ny ærgrelse; men den lille 
frue 'ar· saa indtagende, saa man blev snart 
forll.olig med hende; og skogen, parken med 
sin gamle alle og den lille sjø dannet del 
nydeligste sceneri om de unge egtefolks 
lijærJigb etsidyl. 

KJokken 12 nat utenfor et fattigherberge i New York. 

fornemt og stilfuldt over alting og arbei
derne følte sig næsten som en slags embe,ds
mænd. 

Byens beboern hørte saa godt som alle til 
fabrikken; naturligvis var der ogsaa kjøb
mæud og haandverkere, men de hadde ogsaa 
sin opgav·e at, løse til fabrikken og arbei
tlernes bekv·emmeligheter. 

Grunden saavelsom husene hørte under 
fabrikken, og direktør Gorm fandt sig ikkoe i 
private boliger eller pensi·onærer, alle saa
tlanne maatte søke op til villabyerne i sko
gen. I hele byen var der eg,entlig bare et 
eneste menneske, som var helt uavhængig, 
ng dt>t var kunstmaler Hjarne. 

Bjarne hadde kommet til at elske dette 
underlige sted, og ved det, direktør Gorm 
kaldte et ulykkestilfælde, var det lyktes ham 
at faa leit> et av byens smaa huser nede ved 
sjøen, hvor han nu kunde silte urokkelig i 
helr fem aar. 

Begge to ærgret sig ofte over Hj arne, som 
stilte sig op paa de mest umulige steder: 
han var i deres øine en repræsentant for 
det liv som de hver dag saa flyve forbi sig, 
men nødig vilde ha til at bygge :riede i de
res iidyl. 

Allik,evel let de ham væ.I'e i fred, ja de 
stod av 10g tål stille, saa paa hans billeder og 
viekslet et par ord med ham; han hørte nu 
engang til hos dem, og der var noget saa 
stilfærdig og fredelig over hans slingrende 
skikkelse, som gjorde et vist indtryk paa 
dem. 

Hjarne var en ensom og stille natur, som 
holdt sig f1or sig selv; han var av denslags 
mennesker, der netop indeholder meget og 
derfor har vanskeligst for at lukke sig op. 

En dag kom han hjem fra ·en liten reise 
og overrasket byen ved at ha med sig en 
ung hustru. Hun var betydelig yngre end 
h.:.m . hun v::ir PgPntlig ikkP. piin. mPn hnn 

De flesie egteskaper falder til hvile i en 
viss vanemæssig I"O, og det er faa som vinder 
det r.igtig store fod i eg~eskapets lotteri; 
men denne store lykke var blit kunstmaler.en 
og hans hustru tildel. Kanske de som le
ver i rolig tilfredshet er de lykkeligste; 
men der er allik·evel en himmelvid avstand 
op til de høider, hvor de utvalgte bor. 

Naar to hjerter i et egteskap smelter 
sammen i denne forunderlige harmoni, saa 
opieve& noget av det største og herligste, 
som kan naas her paa jorden, og slik var 
det med Bjarne og fru Inga. 

Deres liv blev saa rikt og slraalende: 
Hjarne tok sin hustru med sig ut i natu
ren og lukket hende ind i den trylleverden, 
hvor han hadde borgerret. 

Inga gjorde bare det aller nødvendigste 
i huset, saa søkte hun ut, der hvor Hjarne 
sat og malte; hun tok hans hode mellem 
1;in <.> hændn og kysset ham som efter en lang 
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adskillelse, og saa kreclsct hun rundt om <let 
sted, hvor han hadde sat op sit staffeli, og 
kom tilbake, fyldt med hundre smaa op
lcvelser, der gjorde dagen saa r.ik. Hun 
fulgte hans arbeide med den varmeste be
undring, og Hjarnc oplevet virkelig en 
kunstnerisk blomstringstid, og præs'terte det 
bedstc han nogensinde hadde evnet 

Hjemme i dePes smaa værelser l1evde de 
helt 1og i\1ldt for hverandre. Det er den 
sto!'le kjærlighets hemmelighet, at den aldrig 
ældes, bestandig holder sig lik1e frisk, og al
dri:ig ble,· de trætte av hverandre, og hver 
dag blev •en kilde til ny1 rigdom. · 

Naar do sat ved siden av hverandre hjem
me ~ deres siofa dler paa .et av allie de y,ncl
lingssteder de hadde valgt sig ut ved sjøen 
og j parken, fandt de efterhaanclen helt ind 
lil del dypeste i lweirandres hjerLer. 

Hjar111e rummet de r,ik1este følels1er og 
sLemn.inger, men det hadde slumret; nu kom 
Inga og rørte ved det med sin lille haand 
og hæviet fortryllelsen. Et eneste litet ord, et 
bl~k 1el1ei- smil bliev en nøkkel som lukket op 
for ·en verden av r~gdom. 

Hr. og fru Gorm saa dem daglig; fru Liodo
vika ærgi,et sig over der·es fiorelskels1e. De 
opfør~e sig som om der ikke eksisterte an-

- clr.e mennesker end dem, syntes hun, men 
allik·ev·el var det en skuffelse for hende og 
diriektøren, naar de en enkelt dag i.k@e saa 
det unge par; der var uoget saa varmende 
Yed at se paa deres ly;kke. 

Ifjarne malte den første sommer en mæng
do billeder av sin hustru, og især malte han 
et stort billede av hende, 11Vlori han la al sin 
enl'e iog hele sin sjæl. Inga stod bøiet over 
el g'jærde, 1i bak'grunden saa man sjøetll og 
litt iav fabrikkens hov•edfacade. 

Oet var ·et udmerket billede, han kaldte 
det "Lykk·e", 10g sjelden hadde man set en 
saa straatende lykke g'jengft paa lerretet som 
den, der lyste ut .av fru Ingas ø,ine og hele 
sk:ikk,else; der var nog,et saa bedaarende yn
dig 1over hende, ,at de som saa billedet ikk1e 
saa liet g1emte det igjen. 

Baade hr. og fru Gorm saa det og beun
d11et det; men de kunde jkke forstaa, at hv·er
kicu lnaleren •eller hans hustru vilde sælge 
del, men paastod al ele aldrig vilde skille 
sig la\" med det. 

nAa; v•ent bare tU der kommer litt mot-· 
gang," sa fru Lodov.ika 1og nikket med hodet. 

Det 1ene 1aar gik efter det andet, uten at 
der skedde nog·en flOrandr,ing i det unge 
e,gtepars maate at v,æ;r·e paa. 

De yai· fr·emdel.es like uadskillelige, endnu 
var Ider den samme straalm1de glans i de
r.es øine, 1og endnu kunde de staa stille og 
kysSJe hverandre paa de ensomme skogsitier. 
Die cyldet ofte ut sammen, Bjarne med ma
lerkassen paa ryggen. 

Fru Gorm holdt ø~e med dem, hun syp.tes 
de-Pes iopførsel ~kkie passet slig for snart gamle 
folk, og det blev rent galt 1en dag da hun s'am-
1nen med sin mand saa, hV1orledes de 't1or
søkte at kysse hverandre paa deres cykler. 
Naturligvis veltet de begge to til straf for 
sin kaathet. 

"Del hadde du aldri,g faat mig til at gjøre, 
Hans," utbrøl fru Gorm iinclignert. 

"Nei, del~ 1er sandt, mor," sa hendes mand 
og smilte litt ironisk, han var ikke fri for 
at misunde de to unge. 

,) a, vent bare til der kommer motgang," 
sa 'fruen, men lmn gik dog ned og hjalp de 
lo unge 1paa benene; det saa ut til at ele had
de slaa~ sig endel begge to. 

De var l ill flaue, og fri.1 Gorm send~e dem 
og$a:t nogen i høi grad irettesæittcnde 
blikk,e. 

Miotgangen meldte sig; da Hjarne kom 
hjem viste det sig at han hadde brukket sit 
hø.if'e haandled, og nu kom der tunge lider 

det lille, gule hus. 
I flffP mannede r gik Hjarne med armen 
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i hind. Det var et meget ondartet brud, og 
da lian ·endel,ig fik armen fri var der allike-. 
vel •en slappelse .i de to fingre, som ikke 
vilde gi. sig. 

Doktorien i1orbereclte ham paa, at det end
nu vilcle gaa flere maaneder før han kunde 
arbeide igj-en, og elet saa ikke godt ut for 
det lille hjem. 

Naturligvis var aarsaken Ul uhcl<let blit 
k'jendt overalt i byen, og Hjarne og hans 
hustru f1orstod godt at man ikke hadde rig
tig medfølelse med dem, og derfor holdt de 
sig om mulig 1endnu mer for sig selv. 

Det Yar meget lilct Hjarne hadde lagt 
~,ig 1op, og i løpet av vinteren lømleis det 
svært ul i hjemmel. Først drog alle de 
surna , nydelige hiUeder av fru Inga avsted, 
bar·e <let stor·e lykk·ebillede beholdt de, og 
saa maalle smykker, møbler og bøker og alt 
hvad der kunde unclvæ!"es gaa, somofteist for 
at opholde liv·et og skaff.e penger til den 
lws lb are massagebehandling. 

D·~ ængstet sig hver for sig, men det var 
rør.end(' at se hvor1edes de fors~od at skjul·e 
det 1og trøste ·og holde modet oppe hos hver
andr,e; tilsynelatende like fornøide og lyk
kelige gik de sammen paa sine daglige tnl.'c, 
og hvor grundig fru Gorm ·end iagttok dem, 
maattc hun indrømme at det saa ut som om 
d·e bare holdl enclnu fastere sammen. 

Eftersom tiden gik kom det saa vidt, at de 
slod overfor den bitre nø<l; naar de sat sam
men om •det larveHg·e maallid smilte ele dog 
kjærlig lit hverandre; deres opfindsomhet 
i~or al glæ<lc hvernndre og hjælpe hveran
dre iover alle sa rn ble,· dem en kilde til me
gen lykke, ·Og naai: de sat sammen i tus
mørkiet bar deres kjærlighet dem over al de
res nød. 

Endelig @om den dag da lykkebilledet 
maat~e avsted. De tok høitidelig avsked 
med del; det skar dem .i hjerte!", men nø
den krævet det, de maatte. 

Del bleY hængt op hos Iljarnes kunsl
hancHer, og de fik laant en liten sum paa 
diet; men del blev ikke solgt og snart var 
bunden naadd. 

Dir1ektør Gonn og hans frue bcgypdte at 
føl1e 'medlidenhet med det ung1e egtepar, som 
stJ.1e;cl saa tappert med s,in skjæJme. Om 
høsLeu henimot 1jul var det især svært travelt 
paa fabr;ikk1en; der til virkec1es hovedsagelig 
bordkniver ,av alle slags, IQg paa den tid tok 
direktøren 1ekstra .arbeå.dshjælp til polering. 
Det var .ikke usedvanlig at haandverkernes 
og de mindre k'jøbmænds hustruer gav en 
haandsrækning med. 

Arbeide! kunde 'utføres av enhver og blev 
godt betalt. Nu snakket direktøren med sin 
hustru 1om det, og ·en dag de møtte I-Ijai·nes 
for.eslog han· maleren at gjøre et forsøk med 
dcUe arbeide, som sikkert ikke kunde skade 
han~. lrnand. Forslaget blev .imidlertid av
slaa.l, iefler fru Gorms mening endog litt vel 
overlegent, •og hun følte sig fornærmet. · 

En aften k·om Bjarne og hans hustru 
hjiem fra byen. Hjarne hadde den dag gaat 
fra sted til sted for om mulig at faa hjæJp. 
Ing:1 hadde v·en~et utenfor, og det hadde pinl 
hiende 1at Ste hvor modløs iog forkuet han var 
hver gang han kom Lilbake efter et mislyJc
IDet forsøk; han eide ikk1e holdning længer. 
Inga la s:in haand i hans. Hun førte og 
ledet ham og smilte til ham gj·ennem taa
r,cr. 

Da Jng<i satte frem deres aftensmaaltid 
vaak'net dog al hans ·energi; han indsaa at 
dette ,ikke kunde vedbli at gaa, han maatle 
gjere nogel alvorlig. Inga var virkelig blit 
haadL' mage1· og blek, nu gjaldt det hende 
han 1elsket. ela rna.alle al slollhet Yike. 

Mens han sat optat av disse tan~er be
lragtet fogn ham opmcrksomt; elet skar hen
de i h1jerlel at se ele vemodige trækninger 
mn lH"1~; rnttnd. Ikke fo r alt i verden vilde 
lrnn se pa:1 al han sknlde Yedbli at lide; 
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uu l1adc.k hun faal en ide som skulde i\·erk
sælles, lwad elet saa skulcle koste. 

l'~æste morgen hadde bGgge det usedvanlig 
lra \·elt; og det var ty,delig, at der var noget 
de begge skjulte fo1: lwcranclre. 

"Jeg J'e,iser bort idag og kommer ikke hjem 
før iaften,·' sa Hjarne, og ven~et en slrom 
aY spørsmaal ; men Inga lot likefrem lil at 
fole sig lettet v·ed at bli kvit ham. 
Ult~ erler gik han gjennem den gamle 

port og ind paa direktørens kontor. 
Gornt drei·el sig rundt paa sin konlorslol og 

mønslrel maleren, som lilt usikker kom 
frem rn ccl sit erend. 

,.N a~ , 1rn kan det allsaa ikke gaa henger 
med kjæJ·ligheL ·og kildevand," sa Gonu. 

"Jeg 1e1" blil. litl ræcl flor min huslru," kom 
elet spakfærdig fra Hjarne. 

"Ja , ja, Hjarne. der er ingen skam i al 
arbeide,· ' svarte "direktøren og gik foran u l 
i det slol.'c galleri . Hjarne slog øinene ned 
for .alle de nysgjerrige blikke, og et øieblik 
efter sal han Yed 1en liten smergielskiv·e med 
en kasse raa bordkniv·er Vied siden av sig. 

Direktoren gav ham utførlige anvisninger 
og Yist•e ham tilrette, og saa tok Hjanie 
fal. 

lLm saa lwerken tilhøire eller tilvenstre. 
bøide sig dypt over sit .arbeide og gjorde sig 
ydersl umake. 

Direktøren hadde saa,·idt faat sal sig 
igjen før cløPen gik op, og nu var det fru 
Inga som stod 11oran ham; hun følle sig 
ø1ensynlig litt genert. 

Gorm skjøv brillerne op i sin panele. 
,,N aa. 1er det Dem, k'jær.e; frue?'' 
Der kom •et litC't, muntert smil op i øic11 -

k1,ok1ene. 
Stammende kom fru Inga frem med si 11 

begjæring; hun hadde hørt at damer god t 
kunde polere, og saa vilde h'Un spørre om 
hun kunde faa forsøke. 

Gorm. miste sig og mønslrel den lillt' 
skikkelse; eler Yar noget i hendrs slenmH' 
og heJ.e væsen som rørte ham. 

"Er det nu 1ogsaa nødv·endig?" spurte han. 
,.Del er nødvendig," svarte hun, .. for 

Hjarnes skyld." 
Hui~ slocl med hjertet i halsen, hun Yar 

sa;i ræd for .et avslag. 
"Kunde ikke Deres mnnd heller gjøre 

del, frue?" 
)-1 jarnc, nei aldrig. elet Yilde Yærc synd," 

sa Inga en_ergisk. 
"Mien De kan'?" 
Dir·ekløren saa paa hende med et mildt 

blik. 
,.J h , ljeg kan saa let for hans sky,ld," svarte 

hun og saa op med et lyst smil; men der 
blinkiet en la.arie i hendes øine. 

D3rektøren l>etænktc sig et øieblik, sa;1 
bad hau frn Inga følge med s.ig. Denne 
gang gik han ikke gj-ennem fabtikken, men 
boTtov·er 1cn lang gang til et litet rum, hv1or 
der stod tre smaa polcrskh·er, som ellers 
b1eY benyttet til andet arbeide. 

Gorm satte selY remmen til den ene skiY C' 
og satt<:' den igang, hentet kniver og Yistf' 
fruen llV'orledes hun sk'ulde bære sig ad. 

Alvorlig hængLe Inga op sit y,ttertøi, l·ok 
paa sig 1et start 1ærmef1orklæ, og da hun var 
blH anbragt paa den lille træstol og merket 
at . hun kunde IUtføre elet, smilte hun mun 
tert til den gamle graaskjeggede mand. 

Direktøren smille ogsaa da han gik til 
bake. Nu var de begge kommet gjennem 
den gamk port; men han var blit saa Yarm 
om hj'erlet og skyndte sig op til sin hustru. 

Fm Gorm slog hænderne sammen da 
hun fik høre nyheten, og hendes mand 
mnalle la hende med ned til den lille dør: 
men dn Jn\n gjcnnem dens r ute hadde set 
tivorlC'des fru Inga :1 1"beiclet ivrig m·er ski 
ven, brøl al hemks inclignalion sa1nmen, og 
hun Yend!C' sig ener·gisk om mot manden. 

,)fans. ddle her er s~·ncl. elet Yil jeg si 
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d.ig, " sa hn n og reiste sig i hele sin im
pcmer,endc høide. 

,,De har saamen godt av at arbeide, Lodo
,·ik'a, og du har jo s·elv sagt -" 

"Du skulde skamme dig, Hans. Is~edet 
fo1· at hj,ælpie m~g at tinde paa nog,et. " 

"VH du at jieg skal gi ham penger?" spiurte 
Gorrn. "Penger? Ja, det kunde du bare 
\"OY:e!°" 

Fruen rystet morskt paa hodet og gik ind 
paa kontoret. 

"Hvis du vil hø1,e det, sqa har }eg ogsaa 
en plan, kjære L,odov:ika, ~or jeg er virkelig 
kommet til at holde av de to, og jeg har hat 
~od~ 'av al se paa dem." 

"Kom med planen, Hans," sa hans hu
s tru. 

Og fru Gorm maatLe indrøm1ne at det 
" ar 1en uclmerk:et ide, da hendes mand nu 
ulvikl el. den for hende. Direktøren Yilde 
kjøpe lykkebilledet, som han visste hang 
ller inde. - - Der.es eneste søn, som hadde 
en . stor chofoo,Jadefabrik derinde i byen, 
skuld e faa det, han var jo rent gal erfter 
malerier, og det kunde foomme ham til ny,tte, 
ia, h an kunde lik,efi,em tj-e:ne penger paa det. 
D 1) Yisste jo hegge at han søkte efter et 
riglig p ent varemerl{e til sin ny,e chokolade, 
og h an llrnncle ~kke faa et penere end den lyk
kelige, lille fru Inga med en liten stump av 
hans l.Ja rndo111shj1em i bakgi·unden. 

" Skal hun paa chokolade, Hans?" spurte 
!"r uen litt sk'uffet; men direktøren, som var 
bJH fyr og flamme, stillet hende hurtig lil
fi •c-ds, og ·ei øieblik 1efter var han paa vei til 
stalic.nen. Saken skulde ordnes straks1. 

Om aftenen gik Hjarne litt før de andre 
follt; hau vilde helst undgaa alle næirgaaende 
,.,porsmaal, og hans sy,ke haand var Lræt; 
i'orrcsten hadde den vist hat godt av bevæ
gelseu. Forvalteren utbetalte ham hans for
lj r nesle, litl over fire kroner. 

HjarnE: puttet pengene i lommen og 
skyndte sig ind i den første butik, hvor han 
kj optc alle Ingas livretter. Da der ikke var 
nogen hj emme satte han alle sakerne ut 
i k1jøkkenet, som var saa tomt 1og fattig. Nu 
sktllde dog hans lille hustru en gang igj1en 
rna 1et ordentlig maaltid. Saa satte han po
leter ov·er ilden og gik ind i stuen. Litt 
s,enerc kom Inga; hun hadde ogsaa væ-
1·et i butikken og kjøpt bif, som var det 
beidsk Hjarne visste. Stille hæmgte hun op 
;,i t løi og gik ut i kjiøkklenet. 

Et minut senere k1om hun farende ind i 
sl uen . 

. ,Bjarne, hvad er dog dette?" l'Opte hun 
og sprang bort til ham. 

"Jeg har tj-ent penger, Inga," sa Hjarne 
og reiste sig. - "Nu skal det være forbi, jeg 
kan rik k e taale at se dig saaledes !" 

Hans stemme skalv. Hj'arne la resten . av 
sin fortjeneste paa bordet og saa paa sin 
lrnslrtJ. 

" Det har ogsaa }eg, Hjarne, "' sa Inga, 
og la stille tre kroner v·ed siden av hans. 

Det blev saa stille i værelset; man kunde 
h011e urets tikken, mens de to saa paa hver
andre; den mest rørende kjærlighet lyst·e 
ut av deres øine. Saa omfavnet de hverandre 
og satte sig i den lille sofa. Taal'erne tril
let nedover deres kinder, aldrig hadde de 
følt del saa godt, h~or meget de elsk'et 
hY·eranch,e. ·1 

Saa ;r~ste Inga sig 'Og saa paa sin mand. 
"Vor herre vil ikke la os gaa tilgrunde," sa 

hun bestemt. 
I det samme ringte det. Inga tørret i en 

fart sine øine og sp;rang ut. 
Det var Gorm og hans hustru som kom; 

de var høirøstede og muntr,e . 
.. Jeg har væ,r,et i bYJen og gjort en glim

rendl' forretning," sa Gorm, da han kom 
ind. ;,Jeg har k'jøpt Deres billede." 

.,Hvad har De?" spurte Hjarne. 
,.J{jøpt billedet lil min søn. De kan tro 
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hau blev straalende. Nu vll han ha det ut
stillet i kunsthallen. Prnfessor Klcin har 
været oppe for at se paa det ; han sa det 
var 'glimrende, og ~iden skal det reprodu
cePes 1og i tusener av eksemplarer paa cho
kolade." 

"Skal Jeg paa chokolade ?" sa Inga be
st,y~·bet . 

,,Ja, netop, kjæl'e frue. De skal være me.d 
pa[~ at arbeide for det praktisk-e. N etop slik 
skal det vær·e; men Deres mand kan være 
iiolig. Prof1essor Klein kommer hitut for at 
tal1e med ham, De11es mand er en vir~elig1 
kunstner, s.ier han. N,æste gang skal han 
pa:1 utslillingen, og jeg har snakket med 
dok~oren -- om ,en maaned kan han male 
igj1en, iog saa længe maa vi holde ut. Og 
her - her er pengene - fem hundre kro
ner -- det er endda røverk1jøp." 

Direktøren var saa ivrig, vendbe sig fra 
de'n 1ene til den anden iog la endelig pengene 
pa<.l bordet ~oran Hjarne. 

"Hvad sa 'j1eg, Hjarne' " ropte fru Inga. 
"Og saa var det allik,evel lykkebilledet s·om 
hijalp os!" . 

"Ja, Gud ske lov for ly,kkehilledet, kjiære 
Inga," sa Hjarne og saa slille frem for sig. 

,} a, Gud ske lov for ,et saadant lykkebil-
1,cde ! " gjentok fru Gorm og tørret bort en 
taare fra sin spidse næse. Hun syntes det 
var bli t saa høit og ly,st i den lille, fattige 
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st11e, og uten at tænke paa det hadde hun 
tat sin gamle <lirektør i haanden. 

Morten Korch. 
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"Tænk naar engang -"" 
N olebladcl stikkes ned bak de sorle tangen ter, mens den øversve del av elet brelles ned bak 
loket. Følg zigzagstreken med oinene, anslaa langenlerne i den r ækkeføl rre, s tr eken angir, 
og hold langen len nede l1ængere elle r kortere _lid, alt eftersom merkerne er J)redere eller sma-

lere, ·og folg sagte med i teksten stavelse for stavelse. 
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En billedbog av alvor, 
satire og skjæmt. 
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Guy Fawkes krudtsammensvergelse. 
En politi,::], konspirntor fot• 300 aar :::iden. 

.-=--
E1Hl1rn hvert ;1111· dC'n 5. non•mhC't' bli1· t>H hali11d11kk1·. ,.;0111 fon•:;tillt·1· l<uy Fawke::; l>aarel processi• 111 gjcnnrm de engelske byer, s;1 l i en londl' oµ hr,('11d t. 

I J ver t .aar den .->. 1101-.ember gaar dor g,it:n11c111 
n angei engelskie h.l'<:-r et merkelig oplog. Forrest 
i ~t r<'<; en halmdukke iiaa en stang, derefter kom 
ne r •!n triHebor med en lande, saa folger no

.: 1.:11 f'igurcr i middelalderlige kosturner, og del 
i eir· aYsl' ullc~ ;1 v en glad .i ublendP ungdom 
~:1ar lo.gd er kommet til byens ~orv, gjort:'> 
ler h oJcH, lønden stilles paa et baa.1, halmm,rn-

<len putles ned i den, og ertPrat en mand i-;0111 

er ·utkhccll som -dommer med sort kaflan og med 
lammeskinds paryk paa bodel, har lraa<ll frem 
og læst op en i gammeldagse Yendinger adalld 
•lom, sæltes ckr iJ<l paa tonden, s·om er fyldl 
11 1od tør sagmuld blandet med krudt. Toncl::-11 
-pruter og fræscr, haJmmanden bl'ussier og lil
'kuernc skriker hoil av glæde. Det er Guy Faw-
1,cs, som blir henrenet in effigie. Del er t' ll 

rest til minde om en politisk konspiralion 1':1r 
TC hundre aar siden: the g u n p o w d ,, r 
1> 1 o t, den berygtede krudlsammensvcrgelse. 

.hkob den I. \'ar i en alder av bare el a~1r 
ilil kronet som konge av Skoll'and. Han Yar 

., 

D ~ Guy Fawkes hadde sam
let sine sammensvorne, lol 
;Jan dem paa et svrnls kors
In nnodr skaft sYerge ·t roskap 

og taushel. 

son a,· dronning .\fa
rin Stuarl og clennt·~ 
anden mand Darn · 
lev oo- da denne \".lr 
hl°il n:::~Tdd av jar
J.cn aY Bolhwcll, og 
.\I a ria S luarl ble' 
l vungel LiJ at ned
hc'"'C kronen bk1· 
.fak·gb konge.' Han 
var allerede:. som 
un" en merkeJi« 
bh~1ding av honnoci 
og karakterloshel. 

pedanteri, goclmodi~
hel, feighet og incl
l>ilclsld'lel, og han 
blev snart den fuld-

stændige lekebnl' 
mellem de p1,ot•esta11-

l iskc og de katolske, de engcl'ske og de franskt· 
inli-iganler som kjæmpet om magten. Han S<lil 
temmelig s]iøvl paa at dronlling Elisabeth ~1 1· 
Enµ: land lot ham; mor henrette, og han syntes at 
ha brisket sig over morens dod med utsiglen til 
at heslige ogsaa Englands Lr-one og med en slor 
·mm peniger, s·om dronning El isabelh gav ham 
hvert aar. Han blev gift med prins·esse Anna 
..1 v Danmark, en dalter av Fred·erik den 2" all
-;aa en SO·ster av Ch r. d. 4" og han avla som 
ung konge et besøk i Danmark, hvor han bl. a. 
gjestet Tyeho Brahe paa Hv0en. I 1603 gik hans 
inderlige ønske i opfyl'delse, dronning ElisabPlh 
dø-de og han blev konge aY England. 

Der kjæmpedes i Eng
land likosaa skarpt som 
i Skutland meJJ},em de re
ligiøse partier. Ikke helt 
uten grund haabel kato
likkerne, at den katol'ske 
Ma ria StuarLs søn vilde 
være dem huld og god, 
og det saa til en begyn
delso ocrsaa ut till al de
res ønsker s~uldo gaa i 
opfyldel:se. Jakob slutlel 
fred med det katolske 
Sp:inien. nærmet sig ka 
lolikkerne og bcgyndte 
al forfølge proleslanler
ne oq pt"esbyterianerne. 
Men han slog snart om, 
kanskc ogsaa som en 
rølge av katolikkcrnes 
vid t~aaende fordringer, 
og nu blev de :katolske 
prester forvist fra Lon

De sp.mmensYorne bniglc 
kruclltonclerne ned i kj el
de1·en under parlmncntel 
og gjemle dem her un-

der endel ved. 

don, samtidig med at der forberedles en lol', 
hvorefter alle 1embedsmænd, ogsaa prcslerne, 
.skulde avlægge en troskapsed Lil slalen. Da pn
ven hadde forbudt aHe katolikker al adn:g!..(e 

dcmH· ·ed. Yilde det si det samme som al alk 
kalolikkei· vilclc ,·ære utelukket fra embederne. 
Opbrngt herover Yar det at endel katolikker snm
rnensl'or si!..( om at sprænge kongen, d!"on11i11-
1.:cn. dct«es son og hele parl'amenlet i luflcn. 

F1ormanden i sammensvergelsen var en viss 
I :oberl Ca lesby. og han fandt hjælp hos Thoma~ 
\\'inter. Thomas Percy. John Wright og Guy 
1':1\\'kPs. Denne sidst•e lok hurlig 10clelsen aY <lei 

()uy l•'awkes, "k1·udtsarnmensvergeben::;" leder, saa
Jedcs som mcmigmand bcstm1dig forestiller sig ham, ut
slyrl m<:ll alle den clrnma liske forbrydors og poli liske 
ko11spiralors lradilionrllc allribuLer : S!ængkappr, bule
hal nwcl ørnefjær, skulrncle blik og snikende bcvægel
sr'r. Bi ll edel her c>r fra en av de lalrige filmskomeclkr, 

som skildrer "The gun powcler plot" . 

hele. ,og del e r især hans navn, som for efter
tiden og historien 'er knyttet til "krudlsa111me11-
s1·crgelscn"'. Krudlet synes at være blit levert 
<11' l; atolikker i Spanien, og antalll<et paa dPlta
gernc i sa mm ensYergelsen blev stadig større. 
hvilkcl vel' har leltel arbeidet, men naturligvis 
beswerJiggjiorcle .al hemmel'igheten blev bevare !. 
Guy Fawkes var en i 1570 født irlænder, han 
var søn · av en proteslanlisk prest, hadde som 
ganske 'ung ·odslet bort alt hvad forældrene hadde 
cfterlall ham, og var saa blit katolik og hadde 
tjent som spansk soldat i HoBand. De mcdhjæl
perc han hadde var dels fanatikere, dels lov
lose folk, han hadde samlet sammen i alle Lon
dons vertshuser. l\Ian leiet nu et hns som støtte 
op til pad'amenlel, og derfra begyndte man at 
brylc hul i muren. Man haabet ad den vei at 
kunne rulk krudtlonderne ned i parlamenlets 
kjelder, og YCd hjæl p av en lang lun le at kunne 
faa spr::cnµL del hele i l'uften. Sprængningen 
skulde findc slecl om morgenen den 5. novem
ber 1605, naar hele parlamentet, ministeriet iog 
kongefamilien var samlet. Det visle sig imid
lertid al muren ind til' parlamentets bygning Yar 
saa tyk og solid, at man ikke kunde komme 
igjennem, saa arbeidet gik bare langsomt. Da 
ska!Tcl en av de sammensvorne sig besked om 
al man kuncle j'aa leiel en kjelder i selve par
lamentsbygningen. og denne leilighet lot man 
ikke gan fra sig. :\fan leiet kjelderen under paa
sknd av at Yille bruke den til vedoplag. Om 
dagen sl::iblel man ogsaa op Yed i den, men om 

llallen forte man den ene !onde krudl cl'ler d t ' ' 
anden ind i den og gjemte dem under ve ~ k11 
>l;rnr saa den 5. november kom, vilde Guy ht\\ -
kes selv gaa ned i Yedkjelderen , slikke ild p:1 ' 
,·eden og - - ,saa vilde man se synet av hete En~ 
litncls foongehus, regjering og riksdag springr 1 

l uf'len samtidig. 1 sandhel, del Yilde gjore t I 
rekt, og saa bleY der kanske pl:ads for el mer k.1 
Lolsk ministerium og <kr · hl'e\' hedre lider f 11· 

kal·olikkcrne. 
imidlertid var del hlit for mange om hcn1111{' 

I ighelen, og den hlcv saa i sidstc øfoblik r11. 
l1et. Hvorledes slaar ikk·e hell klart. .Nogen ]1'<1.1 
slaar, at Catesby skrev et brei· til en av si11 1 
sleglninger, som var medlem ;1v parlamentet o~ 
advarte ham om al møte i deUe paa ~iapuing~ 
dagen. Han vildr skaane hans liY. Men v~lwrn. 
mcncle parlamentsmedlem sendte l>rcvcl L 11 r v
gjcringen. Anth«c me-
11cr at en a,· della-
1reme robet del hele 
fo r penrrer Der 'Cr 0"-~ . ~ 

saa blil fremsal paa
slaud om al kong .Ja
kobs minbl·er lorCL Sa
lisbury sel'v var med 
i komplottet og hadde 
,· a~ret med paa al an 
slifle det for ved i 
sidslc ø~eblik al " op
c!age" det, al kunne' 
slyrko sin stilling in
dcnfor regjc1ingen og 
faa anledning till 1at ta 
cndnu skarper·C for

Elteral kruclllondcrn<' Ya1· 

hragl neli i parlarnentrls 
kjelder :IX de S<Ullmensvortlt', 
anbragles en lang !unit· lill · 

d<t·r rkni og Yl'llrn. 

holdsregler mol kalolikkerne. Dellt:.> er dog t..-111 . 
melig usandsynlig, selv om det ikke er helt ula·n
kelig. Regjeringen lot parlamenlsbygningrn lill· 

dcrsel,e i kjdderen fandt man da Guy . Fawkc • .;; 
med en brændende fakkel i haanden. Han blcY 
arrestert, tilstod og blev henreil.let sammen nlC'rl 
\\'inler og flere andre aY de sammensvorne dv:1 
26. januar 1606. 

"Krudlsammensvergdsen' ', "The gun powdl'r 
plol" er en av de mest romantiske og drarn;1-
lisko begivenheter i Englands historie. Den ,,r 
blil dramatisert og den er i voæ dage blH sat 
paa film. Endnu hundreder av aar ener opda
gelsen av krudtsammensveq~el'sen gik Yed par
lamentets aapning en avdeling soldater og et 
parlamenlsmedJiern ned i kjelderen under pnr-
1.amen let for at ove.rbevise sig om at der ikke 
var anbra~t krudttønder, og enclnu sLaar Cu~· 
Fawkes i det almindelige folks bevissthet u 1-
slyret med all'e den politiske konspiraLors (>g 
hemmelighetsfulde forbryders atlributer. Og den 
5. november lwiert aar brænder man endnu i 
Englands byer halmdukken i lønden li! mindc 
om Guy Fawkes, mens mængden roper .No po
pery ! No popery r Ingen papister! Ingen papi
ster! Saa længe kan en historisk begivenhet lne 
i el fol ks erindring. 

Guy Fawkes brstiger skafottet i Tower. 
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Fra opfindelsernes Dvel drev. 
Tøndebaandcykkelen - et nyt kjoretoi 
for barn. En morsom opfindelse, som 
sikkert vil skaffe mange kjække guller 
glæde. Paa el stort, solid tøndebaand er 
eler anbragt en slags aak; paa de to ste
der hvor tondebaandet gaar gjennem dl'tte 
er der ruller, S'.l'a passagen kan foregaa 
lel Paa a'aket findes - i tøndebaan
dets midte - et sæte; bakp-aia forlsæller 
aa.ket i en stang, der forgrener sig om 
tøndebaandcl og ender med to smaa hjul. 

Naar gutlffi skal sætte cykke lrn igan: sky
ver han fra veien mod begge ben, iml
til han ha:r naadd den onskede fart, saa 
løfter han op benene og læner sig litt 
frem, hvorve<l de t-0 smaa hjul løftes fra 
jorciein.. Tondebaandel kan nu forlsætte 
sin fart e:t l.a.ng't stykke. Paa bakker, 
men ikke for bratte, kan tøndehaandcyk 
kelen anv~ndes til stor fornøielse. 

Et teater for levende billeder bygget 
paa 36 timer. Det hændte nylig i New 
York, at en mand, som vilde starte et nyt 
teater for levende billeder, 11/z dag før 
aapningen var :avertert, fik besked fra 
brandautoriteterne om at hans byggeplan 
var forkastet. Der blev da gjort del kunst
stykke i løpet av de 36 timer at utkaste 
fuldstændig nye planer, at faa arbeidet 
git i entreprise og faa det utført, saa at 
teatret kunde :aapnes til planmæssig tid; 6 
minutter før denne blev den sidste ma
ling smurt paa. Hele scenen blev laget 
av jernplater, der cfterhaanden som de 
var blit tilsk,aaret blev anbragt paa sin 
plads og dekorert. 

..._, 

Elevatorkontrol i Woolworth-bygnin
gen. I Woolworth-byg:ningen - verdens 
størsre skyskraper - blir hver enkelt 
elevators bevægelse ledet fra en kontrol
stalion, som er anbragt i et elegant ut
styrt marmorværelse lan,gt borte fra ele
vatore:rnc. Der findes her en cenkalsla
tion, som aldeles minder om en telefon
oentral. Pa.a muren foran den vagthavende 
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er der en , stor tavle med en blinklys
indikator av form som skyskraperen, der 
ved tænd.ing av smaa lamper viser hver 
enkelt elevators stilling p,aa ethvert tids
punkt. 

En automatisk virkende dreieskive 
for automobiler. Tic1ens krav er: En
kelhet og lethet i alle fnnklioner. For 
at undgaa., -at en automobil skal kjøre 
baklængs ind eller ut av sin garage el
ler vende paca veien, hvor det olle kniper 
med pladsen, har man nu begyndt at lage 

dreieskiver foran eller 
inde i selve garagcn. 
Naar vogn·en kjøres ind 
paa dreieskiven, saale
des at et av hjulene 
slaar paa en besteml 
markert p\ads, dreier 

skiven automatisk 
rundt og stanser av sig 
selv, naar vognen er 
dreiet. Chaufføren be
høver da slet ikke at 
forlate sit sæle. 

En kulskuffe med 
oljebeholder i lwa·:d
t;..ket. En opfindeJse 
som sikkert vil bli paa
skjonnet av husmødre 
og piker. I haandta
kels nederste del ru
dcr en liten ventil; 
naar man trykker paa 
en knap, flyter der pe
troleum fra den cylin

tlriske beholder i haandtaket utover kul
tene. Denne lille opfindelse vil sikkert 
i høi grad lette den ofte saa vanskelige 
opgave at faa fyret op i en ovn. 

Hvorledes man bygger store nero
planpropeller. Den største, firbladede 
propel, som nogensinde oc bygget i et 
stykke, er nylig konstruert til et stort 
engelsk aeroplan. Billederne viser ikke 
bare! propellens størrelse - dens radius 
er 21 / 2 meter - men ogsaa den rna.ale, 
hvorpaa den er hygget. 

En rifle som 
kan sk~yte om 
hjorner. Man maa 
i dct mindste ind
rømme denne ,op
finder', at hans 
forslag er aktnell 
og ek~tra'"a;.(ant. 
En rifle med peri
skop og bøiet løp, 
drr kunde anven
des som vist paa 

Bare skade, al man paa forhaand stiller 
sig litl skeptisk overlor opfinderens paa
stand om, al kulen vil folge den krumme 
bane uten at ødelægge løpet og uten at 
misLC' sin krafl. 

En let metode at skaffe sig fersk 
vaml av saltvand paa. Det kan ofte 
være av belydning for sjomanden at 
kunne skaffe sig ferskva.n<l av sjøvand. 

".· , •. ·. ' \ . 
'"" . . ~t · 

.. ·~ 
·····-----

Somoflest gjøres det Yed en destillalion 
av det salte vand. Der tindes dog og
saa en anden metode, som let kan bru
k,es, hvis del bare dreier sig om at faa 
mindre mængder fersk vand. :vran be-

,\i ~ 
\. 

N ~~~ ~., 
i 

høver bare en ikke brændt lerkrukke og 
et stykke lær eller voksduk til at binde 
fast over krukkens aapning. Sænker man 
denne krukke - en Yegt maa bindes til 
- i saltvand, vil den efter nogen tids 
forløp være fyldt med fcrskvanrl, som 
har gaiat gjennem de porøse sider, mens 
der har sat sig salt ule.npan . 

En undervandsbaat med "g·odsvog
ner'·. En amerikaner, Simon Lake, der 
er en kjendt konslruktør av undervands
baaler, har utkastet planer til en hel 
undervandsb-aatflolille. Førerskibel er en 
almind1elig undervandsbaat, der ved tros
ser er forbundet med 2-3 mindre baaler 
av sanune form, men andet indhold. Som 
gje<nnemsnitlet av en av dem viser, er 
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den nemlig at betragte som en ren og 
skjær proviant- og ammuni lionsbeholder, 
der bringes til at ligge lrniere eller la
vere i vandet ved at \"andlankernes vand
indhold reguleres gjennem ledninger, som 
fra den egPntlige undervandsbaat forer 
komprimert luft over; gjennem disse led
ninger fører ogsaa en elektrisk kabel. -
Naar en undervandsbaat skal skaffe sig 
nye forsyninger, stanser flolillen paa lavt 
vand, og en lem, som fører ind til et 
vandtæt rum hvo1" dør stadig pumpes ind 
lurt, aapnes. Delte rum vil fungere al
deles som en dykkei;klokke, saa vandet 
ikke trænger ind, og en dykker kan let 
gaa ut gjennem det; naar han er kom
met bort til provianlbeholrleren, aapner 
han en lem, tænder det elektriske lys og 
henter de forraad han har bruk for. Der 
er dem som er lilbøielige til at tro, at de 
tysk<l undervandsbaaler, der har vist sig 
at ha en saa forbausende stor opera
tionsradius, betjener sig iav saadanne llll

dt-rvandsflotiller. 

En kniv som man let kan skifte 
blader i . Det hæn.der ofte at en kniv 
maa kasseres 
helt, fordi et 
blad er blit 
brukket, selv 
om resten er 
uskadl. Ved 
denne kniv er 
bladt't anbragt 
slik, at det lel 
kan fjernes og 
et nyt sæltes 
ind. Man kan 
ogsaa til den 
samme kniv ha 
en nekkc forskjellige blade, der indsættes 
efter den forskjellige bruk man har av 
kniven. 

Hvordan man hjælper sig, naar man 
er ivrig scilsportsmand og maa b<> 
inde i landet. Et morsomt, lilet bil
lede, som viser den ivrige seilsporlsm:md. 
prua vci til vandet i sin molorcykkel 
med sin hustru i en sidevogn og barna. 
i baiaten, der er sat paa hjul og koblet 
til cyklen. 

Altid praktisk. Fire gutter, som 
brukte det samme skur til verksted, øn
sket at flaa det la.ast slik at hver for sig 

kunde laase sig 
irid. Da de nu gik 
til kjøbmandm 
for at kjøpe en 
laas, viste det sig, 
at han ikke had
de nogen med 
mer end 2 nøk

ler. Erter litt spekulation fandt en av 
guttetne ut, hvorledes de allikevel skulde 
klare sig. Tegningen viser. t.lvorledes de 
bar sig ad. 

tegningen, vilde 
unegtelig være et 
værdifuJdt vaaben 

løpegravskrigen. En undervantl.sbaat med ,,godsvogner". 
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NYT FRA ALLE LAND 

Stilhet før stormen. 
Den tyrkiske tronfø!lg·er, prins Jussuf Izzedin 

_Effendi, er død under omstændigheter, som e r 
noksaa karakteristiske for de ø•sterlandske her
skeres avgang fra livet og for d·en drastiske 
maate, hvorp·aa politiske int-eresser dernede av
speiler sig. Prins Jussuf bJ:ev fundet død i sin 
seng - med overskaar-et pulsaare. Hvem det 
Yar som føirte barberkniven, e:r derr tvil om. 
Fra regjeringens side er det dog indrømmet, at 
tronfølgeren "bl:ev overtalt til at begaa selv
mora.°' Resten kan man gjette sig til, naar m:1n 
hører {,Il prins Jussuf var en ven av vestma-g
terne og ·en rnolstander av krigen og Enver 
Pasha, hvis parti frygtet ham og hans indflydeJ:se. 
Nu er Jussuf Izzedin Effendi begravet hos sine 
fædre i sultan Mahmuds moske i Konstantin
opel, hvor Imanerne foran de solvbeslaatte ki 
ste.r stadig anroper A1lal1 om naade for hans 
døde sledfortrædere paa jorden. 

Mens man paa vestfronten stadigvæk i det væ
sentlige ser det samme biHede som fø-r paa d e 
evindelig<e og mer eHer mindre resullatløse stil
lingskampe, hvori artillJeriet spiUer hovedrol!"en 
tildels sekundert av infanterister og flyvere, er 

Den øverstkommanderende i Saloniki, den franske 
general Sarrail'. Der staar nu omtrent en kvart 

million fransk-engelske tropper i Saloniki. 

Tyrkiet"1 nys avdøde truniolg-er prins Jussuf Izze
din Effendi. Han blev fundet død i sin seng. 
Hans far sultan Abdul: Aziz ran1medes ' 1876 
av samme skjæbne. Det paastaas at Jussuf hadde 
skaaret pulsaiaren over paa sig, men der tales 
ogsaa -om, at det ikke var ham selv som gjorde 
det. Han var en ivrig motstander a v - alhancen 

med centralmagterne. 

det paany forholdene pa·a Balkan og ele tilgræ n
sendc krigsskuepladser, som særlig fanger op
merks·omheten. Delte saame.get mer, som man 
lJ·or, at det fortrinsvis er mot øst, at tyskerne 
vil 'k•oncentreve sine kræfter m et saa avgj ø
r<'nde slørt. som mulig for at komme enlentemag
ternes 'bebudede. store fællesoffensiv til vaaren 
i forkj øpet og i ethvert fald bringe forvirring 
i deres plan·er. I A~banien har østerrikerne st:,i
dig kunnet rykke frem uten at mø•Le motstand, 
og del ser ul til at det uten større vans·kel'ilg
heter vil 11ykkes dem helt at forjage sine mot
standere ogsaa fra dette land. Et spoTsm rua l' er 
<let imidlertid om det ikk·e gjælder for de alli
erte at sikre sig et holdepunkt i VaJ:Iona ved 
Albaniens kysl paa lignende vis som tilfældet 
er med Saloniki paa den østl'ige side av Balkan
halvø~11 . Saagodtsom hele den serbiske hær i 
Albanien (ca. 65,000 mand) skal' nu være over
ført til øen Korfu for at reorganiseres og fa a 
ny ·utruslning. Det saa længe ventede a ngrep 
paa Saloniki skal' yderligere være utsat, ja endog 
forel ~ big opgit. De paa denne front stati·onerte 
tyrkisk<' I ropper eir sendt til Kaukasus, hvor tyr-

13 

Dn sydpolsfareren commander Evans giftet sig 
me1l en norsk dame. Gornmander Evans var som 
bekjendt næstkommande.rende paa Scotts syd
polsfærd oa førte de overlevende hjem. Han 
holdt forleden bryllup i London med frk. Elsie 
Andvord, datter av avdøde stadshauptmand And
vord i Kristiania. Det var en celeber høitide
lighet, hvor bt a. deltok en ræ kke berømtheter 
fra den anta rktiske forskning. ·- Fot. Ill'. B. 

I 

Paris' militærguvernor, general Manoury, som 
bl. a . lieder luflforsvavet mol zeppelinernes an
grep paa Frankrikes hovedstad. - Fot. L. P. B. 

'l'yrkere fra Lilleasien. som er ntsk revet til militærtjeneste, kommer til 
Konstantinopel •og føres av underofficerer til kasernerne for at utrustes. 
De fleste av dem er krigsvante folk, som ·ogsaa har deltat i Bal-

kankrigene. - Fot. .N ewsp. IU., London. 

Se1·berne følte sig utrygge i Alba nieu. Østerrikerne trængte paa, og 
der hersker gammelt had melle m alb;1 nere •og •serbere.. Paa ovenst. bil
lede ses s·erbiske ·soldater ifærd m ed al undersøke el hus, hvis beboere 
mistænkes for at pønse paa forræ der i mol dem. i\i u e r serberne over-

fort til l\ orfu . 
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rFoL. Skarpmoen.) }'or de unge og for de gamle. (Fot. Rasmus Berg. ) 
Paa Qvcnslaa,cnde billlccle til V·e11stre ses det for sle av de b ;:i. r nesa nat or i er til bekjæmpelse iav tuberkuliOsen, som nu agtes opførl rundt 

· -o_m i landet. J:?et er by~Fet cl'~er ar_kilek~ B~ongs tegnin_g til no_rrn~lype for slike sanatorier O[J ligger . pa'.1 Grefsen v~ Kristiania. som appendiks ·' 
· til follkesa.natonet der. vet er selvlø,lgehg i alle dele tidsmæss1g rndredet og utstyrt, og der v11· bl. a. blot oprettet friluftsskole for ba.rna. Paa 
. billedet tilhøfre ses Renn -e bu gamle h jern, som er bygget av Rennebu kommune for de gamle-' i · bygden, der trænger hjælp av kommu-: 
nckassen. Hjemmet ligger . paa gaard·en Nerbakken, ,som er indkjøpt av kommunen. Der hører ogsaa el 11.itel gaardsbruk til'. Længsl lilhøire 

paa billedet ses betjeningen. 

k'<,me er sterkt engagert med de der fremryk
~''nde russere. Tidspuo ktet for et angrep paa 
s~iloniki er heMe-rikk·e beleilig endnh av ·. den 
grw1d, at Rnmænicns holdning fremdeles er' hØist 
l.,l' iJ..ke r {ig i11er og mer synes at dra i retning 

.Bi~pevalget for Bergens stift. Stiflsprovsf dr 
Otto 'Jense~, som fik flest stemmer. _:_Fot. Rud-r. 

av indgripen .i krigen paa ententens side. Detle 
.land s.pille1· ·en lignende rolle for centralmag
ter:D1~ s.um 1Gr~-ckenl:md ·ror ententen, og det tysk
d.slt:i-rikske diplomati ØV'er derfor stadig et vol'd
s-0mit pre:-; p<i:i den rumænske regjering for at 
faa 1deu til a l bevare nøitral'it·eten. Gaar enten
ten av med seiren i den diplomatiske kampagne 

<Ø-.lel'for Tiunrn:~nien, vil situationen paa Balkan 

Ramfo<; trrosliperi, som Krødsherred kommune 
har kjøpt for at faa løst spørsmaalel om· byg
dens elt'~tricitetsforsyning. - Fot. Ska.rpmoen. 

og paa øistfronlen med et slag være yæsenllig 
bedre i dens favør. Paa lignende ·maate for
holder del sig med hensyn til Grrekenland, Iivor 
gjæringen eflerhaandcn har · an lal · en saa fare
truende karakter, at regjeringen har fundet gr:~nd 
til al erklære landet i beleiringslilsland for ·at 
dæmme op for Venizelosparliets ' krigsagitnti-on. 

Elektricitetsforsyningen er stadig et aktuelt 
sp·ørsmaal i by og bygd, og man hører ret .som 
det er, at k·ommunerne foretar skridt for. at 
ordne sig i denne henseende. Særlig bemerkets,es
værdig i saa maa.te er Krødshe·rred ·komn11,mes 
kjøp fornylig av Ramfos · træslip~ri . 'for. incjpaa 
en. halv miNion kroner. Man mener at kqm
munen her har gjort en udmerket forretning. 
Det er vistnok meningen at sliperiet skat· over
tas av skogeierne opcfter dalen_. Naar vasdra
get blir hell t'egufort, vil man disponel'e over 
henved 6000 hestekræfter. . . 

Enestaaendc i vort land er det merkdige ap
parat, som man nu har tat i bruk i Fredriks
stad for ved utfyldning av · den !'ave elveslette 
"Øra" al skape nyt land til . ,industriel bebyg
gelse. Det e·r en saakalidt ,.sugebaggc". som først 

blander det ,.,ed ·e!1vcus utdypning opgrav<·i!t.: 
muddei· med vand. for de.rcfter gj-enncm en ,lan:.; 

. ledning at . s1:irø,itq ,. æl:ten indover det ~rrænt\ , 
som sk.al opfyldies. ·' Her i·inqcr vandet ' fra, ot( 
en t-or · fas( grund blii- 'tilbake. · Paia ncdenstiia · 

. . . t": 
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.Det u(lmerkede svenske kun.stloperpa1-, frk : oi.; 
'hr. Palm, som tok anden præmie· ved dl't 
s\·ensk-n-0rske skøiteløp paa · Frogner stadion i 
Kristiania forled.en. Stevnets bedst,e mand bib 

Kr. Strøm. -:- Fot. Skarpmoen. 

ende bill'ede ises tilhøire et indbygget bassi.11 , 
som forel øbig skal' · utfyldes, hvorefter et' koh
berekstralionsv·erk vil bl'i opfø.rt de>r.' Gjeune111 
rørledningen tilbøire pø.a apparatel sproites ler 
ælten ind ov·er I1and .. ;, sugebaggen" er monl~-rl 
l?'a:a en pram og drives med elektrisk kraft. 

Kirke- og hospitalsskibet ,,'Elicze1· Il" indviedcs forleden av biskop 
:r.andbcrg. Dette skib skal nu opta arbeidet blandt fiskerne nordpaa 
"'·ft,e:- .,Elizer I", som for no~cn aar siden gik tilbunds. Damefore-

ningf'n "Neptun'" har f<iul ~kibct istand. - Fot. Skarpmoen. 

Nyt land skapes ved Fr.edriksstad ved hjælp av ovcnsta::Lcnde "suge. 
bagge" efter fransk-hollandsk monster. Den er eneslaaendc her i landet. 
Partiel paa billedet indenfor træforb~·gningen er under opt'yldning l'or 

at omskapes til byggcgrund. - Amalorfol. 
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N1uramaj as ring. 
Av 

h.athe Yon Beeker. 
(Fortsat.) 

"Hm -· 'ja, ja, jeg v-et det jo, og jeg sier 
jo heller ikke noget," brummet den gamle 
herre beroligende. Han visste jo saa altl1or 
godt · hvad der bragte den fintfølende, 
un,ge pike til at avslaa· hans tilbud: den 
slygge og laUerlige skinsyke som hans en-
11oldige hustru hadde kastet paa denne stak
kars, ·ensomme, ædle og rene unge pik·e. 
, "La .1os .ikke snakke , mer om det. . Si mig 
bicll·~F ·om De har . hat held i:ned Dem i ·ne
r~-; søken ·efler timer? Hvorledes gaar det 
med den lille Verner?" 

Den klare rødme, som allerede var for
svu ndet, bredte sig igj-en over det unge an
Siigt. 

."Ja, gutten var 'jo meget uopdragen, men 
jeg hadde dog faat litt indflydelse over ham. 
J~g ll'or virkelig han holdt litt av mig -
men faren blandet sig for meget i under
visnfagen. Jeg kunde ikk:e - 'jeg maatte opgi 
det -" 

"Hm - nna saal·cdes!" Geheåmeraaden 
knyttet hemmelig sin haand. "Ja, j·eg kjen
der den gode herre - og jeg var jo imot, at 
De paa~ok Dem at gi timer." 

"Men jeg vil og maa jo tjene noget." 
"N aa ja - det er jo derfor jeg er krom

met. De maa bort fra dette sted her - først 
og fremst. De trænger til varme, sol og 
lwik Og 1om det kanske ellers ikke blir no
get ·paradis, saa har det dog sine f1ordele. 
Hør nu paa mig, mit kjære barn!" 

Og saa f1orlalte geheimeraaden om pladsen 
. hos 1'ru v. Lebanoff. 

I de mørke øine, som spændt hang ved 
hans læber, kom der en straalende glans. 

"Et sykt barn som trænger til omhu ~g 
kjærlighet~ Aa, dd er jo som en Guds 
ga,~e!" 

"Aa - nogen ren Guds gav·e blir det vel 
neppe; den gode Alex har mange indf'ald, 
og hans familie bestaar ikke av fløitespil
lendc •engler," sa geheimeraaden leende. 
"Blandt andet vil De opdag.e, min kjære, 
liJJ.e bal'onesse, at fru v. Lebanoff ikke agter 
.at betragte Dem som standsfælle!" 
, "Aa. k'jære hr. geheimeraad, De vet jo 
ln"or liten v·egt jeg lægger paa rhin titel· og 
hvor lilet den nyUer mig. Den er mig sna
rere til skade, og hvis De endnu ikke har 
nævnt mit navn, saa vil jreg be Dem om bal'e 
at ·nævne mig under min mors navn - som 
Mark Fourriere. Da vil Jeg kunne bevæge 
mig meget friere og mer utvungent - og }eg 
tror rat min far helst vilde ha det saaledes. " 

"J.e,g 11orstaar Dem fuldkommen godt og 
s~'ncs det er meget rigtig. Derv•ed vil Deres 
stilling bli lettere og behageligere baade for 
Dem selv og fru v. Lebanoff. Nu, j-eg har 
endnu ikke nævnt Deres navn - saa det kan 
uten vansk·elighet ordnes. Er De rede til 
at tillræ Deres plads endnu idag?" 

"Ja. der ·er intet som holder mig tilbake, 
·og .i eg skal snart faa pakket ind mine ting." 

"Saa gir }eg Dem en halv time, og saa 
henter '}eg Dem for at følge Dem bort til 
Jrrn " · Lelrnnoff. Underv·eis avtal•er vi saa· 

alt hvad der er at ordne. Nu friskt mod og 
hodet i veiret!" 

Da Karin >0g Ebba koom tilbake fra sin 
'kjøretur fandt de kammerjomfruen allered•e 
beskjæftiget med at pakke kufferterne. 

"Fru baronessen har sagt, at vi skal reise 
.allered(· iaften. Den nye frøk.en til den un
.ge baron ·er engagert og kommer allerede 
klokk,en otte. Fru baronessen sier, al nu 
er der intet som kan avholde os fra at 
reise." 

"Storartet!" utbrøt Ebba. "Jo før vi kom
mer bort fra denne hundekulde desto bedre. 
Jeg har faal en aldeles rød næse av denne 
bitende vind. Det var da ogsaa en furrykt 
ide at kjøre i aapen automobil i denne 
kulde, Karin - aldeles hensy;nsløst mot vor 
hud -" 

":Min taaler det godl," smilte Karin ube
rørt. 

"Aa. du tænk·er nu altid bare paa dig 
selv! Din fløielshud kan kanske taal·e det, 
1min laaler det ikke. Kuni, hvorledes ser 
den nye barmhjertige søster ut?" 

"Aa: frøken -" Kuni holdt op at pakke 
og satte -0p ·et ansigt, som om hun var spæk
ket med interessante meddelelser - "en 
saadan frøken har vi ·endnu aldrig hat! 
Hun ligner en fortryllet prins·esse ~ frø
kenen vel - saal·edes som prinsessen pa::i. 
•erter, - saa fin og skrøpelig, som om man 
kunde knække hende midt over. Men hun 
løftet 1op den unge herre som om han ikke 
var tungere .end on fjær. Og den unge 
herl'e blev straks begeistret for hende." 

Søstrene gik ind i mottag~lsesværelset. 
Fru v. Lebanoff, som kiom ind i elet sam

me, sukket, og hendes øine vandret hvile
løst omkring. 

"Nu kan vi da heldigvis reise endnu iaf
t1en og komme · ~ ny1e omgivc:lser og til et 
bedre klima. Alex træ.nger i høi grad til 
det og jeg .ogsaa . Jeg er rent nedbrult; en 
slik uJ:to og •ophidsels·e gjør mig ganske siyk." 

,,Mor, du har allsaa i'aat en erstatning for 
uen forrige frøken, og forhaabenllig en god 
crslalning. Geheimeraaden vilde ikke anbe
fale nogen daarlig," sa Karin. 

"N- ei - men - naa, der var nu ikke 
.andet at gjøre end at ta hende, Alex blev 
straks begeislrd for bonde. Først s!aa han 

·med slore øine paa hende, ganske stivl og 
vedholdende - del var jo egentlig ikke saa 
rart, for hun .er desværr·e en hcdaarcude 
skabn.in•f - ·· to 

"H,ort1or 'desværr·e', n1or?" 
"J.o - hun ser aldeles ut som om hun var 

vor likre - og hun har ogsaa en optræden, 
en maat-c at væ1'e paa, som ikke har del 
aller mindstc unde1,ordnet ved sig -" 

"Men, mor, en slik dame vilde jeg aldrig 
ha valgt. Du burde heller ha v•entet." 

"liun ·er beskeden og tilbakeholden, men 
der ·er noget over hendes person som røber 
at hun ler dame, noget som gjør, at man ikke 
kan fordre det av hende som man vilde ha 
11ordret av ·en anden, noget som uvilkaarlig 
tvinger ·en til at vise hende hensyn. Det 
1er megel ubehagelig for mig." 

"Aa, mor, [ denne øieblikk·elige nervøsi
tet ser du kanske noget som slet ikke ert 
Har hun da ikke ·erklært sig villig til at 
overl.1 ane nodYendige pligter over~or Alex?" 

1,
. l 

"J ovisl, med den størsle beredvillighY,t 
Og tænk dere bare, da hun have en ene.ste 
g·ang sl.røk Alex over haaret med sin ha~d 
- - 1cu haand, saa pen og fin som jeg s}elden 
har sel den - straalte han over hele · aµ
sigtet, slog begge armer om hendes hals og 
sa: 'Hende vil jeg ha! Hun skal bli hO.S 
mig, allid! Hende likier j•eg!' Alex, som el
lers er saa utilgjængelig! Jeg .t1,or gutten 
hadde faal krampe; hvis jeg ikke hadde en
gagerl hende. Han blev urolig ved at hun 
gik fo1· at ordne sine ting. Der var intet 
andet for mig at gjøre •end at gi h~n
de pladsen. Hun hadde kunnerl stille 
liv.ilke belingelser hun vilde. Men ·:. i 
den henseende var hun ogsaa meget for
dringsløs; hun gjorde lwerken fordring n·aa 
fornøielser, fritid eller lignende, bare øn
sket hun sit eget væredse og en temmelig 
høi løn; men det hadde aHerede gehelm.e
raaden ordnet, og det er jo ogsaa bar~ en 
biling. Hvis hun bar·e ikke var saa vidunder
lig vakk·er og en saa utpræget personlignet!" 

Fru v. Lebanoff saa rent fortvilet ut; saa 
begge døtrene begyndte at le. 

"Jeg maa da se dette vidunder f1or at daiine 
m1g ·en dom om hende - aldeles upartisl'- og 
uten begeislring," sa Ebba. · 

Da hun korL efter v·endte tilbake, lot .de 
begge de bøker, hvori de tankeløst hadde 
bladel, synke, og endog i Karins øine laa 
der •en viss spænding. 

"N aa ?" spurte fru v. Lebauoff. 
Ebba bøide ·eftertænksomt hodet og satte 

sig v·ed siden av moren. 
"J.eg liker hende godt, mor, og du hai· 

I'et: hun gjør indtryk av at være en damep 
skjønt man ikke bestemt kan paapeke hrnri 
det ligger, for hun er slet ikke fremtræ
dende. Gullen er jo rent betat av hende. 
Jeg kan gjøre overibr ham hvad jeg vil, jeg 
kan godt faa ham til at le og more sig, men 
h 'ln har aldrig været saa fortrolig overfor 
mig som han allel'ede er overf1or hende. Det 
er næsten lallerlig! - Men, mor, saa paa
faldende vakker synes jeg ikke hun er. Hen
des bænder er bedaarende. Jreg har jo ikke 
set stygge hænder, men hendes hænder 1u 
saa vakre., som om de var modellert - rene 
mesterverker! Men eHers! Hun ser litt for
sulten ul, blek - undtagen mimden, som er 
pen rød og bløt, og øinene er vakre og har 
·et ·eiendommelig længselsfuldt uttryk. Men 
saadant har man da sel før. Jeg forstaar dig 
ikke, mor. " 

Fru v. Lebanoff rynket panden. 
"Doet forstaar du ikke, Ebba; der er over 

den ung<' pike 1011 y,nde, som ikke lar. sig 
utgrundc ved at opregne utvortes fortrin -
den :omgir og præger hel1e hendes prers·!)n. " 

Marie Fourriere, som hun ønsket at bli 
kaldt, sat med sin lille patient ved stranden 
'"ed lVLiddelhavets kyst og saa med drøm
mende øinc paa de blaa bølger, som skum
mende brøt sig mot klippekanl·en, bely?t av 
deu straalende sol. 

Hvor rev·entyrlig vakkert og herlig det Yar 
her! Hvilken mots.ætning til det lille, trange 
bakYærelse i det tarvelige pensionat, hvor 
hun hadde tilbragt de sids~e aar, næ·sten 
udelukkende bak tildækk-ede vinduer og i 
halvmørk1e ! - Ofte var den tank·e faldt hen
de ind, al hun ·vist slet ikke mer kunde 
la ale det 'klare sr0lly,s. HuDJ hadde 1j10 i saa høi 
grad vænnel sig til den dæmpede, ufuld
komne belysning, at hun var blit rent ræd 
naar- ·en uforsigtig solstraale hadde listet slig 
,ind gjennem ·en spræk i de tætte gardiner. 
Del hadde jo ikke væ1-et -ror sin egen skyld 
hun hadde følt angst, men for den stakkars, 
kjære far, hvis stakkars, syke øine ikke 
kunde laale det sterke dagsly,s og ~kke maatte 
utf>ættes for det. 

Hun hadde seh· engang elsket solen saa 
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høit og hadde lærl hende at elske dette dei
lige, vdsignede himmelly,s. Solen hadde væ-
11et likesom en del av hans kunst, og hans 
pensel hadde sladig fastholdt den i alle intl
tryk. Marie kunde ikke husliJe, at hun 110-

gensinde hadde set et billede av sin far uten 
solskin. Endo:g billedet av henc1e1s vakre 
mor, del enesle portræt som hendes far no
gensinde hadde malt, var \'Okset frem av 
sol.gl.am; 1og blomsterfylde. Men derved had
de Yd hans øine stiniet f1or megel ind i den 
slr.aalende glød. Den stakkars, kj æ.re far! 
Diet hadde bare v.æN~t mulig f1or ham at se i 
dæmpel belysning. V1erden, som en gang 
lliadde v,ærel luller straal•ende lys for ham, 
skulde nu ligge i kunstig halvmørke ror 
ham. Og hans unge, opo.frende datter hadde 
1ev1et med ham i deHe graa, lrisle tusm0r
ke -- lbaade aandelig og l1eigemlig et graat og 
tr.ist tusmørk,e ! For sorg k·ommer aldrig 
alene, den tr,ækkor for del meste et mørkt 
følge med sig - alle slags beky,mringer, 
kvaleJ· og lidelser. 

Engang hadde alt Væ.t'et amlerl1odes -
den 1gang da Mar,i.e hadde Yærct et barn og 
hendes mor cmh1u lcYde - den fane, sar te 
binde med de vidunderlig dype øine og 
det klaæ smil om den røde, blomstrende 
mund. Den gang hadde der ogsaa væ.rol 
Yelstand iog skjønhet ~ den lille familie. Mo
ren stammet fra d r,ikt hj•em; men hun 
hadde git avkald paa alt for at følge sit. 
hjerte 10.g giftet sig med den unge utlænding, 
som hendes t1oi1~æ.ldl«e hadet paa grund av 
hans naUonalitet, og &om de f1orsøkte at dra 
hende fra med aue de midler der stod til 
deres raadighet. Bedslefaren hadde i kri
g.en mist·el ·en b1,or 1og sin •eneste søn, og det 
kunde han aldr~g glemme og tilgi. ' Og da 
hans datter av andet egteskap skjænket sit 
h'jierl«~ til ·en mand av den f1orhadte nation, 
og tiiods al motstand f~yg~et bort med ham, 
hadde han forstøtt hende og gjiort hende 
arv·eløs 10.g hadde aldrig tilgit hende det. 

M:en hendes talentfulde og dengang kTaf
tige og arbeids~ygtige 'egtemancl hadde 
holdt nøden bode fra der-es hjem, og den 
ung:e frues flink,e htænder sørget for at der 
foruten v·elstand blomstret skjønhet og smak 
i hjemmet. Den gang hadde det altid væiret 
soJ:.>kin i 1deres datters liv - ·indtil morien 
ph1dselig døde. Da blev det gyldne lys sluk
k1el. 

Den unge pikes blik hadde mistet sin 
drnmmendc, glade glans. Hnn snkkiet tuvil
kaarlig dypt. 

.,Hvad tænker De paa, frøken ?" spurte 
den lille gut, som sat i sin Yogn ved siden 
av hende, med sin spæde slemm e. 

Hu.n v·endte si.g hiurtig om, og eler stod taa
r.er :i hendes øine. 

"Patt min mor," sa hun lavt, mer til sig 
seh: ·end til ham. 

"Er det derf1or De er saa bedrøvet'? Var 
hun slem imot Dem'?" 

Nu smilte den Tøde mund, som netop før 
hadde skjælv·et :i smerbe. 

"Slem? Nei, mødl'e er :aldrig slemme. J•eg 
var saa bedrøvet, fordi hun var saa snild 
og elsk·elig, og ljeg ·elsket hende saa høit, og 
nu .er hun død - derfor kom }eg til at 
graate." 

Alex saa-' eflertænksomt paa bPndc; hen
des sidsle ord hadde øicnsynlig gaat uhørt 
f1orbi ham : han tænkle hare paa det hun 
'hactde sagt først. 

" Er mødre aldrig slcmmc'l Aa jo, det er 
mange som slet ikke er glad i sine barn 
is.rer ikke i et ,av dem -" 

"Det ·er bare nogeit som f.orekiommer i 
stygge, usande 1evenlyr, som man slet ikke 
skal ],æse; i virkeligheten holder nller mødl··e 
likC' meget av alle sine barn." 

"Nei , del gjør de H{ke," paaslod Alex, og 
der kom cf trist, forpint uttryk op i hnns 
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blek,e, sykelige ansigt. "Min mor liker bare 
sine friske, vakre barn, men hun holder ikke 
av mig." 

Forskrækket la Marje sin haand paa gut
tens magre, let krummede fingre. 

"Hvorledes kan du si noget slikt? Slik 
snakker ikk·e snilde barn om sin mor." 

"Jeg ·er heHer ikke noget snilclt. barn -
det si1er de ,allesammen; jeg er lunefuld, 
egensindig, ondskapsfuld, sier de, mor og
saa. Py,l - j teg bryr mig slet ikke om hvad 
de sier. Jeg vet godt besked om altsammen 
- · 'j1eg vet godt hv;orf1or de allikevel sprin
ger OY·er mig og altid opfy1lder mine ønsker 
- j;eg vet det godt altsammein. Det har 
de 1andn- frøkener ofte nok fortalt mig. Det 
er fordi jeg er rik, fordi alt tilhøre11· mig, 
og fordi de: vil bli fattige, hvis j1eg dør." 

DeUe hadde han fremstøtt med hæs stem-. 
me, iog ,el træk av ondskap, had og triumf 
laa tom den blek:e mund med de smale læ
ber; nu Lidde han utmatLel. 

"Aa, Al 1ex - lwor stygt! Du slakkars, 
kjiære barn, hvorledes har de dog kunn et 
forgifte· dit unge hj!erLe slik!" 

I overstrømmende medlidenhet slynget 
hun ·sine 1armer om den spinkle overkDop og 
la sil bløt·e kind til hans magre ansigt med 
de fr.emslaaende kindben. 

Der gik' 1en skjlæ.J\",ende træk'ning over gut
tens ansigt. Han bet ~ænderne sammen; 
han Yildc ikke graat·e, ikke v,ære svak og 
ynkelig, hvilket de altid beskyldte ham f1or 
at være - nei , det vtilde han ikke være 
•overfor hende! . Saa fast han kunde try,kket 
h'an <lee haand som laa ov·enpaa hans. 

"Du er snild - dig liker j1eg! Jeg likte 
dig slraks da jeg saa <ilg - overf1or dig vil 
j ie.g aldrig væt'e lunefuld, 1egensindig og ond
skapsfuld - aldri.g! Mot dig - ja, jeg vil 
saa gjerne si du til Dem - hvis }eg faar 
lov -" 

De sidste ord uttalbe han med en elsk
væ·rdJig, barnslig undseelse, som gav det syke, 
trætt.e barneansigt ,en ganske særlig tiltræk
niing, og han saa ømt bedende op paa den 
unge pike. 

Mari1e- nikk·et mildt til ham. 
"Ja, del kan du g'j1eme;. j·eg liker meg1et 

bedrie. det •end det sty1gge 'frøken'. Si du til 
mig - det vil si, hvis din mor tillater det." 

"Aa, hun tillater alt hvad Jeg gjør," han 
forlrak munden ringeagtende - "j'eg behø
'"er slet .ikke at spørre hende om det." 

"Men jeg ønsker at du spør heinde om 
del, Al1ex. Du skal opføre dig som et barn 
bør 1opfør1e sig overfor sin mor, saa vir du 
ogsa:a 11tt ·efler litt faa øinene op for, at 
din mor er likesaa glad i qig s·om i sine 
and ric barn." 

"Ne.i, det •er hun ikk·e og det kommer hun 
aldrig til at bli," lød det bitre svar. "Jeg 
er syk og styg, det lik-er hun ikk1e - alle 
holde:i· ·mest ,av friske og pene, det Viet 'jeg 
megel .godt. Du er nu anderledes ien.d de 
a:ndr,e, du 1er pen og allikJevel snild, ogsaa 
mot de svake og stygg·e, og deri1or er }'eg 
glad ii dig. Nei, nu maa du ikke skJende. 
Ser du, til dig maa j1eg snakk1e lik1e ut og 
si 'alt hvad j ~g mener - ellers vilde jeg være 
1en løgner og 1en hykler - og 0.et kan j'eg ikke 
vær·e ovienor d.ig." 

,,De~: skal du he.lier ikke væ.re overfor 
de 1and1ie, AJ.ex." 

,,.To, 1det m.?-a 1j·eg - " 
"Nei, Alex, hvis j1e,g skal vedbli at holde 

av dig, maa du helt igj•ennem være en ær
li <1 CJU t. '' 5,., 

Hun slap ham og saa alvorlig ned paa 
ham. 

Han satte op et ærgerlig ansigt. 
"Du 'maa ~kke plage mig - det taaJ,er jeg 

ikk·e, det angriper mig." 
Nu trak hun ogsaa sin haand bort fra 

ham iog vendte sig boTt fra ham uten at si 
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noget. Hun stirrel utover haviet, og hendes 
hjiede var saa tungL Det gjorde hende saa 
græns·eløsl ondl for den stakkars gut, hvis 
unge liv v:ar f'ormørkJet av saa mange bitre 
·e.li~aringer; men samtidig føHe hun ogsaa 
del 1ansvar hun hadde paatal si.g og det 
hv,erv, paa hv.is utforels·e hun maatte sætle 
allie sine kræfler. Hun vilde ikke bare være 
"frøkienen", men 1en virkelig venincLe og be
skyUeJ:inde for del stakkars barn og ikke 
barn:l ~or hans sy;k<e J.egeme, men ogsaa for 
hans stakkars lidende, forkrøblede sjæl. Og 
derl1or burde hun ikke gi efter for hans 
indfald 1og uelskværdighet. Del var ikke nok, 
al han f1orsjk:r.et hende om sin kjærlighet; 
han maatte vise den i handlinger. 

Da lød der bak hende med lav, skjælvcnde 
sLemme. 

"Du, frøken -- nei, ikke frøken - men 
Jwad heler du ·egenllig ?" 

"Jeg het·er Marie." 
"Faar ,jeg lov Lil at kalde dig saaledes ?" 
,,Ja, del kan du g}erne." 
"Marie, j·eg var saa uopdragen mot dig. 

Du maa ,ikke va.we sint paa mig. Jeg kan 
ikk1e holde ut, at du er sint paa mig." 

Hans slemme holdt paa al s,·igte ham og 
taar·erne, som han hillil hadde holdt sna 
tappert lilbak·e, hang nu og dirret i hans 
øidrnar. 

Marie v·endl~ sig om mot ham med en 
ruglåg glans i sine øine. 

"J e~ ,er ,ikke sint - bare bedrøvet! " 
"Nci, nei, del rnaa du slel ikke været 

Jeg skal f1orsøk.e at gjøre alt hvad du vil. 
J,eg skal være saa sn.ild - men du maa tro 
mig, de andt'e liorljener det ikke, og de vil 
bare tro, at jeg ·er f1eig og sy,kelig og for
agte mig ·endnu mer. " 

"Nei, det vil de ikk·e, ~or j'eg vil altid slaa 
ved din side, og vi to skal nok vise dem, at 
vi hverken .er f1eige elLer sy,kelige, min kj~:e 
gut. Slikt maa du hv,erken tro eller 
tænk1e." 

Hau støttet sit hode til hendes skulder 
qg sukket. 

"Du v1et likke alt. Mens min far 1evde var 
det ganske anderl1edes. Det vil si, han bry,d
dc sig heHer ikke saa meget om mig. Kan
ske han .engang hadde holdt mer av mig -
den gang da 1j·eg endnu kunde gaa og var 
fr.isk . Da var liv•et ogsaa meget, meget 
bedr·e ! Hvorfor skal 1j1eg 1ogsaa være saa 
sly:g iog syk - ane andre barn er jo friske 
og pene?'' 

Delle spørsmaal lød saa dypt fortvilet. 
Marie lrykket det lille skjælvende barne
legeme fast tind til sig. 

"N e;i, ikke alle, Al.ex. Det er mange men
nesker som er syke og maa lide megiet, · iig 

det ·er mallge, mange, som har det meget 
haardere og sørgeligere end du. Mang·e men
neskier ·er fatti.ge 1og maa sulte og fryse, maa 
ligge i skumle, trange rum og aldrig &e 
det vakrie, gyldne h[mmeillys eller det dei
l;ige, blaa vand, som leker saa muntert her 
ved dine føtter pg kaster lutter hvite roser 
og per1'er 1op '11or dine føtter." 

Hun vilde riv·e hans tanker bort fra det 
Lr.iste ·emne, under hvilket hans unge, grub
lende sjæl led saa me1get; hun saa at det 
sntte hans sind i sterkt oprør; han skalv 
'0\'Cr bek legemet, og der IJrændte dype, rø
de i'lekker paa hans magre ansigt. Men det 
vilde visl neppe ha lyktes hende, hvis der 
ikkie netop nu i deres umiddelbare nær
hel hadde lydt stemmer, og ele to søstre 
E.ling,enstur dukket frem. 

"D~er kommer dine søstre, Alex." 
Hun tok armen bort fra hans skulder, men 

hun følte at han for heftig sammen, og hun 
saa i hans ansigt en ivrig bestræbelsle for 
al sk'jule sin sindsbev.æ,g.els!e og se likegyl 
di~ ut. Det lyktes ham ogsaa, skj'ønt han 
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bare hadde saa kort frist. Man kunde se, 
hvor vant han var til at sk'jule sine følelser. 

"De kunde gjerne ha gaat en anden vei !" 
muml·e1 han hurtig og ærgerlig. 

MJen nu sbod de aller·ede ved siden av hans 
vogn, og Ebba '.J.iopte muntert: 

"Godmorgen, Ale](! Godmorgen, frø kw ' 
N aa, 1er du glad ov·er at sitte saa deilig her 
i sol·en og se paa vandet og bølgernes lek'?· ' 

Hun strøk flygtig med haanden hen0vei· 
guttens hode og saa v·enlig paa ham. Der 
var 1et pust av friskhet og ungdom over hele 
hendes skikkelse; hun var som en vaarvind, 
opliv.ende, vederk'vægende,, f1orhaabningsfuld. 

Ogsaa guttens ansigt o_pklartes uvilkaar
lig; der gled iet svakt smil henover elet, qg 
idet hau betragtet den unge pike med 1el 
klitisl blik, sa han: 

"Du ser meg.et godt ut, Ebba, saa frisk, n~1'
sten vaaragtig. Og cln forstaar at klæ ctig. ,. 

Ebba lo h1j:edelig. 
"Bravo! Du øver dig itide, saa du blir 

nok 1e1Jgang en mesLer i at si komplimc11l e1· 
og en ·elegant kaval·er! Jeg føler mig meget 
beæl'et av din ros, unge mand; den sty,rker 
mh1 selvbevissthet, s·om ellersi rent forsvin
der ved siden av dronning Karin." 

"Snak ikke om slik·e ting, som er upas
sende i almindelighet og i særdeleshet 
ov.crfor ·et barn," sa Karin med rynkcet pan
de og vendte sig nu til broren. 

"Du ser saa ophidset ut, Alex; det er for 
ansll··engende for dig at færdes i nærheten 
av den befærdede promenadesti. Frøklein, 
De gjør bedst i for fremtiden ikke at ta 
hensyn til Deres egen f1ornøielse, men hel
ler opsøk,e mindre befærdede steder længer 
inde i landet." 

"Nei, del vil vi slet ik.kie gjøre. " utbrøt 
Al·cx hdlig. "Vi ier glad i havet og vi vil 
gaa :dit hv·or vi har lY:sl til at gaa, ikke 
sandt. Mari·e?" 

Da ·søstrene kom bort Lil dem hadde Ma
rie reisl sig; hun stod nu ganske rolig og 
utvungenl ved siden av vognen. 

"Fuldkommen 'j1evnbyrdig med os, " Lænkte 
Ebba. 

l\fade hadde tat ~ttens haand og try,kket 
den berioligende. 

"Først 1og fremst vil vi ikke være uop
drngne og taklløse ;i vor opførsel, Alex. 
Din frøken søster mener det godt med dig; 
hv·orfor skal vi saa ikke følge hendes raad 
og flor fremtiden iopsøkie roligere steder? Vi 
{T 'jo begge ~o glade li ensomheten - ikke 
s;rndt, mi.n gut?" 

"Ja, hvis det er det samme f1or dig, saa 
foretr.ækker jeg ogsaa ;ikke at se flor mange 
incnnesker." 

,.Saa ,er altsaa den sak avgjort, og vi kan 
gaa vJder•e, Ebba. Godmorgen." 

Kari.u nikket koldt bort til den lille grup
pe. og gik saa videre miot den befærdede 
promenadesti. 

Ebba slrøk .igjen med haanden over Alex' 
hode og nikkel smilende til frøkenen. 

,.Faar jeg ønske Dem tillykke, frøken. De 
har :!1:ok ,i Al·ex erhv·ervet Dem en tapper 
ridder. Med ham ka:n De trøstig møte livets 
motgang! Paa gjensy,n, min gut! Paa g}en
syn, frøken! " 

Saa sprang hun ener søsteren. 
"Du, Kallia, h:un gav dig en meget fin 

slikpil1e - men hun gav d.ig den dog! Jeg 
ll"or du gjør klok>est ~ ikk•e at indlate dig i 
kamp med denne unge pike; hun er dig 
OYerJ•egen og du vil roomme til at trække 
det korteste straa." 

"Hvorliedes falder du paa at j:eg skulde 
indlate mig i kamp med en slik person? 
Du drømmer, ·Ebba!" Karins læber kruset 
sig f1oragt·elig. "N·ei, denslags ting indlateT 
jeg mig ikk·e paa. Mien jieg skal indrømme, 
<lt denne frøk•en ør m,ig ~ høieste grad 
u ~ ympa Li sk." 

.. Mien hV1or~or, Kaliin? Man kan da ikke 
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nere mer besk.ieden og tilbakeholden end 
hun er!" 

"Det •er aLsammen hy1kleri! Denne pike 
anser sig ~or at være helt likeberettiget med 
os; .i sit slille ·sind s:tiUer hun sig ganske 
paa samme lrin som os, og hendes beske
dcnhet og tilbak·eholdenhet er ikke andet 
end ;maskierl hovmod 10g den hø;ieste grad av 
s·el v bev~ssthet. J.eg anser det f'or min pl'igt 
al vise hend e hendes retl·e stilling." 

,,Held.igvis kommer du ikke meget i be
røring med hende, for Al·ex og hun lever 
sit liv for sig selv og kry1dser ikke ofte vor 
,·ei. ' ' 

"Del gjorde de dog idag, sandsy,nligvis 
f01,<li frøkenen ønsk·et det. Jeg sy,nes det er 
rncgel upassende at hian sier du til hende. " 

"Aa!" Ebba gjespet. "Hvor .kjedelig det 
·er her! Hvad skal jeg med hele Revieraen 
og de i det dunkle løv glødende guldoran
ger; naax- jeg ikke lærer et eneste interessant 
menneske 1at kjie:nde, og naar vi skal trone i 
stolt utilnærmelighet lik·esom ørnen paa sit 
rede! " 

"D.e[ 111aa du vist finde dig i litt endnu. 
Mor har meget vigtige grundsætninger til 
først iat prøve folk nøie, før hun tillater os 
at nærme os til dem. Forøvrig er j1eg selv 
ove.rrask·et ov·er, at vi endnu ikke har truf
fet nogen kjendte." 

"An pyt - kjendte! De er jo allesam
men kjiedelige mennesker - enten reldre 
damer ·eUer ældrie herrer eller en e11er anden 
y,nfoelig, ung mand, som har forbrændt sine 
''ånger paa din skjønhcts glans, og som du 
har skjøvet tilside som ubrukelig. Jeg vil 
gjør.e nye, interessante bekjendtskaper - be
kjendtskaper som passer f1or mig!" 

"Ebba, du snakk.er som ·et uskikk·elig barn 
-· /ja, næsten som ·en eventyirerske, der gaar 
paa jagt efter bytte. Det er virkelig meget 
upassende, at du saaledes kan falde helt ut 
av :rammen for V1ore forhold -" 

"Tv·ertimot, det passer uimerket ind i 
den! Vi ·er jo, naar det kommer til sty,kket, 
ikke ,andet ·end to unge piker, som ønsker 
at gjørie ·et godt parti ~or at faa fast grund 
under føtterne -" 

"Nu rer du simpel, Ebba." 
"Aa, se ikke saa foragtelig og sint paa mig; 

j.eg 1er nu engang anderledes end du, jeg gjør 
ingen røv·erkule av mit hj·erte, i det mindste 
ikke naar j·eg er i famili·ens skjød. Og jeg 
bebøv•er jio ikke at ta det saa strengt med 
hensyn til giftermaal - jeg er endnu saa 
ung, jeg har tid til at vente paa en fordel
aglig leilighet. Mien jeg vil i det mindste 
h~t litt moro - jeg vil ny1de min ungdom 
og -" ' 

Hun !f1orstummet midt i sin ivrige tak 
Hvem 'Vai· dog det? Der stod Karin overfor 
en meget pen, meget elegant og flornem ut
seende ung mand, som hadde tat hatten av 
og Jienrykl og :l1orbauset saa paa hende. 

"Frøk1eu. v. Klingenstur - tør j·eg tro mine 
egne øine ?" 

Hvor dog Karin smilte bedaariende, mens 
en passende rødme, hverken for dyp eller 
for svak, la sig OV1er hendes kinder, og hen
des c1ne straaUe med sin gyldne glans! Hun 
var safl. vidunderliÆ vakk·er, at det hørte til 
umulighe~erne at hævde sin stilling ved si
den av hende. 

Pludsielig k'om Karin til at tænk·e paa sin 
Askiepol-søster. 

"Barion Sesienborg, en bek'jendt fra vort 
ophold .i Tyskland, en tidligere kammerat 
av Kurt Veltin," t1orestiUe lmn. 

:,Naa, saaledes," tænkte Ebba. Undres 
oæ det skulde være den utvalgte? Sand
sy.nligvis - -Cor Karin pleidie ellers ikke at 
ødsle denne slags elskværdighet, denne 
sk}elmske, bedaarende ynde paa hvilken
somhelst. Der var endog ein viss bløt med
føl1els·e i lhendes tone og blik; da hun spurte 
til hans bel'.indende. 
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"Før vi reiste hit fm·talte Deres ven, as
s·essor Mindger mig, at Deres tilstand var 
haabløs, og al De kanske alleriede ikke mer 
var blandt de levendes tal. Det gjorde vir
kel.ig el sterkt indtry,k paa mig. N aar man 
saa lydelig og levende har et menneske i sin 
erindJ·ing og saa pludselig hører at han er 
død 1ellcr staar ved dødens port - det er 
fryglelig ! " 

Huu var blit gansk1e Mek. Hvor talent
fultl huu var i sin forstillelseskunst - hun 
kunde ·endog veksle farve efter behag, tænkte 
Ebba, halvt beundrende, halvt oprørt. Saa 
lytLet hun med velbehag til den klang
fulde, vakrie mandsstemme, som fik en dy
per·e, mørker·e klang da han sa: 

"Ja; den gang stod }eg virkelig like uten
for den hemmelighetsfulde port som fører 
ind til ·evigheten. Men portneren slap mig 
ikke ind; min tid er ikke kommet endnu ; 
mændc.ne i min sl·egt pleier først at dø naar 
de har fyldt firti aar." 

Den sidste sætning skulde lyde spøkende; 
men der la sig en mørk skygge over hans 
ans i gt. 

"Aa," sa Karin smil1ende, "·er det en slegls
•eiendommelighet likesom avsky.en 11or de 
blonde k,·inder?" 

"Avsky? Undskyld, det har j·eg aldr.ig 
sagl." 

Hans bleke ansigt, som endnu bar spor 
3.Y •ell nylig overslaat sygdom, farvedes av 
1en svak rødme. "J·eg talte dengang bare 
om :en 1advarende spaadom. Frøkenen har en 
gnd, men ikke helt paalidelig hukommelse. " 

"Del pass·er vistnok," sa hun og nikket 
muntert. "J.eg beholder kjernepunktet men 
gl·emmer bitingene. Jeg husker bare, at 
ne u ttaJl.e en slags overtroisk angst flor blon
de kvinder, og derf1or vaager jeg ikke rig
Lig at glæde mig over møtet med Dem; for 
naar vi skilles, saa slaar De sandsynligvis 
kors bak mit blonde hode og skynder Dem 
at <lampe avsted til mindr·e farlige egne, som 
~r ,bebodd ,av sorthaarede fr.isterinder." 

Hvorledes hun dog saa paa ham! Ebba 
faldt fra den ene forbaus·else i den anden. 
H'is det stakkars, efter sygdornmen avkræf
tede menneske ·efter alt dette endnu forbl1ev 
herre ov·er sin :11ornuft og sine sanser, siaa 
kunde man sætte de største forhaabninger 
til hans 10prindelige indJ'e kraft. 

,,Ne.i; frøfoen, }eg ,agter at trodse faren. 
Jeg ler meget lykkelig over at ha truf'flet Dem 
her, ti f1or en rekonvalescent findes der in
tet værre ·end ensomheten, som bar·e væk
k·er tungsindige tank·er. Hvis De tillater det, 
stm.er 1jeg mig under Deres blonde helgen
glories beskyttelse og kaster mig freidig ut 
i k ampen." 

Ebba saa iefterlæ:nksomt ånd 'i det vakre, 
leende ·ansi,gt. Saa det var altsaa en spaadom 
som ,advarte ham mot blonde kvinder? Den 
advarsel skulde han følge! Men mænd er 
'jo desværre saa grænseløs egenSli.ndige og 
1·eLsjnclig·e; de søk1er netop det de blir advaret 
mot -- det egger dem allermest! Det visste 
naturligvis ogsaa Karin 1

- derfor lekte hun 
saa llk•egyldig med denne spaadom. Det var 
vjrkelig ingen fornøielse i at staa her som 
femte hjul til en v;ogn. Undres om det altid 
skul de b~i hendes lod? 

I dette øieblik kom heldigvis deres mor, 
og bek'j1endtskapet mellem hende og baron 
Ses·enborg blev nu fornyiet. 

"Er dei: den 1efterlragtede - den utvalgte, 
Karin?" hvisket Ebba til søsteren. 

Kailin rynk•et panden; nu var det ubeha
g·e1'ig fol' hende, at hun den gang i sit sinds
oprør hadde sagt mer end hun vilde. 

"Den utvalgte?" gj1entok hun langtruk
k·ent. "Anskuels·erne kan ~orandre sig me
get i .andre omgivielser, anden belysning, 
det kan jeg sliet ikk·e si noget om nu. Han 
er en tiltalende, behagelig ung mand, som 
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såa man'ge andi1e - og det er altid en av
v.ckslin.g." 

·"Du har altsaa ~ngen bestemte hensigter. 
med ham?" 

"Mien Ebba da! Du skulde saamen heller 
slilJ.c dig midt paa promenadev•eien og rope 
og skr:ikc slike spørsmaal ut for alle vinde! 
J.eg ·har endnu aldrig aapnet en knop, for at 
se hvad den gjemmer i sit bæger." 

"Aa, h\ror du kan væ11e poetisk, naar det 
gji:cldcr al tilsløre dine tanker! Man kan 
lære noget av dig!" 

;~s·a:.\· skuld~ du virk_:eli{gjØre del Det vil
de ',i ' de fleste henseender 'ikke skade dig." 

·"Bvem. vd 'Om ikke mit muntre sind vilde 
ta· 1s'kade av saa megen lærdmn! - Du .- se, 
hall si1er· allerede farvel. Det · ser ut til, at 
mo1· fylder ham med støne frygl for de blion-
de kvrinder end du!" · 

11-I.al)s II'enrik ~ok virkelig avsked, men 
ikke 1åv den grund som Ebba saa spottend·e 
h~di:le' l\lllalf; ~en fordi han endnu ikke følte 
sig· hv,erken legemlig · eller ,aandelig sterk 
niok · lii :al · være sammen med mennesker 
1æn,ge 1av gangen. Han hadde jo netop Qver
sta.a t' sin store ' sygdom. Det uventede møte 
med Karin hadde desuten 'Ophidset ham. Bil
ledet a{den v.akfle pike hadde .'næsten været 
utslcLLel av hans tank.er; der hadde idethele
tat indtil for ganske nylig hvHet likesom en 
ta.ake 1over hans hukommelse iog alle hans 
tanker og følelser. Hans hode hadde været 
saa tr:æt, al han slet ikke hadde kunnet 
brj nge orden i sine tanker. 
D~:me sløvhetstilstand hadde været god 

for hans helb~delse, og lægen hadde paa
budl, 1a t han ikke i 'nogen henseende maatte 
riv.es 'ul iav den. Saasnart hans legemlige 
tilstand tillot det, skulde han sendes til ~
den 1ior ,a t gj·envinde sine kræfter. 

:(\In var hans helbredelse ganske vist gaat 
frem med k'jæmpeskridt; mien han følte end
nu, 1al han inaatte ska.ane sig og ikke utsæUe 
s~g . for sterke sindsbevæ,gelsier. Der var 
kommet •en viss ængstelig føl·else over ham 
i '11or.ening med en aandelig træthet og slap
pelse. 'Alle de mennesker som gik frem og 
tilbake trættet og ængstet ham, det blæn
d .ende solskin .over den hvite pl'lomenadevei 
og vap.qets glinsen og flimren forvirret ham 
og gjorde ham fortuml·et og svimmel. Eller 
var :det bare møtet med den vakre, blonde 
pike som virke.t saa sjæ.ldig sterkt paa ham, 
al hans legemlige befindende qgsaa led un
der det? 

IT an visste det ikkre og tænk~e heller ikke 
over det; han følte bare en sterk trang til 
at væfle alene og til fuldkommen ro, trængte 
til .al komme bort fra den aandelige tvang, 
som det foraarsak!et ham at ta sig sammen 
og konversere. 

Eft.erat ha tat avsked med damerne dreiet 
han dypt pustende Ji.1;.1.d paa en skyggefuld 
sidev·ei, som førte ham bort fra menneskene, 
haviel og solen, iog hvior han fandt den stille, 
grønnJ ·ensomhet, som han længtet saa !in
derlig ·ef'ter. 

Aa, hvor godt det g'j1orde hvierken at se 
reHer høre noget mer! Anspændelsen QV 

hans 1cndnu sykelig ørnfindtlige nerver slap
pedes, _og tankerne begy,ndte nu at beskjæf
tige sjg med det ov·erraskende møte med Ka
rin. Hun var penefle end nogensinde. Det 
var ict lykk·elig tilfælde som hadde ført ham 
sammen 'med bende her. Alle11ede før hans 
sygdom lrndde hun jo opfyldt hele hans sind 
og alle hans tanker. Det hadde jo været 
hans bestemte hensigt at nærme sig hende 
og saa ·enten undfly hendes tryllemagt eller 
med frydefuld salighet bukk•e tunder for den. 
Mien heri hadde jo den sygdom, som efter 
lægens mening hadde gjæret længe i ham, 
hindflet ham, ja, den hadde næsten helt ut
slettcL mil)det om liende. Den hadde idet
hel·elat sletlret ut saa meget 3iV det, som før 
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hatlcle behersket hans lanker og følelser, 
og som egentlig allsammen hadde hat 

1 
sin 

rot ;i hende. 
Den sygdom h an hadde baaret i sig og 

som hadde medfort en aandelig nedlryklhet, 
hadde nalurligvis ogsaa været skyld ·i, at ol
demorens ·ev•enlyrlige og ulr olige fortælling 
hadde gjort et saa slerkl åndtryk paa ham ; 
f1or nu, da sygdommen var overslaat og aJt 
det IOnde var drevet ul av ham, gjorde denne 
mystiske berelning slet ikke mer noget ind
lryk paa ham; han læn1;Le ik1rn engang .mer 
paa den. All var helt overvundet, og riµg~11, 
det reneste synlige, haandgripelige legn, ~om 
var Wbakc av e Yenly,rel, var for ham · nu 
bUJ:'le ret .inleressanl kunstverk. , 1, . 

D ·1 folle han pludselig et slag , paa sin 
skulde.r, de1· .var nogel som hadde slaat m·øt 
den 1og som hadde sprunget av og b:illet 
viiderre. Del var en s~or appelsin som :var 
faldt ned flor hans fø Uer - og nu k!om en an
den og ·en tredie - og samtidig hørle ·han 
en spræd barnestemme rope, halvt klagende, 
halvt leende: "Aa, mine appelsiner! Mine 
appelsiner!" 

Hans Henrik, som var helt fordypet i sine 
egne lanker, hadde ~kke lagl mer~e til, at 
der 11oran ham kjørte en liten rullestol, styr 
:riet 1og kjørt av en dame. Vr~d lyden av '.gut
tens flop vendte denne dame sig om og vilde 
ha sprunget eft.er den bortilende appelsin, 
men snublet 'OV>er en .anden, som laa like vred 
hendes føtter, og vakl·et, mistet likeV'egten, 
tum1el et par skridt fr·em og faldt i næste 
øjebUk iom i Hans Henriks uvilkaarlig ut
strakte armer. 

ll vior let og fin den slanke skikkrelse end 
var, saa Yar det pluds·elige og uv·entede støt 
dog s.ia sterkt, at ogsaa han vakl·et et øie
blik. Hans armer sluttet sig fastere om den 
lette skikkelse, der laa ved hans bryst, dels 
for 1at holde hende og dels for at holde sig 
selv oppe. 

Dcrv·ed gjenncmslrømmedes han pludselig 
av ren ganske underlig frydefuld følelse, saa 
han li fuldslænclig forvirring straks glemte 
at løsne sine armer, og først -ved et motstræ
v·ende lryk av lo smaa hænder mot sit bryst 
t~orskrækkel for sammen og lot sine armer 
synke. 

"Undskyldi" utbrøt baade han og hun li
ke~om med en mund, og et sekund saa de 
lwerandre .ind i øinene, knapt længe nok 
lil a.t faa ll:Ogef besleml indlryk qV deres 
gj'ensidigc ansiglsullryk, men dog længe nok 
til 1al la Hans Hrm·jk føk, al der laa en ube
skriv·elig dragende skjønhet i disse mørke, 
fløielsbløte sljerner, en fortryllende magt, 
som vækk·el 1en cllor anden. erindring i ham, 
e n ·erindring som han i øieblikket ikke visste 
hvor han skulde føre hen, men som var saa 
merkelig dragende og fængslende, at den 
gjorde h am ganske betat og florlumlet. 

Han glemLe derO\·er rent de spøniend~) , 
undskyldende ord, som svævet ham paa tun
gen, og den unge dame hadde alle:riede vendt 
sig iom og vilde springe videre, øiensynlig 
d.rev·et til det av gutlens høie rop: "Mine 
.appelsiner! l\fine appelsiner! " 

Men neppe hadde hun vendt sig om, før 
hun, likesom l-I ans Henrik, som ogsaa hadde 
vendt sig om ror a t bjælpe hende med at 
fange de borllrillende appelsiner, brast i en 
ungdommelig, i'risk latter. 

"Aa, den slyngel!" 
Hans Henrik hadde ogsaa sel hvad der 

var foflegaat, og maatte derfor le med. 
Eu '1ay de smaa gategu,tter, som streifer 

omkring overalt, hadde lynsnart nappet de 
tr·e appelsiner, som trillet avsted i støvet, og 
hadde puttel dem indunder sin løst hængende 
smud~.ige skjorte. Saa hadde han med et 
sLorl smil slupt kraak·e, h adde stukket ut en 
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lang, rød tunge efler sine forfølgere og var 
forsvundet i det Jille buskads bak det tætle, 
beskyllende løv. 

AH dette hadde foregaat saa hurtig og med 
en saa forbløffende komik, at det h;idde 
-\'æret umulig for den unge dam·e at spri.å..ge 
flor laller, og det var slet ikke lænkelig, at 
hun kunde indhcnle den lille røver. 

"Merr det var Jo likefrem el tyveri!" ;ut
brøl Hans Henrik efter at ha besindet. sig. 
, 1J eg skal springe efler ham." 

I-Jan vilde lil at ibrfolge den forsvundne 
~~~> q1~n:da følle h~ll Cll let haand l~~~I $ig· 
p~11 1rnrs skulder. . 

"Aa, · ,n.ei· - De maa endelig ikke gj~re 
.qe.rn , uleil)ghel ! De kan ikke indhen~e ha'pi~ 
han ,ei_. meget Jettere tilbens end De, den 
f,i'ile, komiske slyngel! " .'' 

Hans Henrik saa jnd i •et l>euaai,cnde' ungt 
ansigt med et dypl smilehul i det ene k ind. 
Hvor hadde han sel delLe ansigt før? , 

l\f.en t'ør han kunde besindo sig saa me~ 
get, ,at han kunde faa sagt et eneste ord~ 
ha~p.e den unge dame ''endt sig om og hadde 
sprungcl tilbake Lil den lille vogn, hv:or
t'ra der med gullens spæde slemme lød en 
sl.J.;øm a,- sinte, skjendende ord. , 

."Alex. Alex, min kjære gut, vær da rolig! 
H\·orflor skr.ikrer du saa stygt?" hørte Hans 
Henrik den unge dames blide, beroligende 
stemme si, sammen med den ophidsede guts. 
skjrenden. 

"Han har stjaalel dem! Jeg vil ha mine 
appelsiner!" 

Vi skal kjøpe andre!" 
"Nei, jeg vil ha dem igjoen - <let er miirte! '" 
Høi iog sking1,ende lød den svake barne-

stemme. Hans Henrik saa, at de spin~le 
armer slog ~ildt til ane sider, og ·det lille-
legeme Vl'ed, sig næslen krampagtig. . 

Forskrækket sky;ndte han sig bort til -\·~-
nm. , 

"Kan 'jeg ~kkc hj.ælpe Dem med noget?" 
sp1~rtc han. 

Uten at se paa ham vinkel Marie avv:er
gende med den ene haaud, mens hun m ed 
den anden strøk beroligende henover gut- ' 
lens ;glødende pande uten at bry sig om hans. 
vildc motstand. · 

"Nei lak, " h viskel hun ulen al vend~ ho
det om. "Den stakkars gut trænger bare til 
ro. Gaa cnd~lig uten at bry, Dem om os." 

Han bukk·ct. Han vilde helst ha hlit, vil~er 
saa g}erne e nclnn en gang ha sct ind i det 
bedaarernle ans.igl og i de blidc, brune øine, 
-- kansk<· den t,.aakede crindrjng saa vilde 
ha blit mer Jcvcndc i ham ; men natur:li~-c 
vis maall<' han følge hendes ophirdring, .især
da bau saa at guttens :11orlruknc ansigtstræk 
lilt ·et'Ler lill glattcdes ut under berøringen 
av den slanke, paafaldcnde vakre 'haand .. 
som ogs:ia l~orekom ham bekje11dt. 

Han venuLe sig t0111 og gik videl'e. (>g ha11 
følte sig pludselig ov·erv.ældet :t\' en følc~e 
av kraft, friskhet og livsglæde, som ha'.n ~l 
drig før sy.nt·es al ha følt, ikke en~ang·.f~r· 
sin sy,gdom. V :ir der indtraadt en pludselig
krisie i hans helbredelse? Eller - han 
smilk v·ed lanken - hadde denne vakl-le · 
haand 'ogsau virket paa ham og endog ve(l 
sin ganske flygtige berøring utøv·et en sa,;i 
sterk indflydelsie paa ham, at hans slum
rende livskraft pll1dsdig var vHaknet? Han 
t'ølte sig saa slerk, saa glad - og for faa 
øieblikkce siden hadde han været sa<l slap, 
trist og svak? ' Kunde kræfterne virkelig 
Yaakno saa pludselig tillive? NC!i, def va 1-
jo umulig - det maat~e jo være en gansk e· 
særlig indflydclse, som hadde virk·et saa 
opliYende paa ham! 

Uvilkaarlig vendte han sig om og speidet 
·efler barnevognen. Den var forsvundet, der 
var ikke spor at se av den, og nu blev han 
rent ærger lig over, at han uten Y1dere had
de 1·cllel sig efler den unge drnnes onskt_ 

-
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Han burde ,i det mimlste ha gaat langsom
mere, h a sd sig oncre om, og uten at vise. 
sig paatrængende ha gjort f1orsøk paa · ;.a~ 
h olde øic med den unge dame og vognen. 
Kanske han kun<k ha hjulpet hende med et 
eU~r ~ndet, eller han kunde ialfald , ha fulgt 
h endes spor og derved sikret sig muligheten 
av"af ' Lræff.e hende igjen. · 

Der var noget v·ed denne ganske i'r·emm~de 
unge dame, som baade foruroliget og bero
l~ge l . ham : en ganske egen og utbrklarlig 
indfl ydelse, som han vist gjorde bed,s t i åt 
søke, .. da den jo ø,iensy,nlig virket oplivende 
.og s tyrkende paa ham: ., 1 r· J .• 

Drevet .av· disse tanker, som storme~ nid 
:paa ham, ven<,lte han pludselig' om 1·6g 
sk~'.~~te sig tilbake. Kanske han k~nde 'in~
heQle hende og paa en taktfuld, fintfølende 

· ,•) . . , 1 ' · ' 

maate indlede nærmere . bekj·endtskap n\e~ 
}}•ende. . · ' 

~~:e;n hvor ivrig og opmerksomt }rnri' end 
sp:e.idet . tilhøir·e iog lilvc1nstre, kunde han 
1kke ·opdage det mindste spor av den unge 
d a'rne •eller vognen. lstedetfbr saa han i no
gen, ' ,avstand Karin v. Klingenstur gaa, ved 
s iden' · .av ·en høi, mø,rkhaaret' herre, ·og' i 
sariime øieblik blev han igjen overfaldt a:v 
sin ti<lliger·e svakhet og ulm<1LLclse i en saå:
Llan .grad, at han øiebHkkelig dreid ind paa 
en Ji ~en sidev•ei og skyndte sig hj em. Og da 
han •endelig kom op paa sit værels·e sank h a.Il' 
gariskb utmatte~ ned paa sofoein. ' · 
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var saa udeltagende og interesseløs. EUers 
vilde han v,el straks ha latt sig bedaal'e av 
I,tarin - saa det vilde hun ikke lægge ham 
til last - men hun brydde sig ikke meget 
om m ennesker som var tunge og ubevæge
Lige. · 

N etop nu mølle hun hans blik, men d et 
var Lydelig nok ikke med hensigt, det gled 
ganske likegyldig og uinter essert bortover 
hende, men blev uvilkaarlig forbauset hæn
gende ved hende ved at m øte det oprørte og 
sinte uttryk i de s traalende blaa øine. 

· " N aa ?" spurte h an ganske u vilkaarlig. 
'"Naa'?" gjentok hun med r ynket pande . 

,~Deres velt~h~tih et er virkelig likefrem ut
mattende." 
'' · 1\fien ·nu bkv hun forskræ kket o vier sin 

opførsel. 
· ' ·"Jeg y:itde nødig være uhøflig - men un
dertiden' gaar naturen ov·er optugtelsen ! De 
kan kanske ikk,e v;ort sprog saa godt, at De 
forstaar mig riglig - og det var jio heller 
ikke rigtig passende sagt - man burde ]•o 
uttrykke sig anderledes - ·· lilfoiel hun nn
g·erfulct. 

Nu lo mr. Macleton hjertelig. 
"Gjør Dem ingen uleilighe t. J eg kan m e

get · godt Deres sp1iog - min mor var en 
landsmandinde av Dem. Snak De bare frit 
- det ·er sjelden man moler oprigtig like
fremhet hos unge damer." 

";Aa, det vil De findc o fte nok h os mig !" 
u.lbrøl Ebba ,ivrig og lidde saa igjen f1or-

Imens var Ebbas mismod veket fur en skrækkel o \·er sig sel v. ,}eg er nemlig min 
litt mer f1orhaabningsfuld s~emning. ,.Hun familiies skræ k - · min tunge lø per altid av 
haddP møtt den· m ør_køiede amerikaner, n1r. m ed mig - og fø rs t bakefte1· blir j·eg f'or-
:'.\facleton, hvis bek}endlskap begge søs~rene skr.a~k k eL, n aar }eg har forsna kk.et mig: Man 
hadde gj ort den f1oregaaende dag" Denne beskylder mig a llid f1or at ha et spurvcneb." 
herre : hadde mecl verdcnsmandens høf- H an . saa forskende ind i hend es ansigt. 
ligh;et1 vis t begge søstren e samme op- J:? e. ~nge damer <1V det gode selskap hadde 
merksomhet og hyldest - saavidt der over- S'l~ mange maater, hvor paa de forsøkle at 
ho~et .. ~ned lians tause og tilsynelatende litt ~.ække rike, .unge herrers opmer ksomhet og 
melankolske væsen kunde være tale om q.o- rnt l,'!r esse - de t. var ikke lcl at stol·e paa no
gel} _h,yldesl og opmerk&omhet. Karin had- &en m·. dem. Denne muntr e unge p ike her , 
de derfor -ogsaa meget snart begyndt al kjede som f.orresten h adde e t ganske liltrækkende, 
s ig og var hemmelig saaret over det r~qge u ngdomsfriskt iog u llryksfuldt ansigt, var vel 
indfryk, som herides skjønhet lilsy'nelritenqe s~gle~s som alle de andre. 
~j~i:de paa ham. . . : 11 I " ~omgangen med mig behøver De ikke 

·"Ebba gik sam'men med den unge ameri- at bh forskrækket over Dem selv. hverken 
kari~r,'iom hv•em hun hadde hørt, at :han ,v~r fØ r ·eller senere - jeg or noksaa haardfør 
n;ieget rik og av god familie . Men da hen- og kan laale hvad de t skal vær e,·' sa h an i 
<l~ l~d~ager var svært faamælt og indskr~n- en· halvl 'faderlig, h alvt kammen \tslig tone. 
ket 'sig til ytringer s·orn: "Aa, ljavist". ,.J:o}v·el" Ebb n. rynket panden og trak mnnckn rin
-:: . ~~del.mener ogsaa jo~g " osv .. og altid Jrct - geaglendc sammen. 
-d ge't. tj.isse· ytringer med et høflig huk, men 11·" Del "er jo meget pent a \· Dem, ahsolut 
~t~11 , :al . se ,raa hende, mistet hun <'n ,cieli~ ~e~,. ' ~nd .man ~urde , "e1ntc ved det fø'tsle 
tu a1mod1aheten. mdtryi:: av Dem. · 

••

1J-!fari s~a nok meget godt 111 , \'a r hoi og : ';,Jastia ," sa han smilende ... llvorlcdcs va r 
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" Aa!" Hun gjorde en liten , ringea.gtende 
baan<lbevægelse. ."Jeg tror . . a t noget sHkt 
bør man helst ikk·e si." , 

"Det m aa jo va)lre meget p ent, siden De-
res lille, v·eltaJ.ende spurveneb anser sig for. 
,·elopdragcn til at si det. " 

"De skal sl·et ikke utny,tle mlri ub~tæn.k
somme selvbeherskelse sia.a forll'olig! ''. Igjien 
rynket hun panden. "Jeg er atten aar gam
m el og j·eg kan godt være meget f1ornuflig qg 
ahorlig. Hvad mit spurveneb, som jeg nu 
iikke ønsker vider·e ow.talt, angaar, saa g~r 
det bare gjesteroller naar jeg blir: irritert:" 

Mr. Maclelons ansigt,hadd~ nu aldel·es mi~ 
slet si~ ' li~egylilige ' ut~ryk, ' ;Ebb~s ~ri~k.ca i 
utvungne passiar moret ham virkelig., ,Hvis 
d1en unge pike ~pille en rolle> saa spil~ei· H9n 
den ~ali~ld . ganske y;ndig og iridtag~nde,. , P'f-~ 
hun var vir~elig en nyd~lig pike. " , , , . 

Hån bukket smilende. , · , i . 

"Som Deres attenaarige høihet befal~r. 
Jieg ska~ aldrig mer brnk·e det st~tendc ut
lryk. ~~nker ·er j·o ganske vis t lo~dfri! 1 ~kn 
v.ær nu saa. ærlig, som De har været hele 
tiden, og si mig hvad De v·entet av mig efter 
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det første indtryk ?" . . ; . 
Ebb<t saa med d skøieragtig smil 'op paa 

ham. · 
"Del vjl kanske være allt'?r f? rl,rioUg ; . '}~~ 

vil heller holde mig indenfor de foldfrie 
tanker s græ.nser." 

Saa svingt·e hun omkring paa en l>edaa
rende maate og gik tilbake til moren og sø
steren, som fulgte efter dem. 

Mr. Macle~on saa smilende efter hend e. 
E t øieblik slog den tanke ned i ham : " Lill e 
munh'e l'ugl , dine vin

1
ger skal }eg snart stag

ge!'" l\fon saa vendte han sig til Kl.)rin, qg 
nu ku nde hun ikke mer beklage sig ~ver 
h ans kjedsommelighet e ller mangel paa fn 
lC!l'ess·e. · " 

Hans Henrik v. Sesenborg og mr. Madetoi1 
sluttet sig V'enskabelig til hverandre. Ebb!:l 
kaldte det stille et "hestev•enskap·", fordi <l'~ 
bE'ggc g.ik ved samme vognstang og . i ~l e 
sam~e . løHer - · nemlig i søstl"ene Irnri
gensturs - eHcr rettere sagt i K!:lrins, fl~r 
hun hævdet med glans sin stilling som ·~ei-· 
rent.le skj ønhet og·. en i nteressant person
l~ghet , , . . . · I 

l(arjn var ikke saa overbevis t heirom s;on1 
søst-eren . Hun h adde en meget fin føldse ay 
den magt hun utøvet over herrer nes hjiert~rl 
og hos de tlo som for tiden utgj:or~e he1ncl~~ 
1omgang og hyldet hendes skjønhet, spor~~ 
hu n hemmelige motstrømninger, der clliers 
aldrig gjiorde sig g_jældende i hendes infl
fl ydelsc over sine tilbedeJ'C. 

(Fo r tsrrtt<'s ). kr~tt1g inect d mør kln denl , g::mske p rl\I an- då! del fø rs k indlr yk '.1 ffvad kund e m nn 
s l~t~}?i .han saa hrl lc r ikke dum ut, men ~·.~?.te· =n~· det?" 

~~~~~~.i.:..;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' •. r:." : 
. J ~ :· · : • flotlhad l\:011 1o1;0 . 

1. :1. "fl? ·smaa ' n<'grr g11t tcr ~ k .ilde , la,.:L kaps ve mning.' De ·tok plads 
paa en stor sten el li lel ~tykk~ ' fr;1 1and.. N ~gerf(lr [allel et par 
i:::~mr<l kjæmpepislotcr m lxl <'0 forsva r lig ladni n!l l;rud l, og det b lev 
'.l vl ri tt·; a:t ·naar pisto)erne knaldet, skut<.lt' de star te . Sau. lød skucl
.kne;::s:aa; ster kt al del gav gjenlyd i p.tlmdr:l'rnl", og apl·kalll' nc 
' 3 ldt .bes vimet ned - 2 . l\[en bll•letror :.: l la rat paa kapsvo ru
:•i ngen, for de to ocgcrgulkr lilvcirs, lh·· I. 1-.rd -...v en dampend e 
"" nds traate. Dr t. el e hacld1: trodd var ,.,., ~ t l n var' nem lig mesen a v 
..:1 IJocJbest ' so 1n tua "':.! ·"ov, og d·t µ ·.:.t 1>'1"r-n gik .. v, va al~ n c.:L '<len , 
~ da . ;de-n merke ! a•. rJr.r var· 111)!~,r ''··" Ucn·lr pn.a dens 

scJ?1n·, blaaslc dc·1J o~ <'~t ·~r ; J", ri", n, ~t n..ri1tlcne lage \_ kap-
s' n:~1_if1g i vt•rtik :1l n I lin~ 1~t .... .rL·trol· h~'i i":H 1 lo1" 

Farens fottrio. 

" 

,,Elsk<'de. j eg kan hnr c clin 5lemme fars tunge De tungr• fotlrin kom opover lrappcn, og 
t'o llrir.t paa lrappl'n. Fo r at skaane d ig fo r ganske rigtig : de nærmet sig nelop Gretes jom
<:n pioli ;.: scene vil jq:( gj<,:mme mig her bak so- frub ur. Nu blev der tat haardt i dør en. Grete 
faen. Dyrebare, ~o k al faa din haarde far :var blek, men fattet, dør en gik op - - og 
h urtig bor t igjt·11. s:1a jc~ :ilter !rnn skue lyk- intl trampe t hendes kjære bror Hans med fa
salighc lens land i dine deili:~c eine. El~kc()(', rens store støvler paa føtterne og el skadel.ro 
lev vel s~3 læn ql' " smil paa læbC'Il. Det er det, man raar for 

a t l:xggc sin unge k jær lighctshcmmelighcl i e r~ 

liten br ors gavtyvhænder. 
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Kan De 
pakke det, 

som en dame 
vilde bruke ti kuf= 
ferter til, sammen 
i fem? 

At "pakke kufferter" er som bekjendt ikke nogen let sak. Der har været gil utallige mer eller mindre humi0-
ristiske gjengivels·er av de gjen\l'Ordigheler, de besværligheter, den taalmodighet og den mangel paia taalmodighet, 
som denne procedure kan avstedkomme i et elJ!ers fredsommelig hjem. Det ·er en sørgellg kjendsgjerning, at man 
ikke bør snakke til en som pakker kuffert - man faar Qfte el bidsk svar. Det er likeledes en kjendsgjerning, 
at reisebøker, reisebureauer og reisevante mennesker paa det mesl indlrængende advarer mot at medføre for stor 
bagage - og dog vil de al'lerneste ha lagt merke til, at bagagen lroas de beliste forsætler svulmer paa en 
uhyggelig maate, eftcrhaandcn som dagen for avreisen nærmer sig. Bare ved i sidste øieblik at begynde forfm 
igjen og utelale all det, som ikke er strengt nødvendig av sin kones bagage, vil man naa tilbake til et rimelig 
resullat. l\Ien det er som sagt ikke al~id like let, og da del vilde være for besværlig at gjøre det her fore
slaaetle eksperiment r- at bringe det, som ens kone har anvendl ti kufferler til, ned i fem - ocr da vel madame 
ogsaa energisk vilde protcslere mot en saadan forsøksnedpakning av hendes dyrebare garderobe, naar der da 
ikke laa en virkelig reise i horisonten, saa maa vi her nøies med al gjøre eksperimenlel paa en anden ocr enklere 
maate, der ikke kræver saa megen plads, men dog l'ar besværlighetene komme til sin rel. 0 

Læg ti fyrstikker paa bordet slik: 

IIIllIIIII 
Det, det nu gjælder, er at faa fyrstikkerne til at ligge slik: 

X X X X X 
det vil si : i fem bunker, to og to overkryds.. Den eneste betingelse - det er den som skal ill u

s trere vanskelighelerne - , er at man, hver gang man flylter en av fyrstikkerue, skat la den springe over 
to andre. To som er lagt overkryds, gjældcr ogsaa for to. 

(Litt forklaring.) 

Altsaa: Man kan gjøre sl'ik : 
IIXIIIIII 

- det vil si l'æggc nummer en paa nummer 
fire. Man har ogsaa lov till at lægge for eks
empel nummer lre paa nummer fem: 

I XXIIIII 

l\Ian maa begynde hvor man vil meHem de to, 
og man kan springe forlængs o~ bakl:.engs, gan
ske S'Om man vil, bare man uusker det ene: 
hver gang over to andre. 

Og saa tilsl'ut: hvis De har prøvet et halvt 
hundre ganger uten resultat, saa er De fo·r det 
første kommel i litt av det humor, som er om
lalt ovenfor, men for det andet maa De ikke 
glemme, at der virkelig er en ganske likefrem 
og naturlig ltø·sning uten nogetson .h~lst fif. Ak
kural paa samme maate som De, naar tidens 
fylde engang kommer vil opdage, at Deres frues 
gardePobe virkelig kan knipes utrolig sammen 
- bare De faar lo·v m 0t væpe al·ene om det. 

-
Nr. s 
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Bifrøkenen, 
eller fra dovenskap til flid. 

Et gammelt eventyr. 

En flittig llandmand var død og hadde efter
latt sin enke og søn en god gaard, som, hvis 
flen var blil holldt i god drift, godt kunde ha 
sikrel mor og son en god fremtid; men der 
~kulde flid og ihærd.ighet til, og netop disse 
to egenskaper var Henrik, sa.a het sønnen, ikke 
i besiddels-e av. 

Han hadde nok av gode forsætter, men d<> 
kom sjelden mr utførelse. 

Var han endelig kommet igang med en plog 
ell'er en ljaa, saia kom der altid et eller andet 
iveien. Enten stekte solen saa varmt, at det 
ikke var til at hol'de ut paa marken, eller vin
den blaaste, saa han fik ondt i haltsen av det, 
eller var ien av hestene syk, eller plogen var 
gaat istykker, kort sagt, noget var de'!"' altid 
iveien, frem gik det aldrig. 

N aar rugspirerne rundt om paa de andre mar
ker all1erede holdt paa at komme op, var hans 
nig ikke 6aadd endnu, og hans marker var saa 
fulde av stlln og ukrudt, at det var en skam 
at se. Aar efter aar blev høsten daarligere, og 
istedetfor at lægge skyl'den paa sig selv, blev 
Henrik bare bitter paa alt og ane, især paa de 
pyntede mennesker som spas·erte forbi ute paa 
landeveien 1og 1som, efter hans mening, ikke hadde 
andet at gj øre end at more sig, mens andre, der
med mente han sig selv, maalte "slite haardt'" 
fra morgen til aften og endda ikke fik noget 
ut av det. 

Saa kom det endelig saa l'angt, at han maatte 
1,'l3a fra gaarden. Hans gamle mor, som ofte nok 
hadde graatl og formanet ham, maatte gaa paa 
omgang hos nabofamilierne og Iiev·e av deres 
godhet, men 'Henrik vilde ingen ha noget at gjøre 
med, all'e sa at han hadde fortjent sin skjæbne. 

Saa maatte han ta posen paa nakken og ga.a 
ut i den vide verden for at søke sin lykke der. 

Mens han ·gik, tænkte han over at ban igrun
den slet ikke var skapt m landmand og at det 
vilde være bedr:e at se at fa.a l:ært et eller an
det haandverk. 

Men .hvad skulde det bli? 
Han forsøkte sig frem, men fandt alt i'ike be

sværlig. 
Møll:erens melsækker var for tunge for ham, 

hos skrædderen maatte han sitte for meget stilte, 
og hos bakeren maatte han op for tidlig ~ -
det var ikke nogct for ham. 

Og en vakker dag gik han saa igjen løs og 
ledig paa l:andeveien uten at vite, hvor han skulde 
faa aftensmat fra eUer komme til at sove den 
nat. 

Han satte sig under et skyggefuldt træ, l'ænet 
sig mot dets stamme og tænkte over sin sørge
lige skjæbne. 

Da hørte han piudselig .noget surre rundt sit 
hode. 

Det var en liten bi som summet om ham, og 
da den vedholdende summen hadde vakt hans 
opmerksonilie.t, trodde han gjennem den at høre 
en fin stemme som hvisket: 

"Hoc mig, følg mig, jeg fører dig m lykken!" 
"Det har jeg ikke noget imot," sa han, reiste 

'.'.ig og fulgte efter b1en, som Høi henimot en 
s~telig herregaards bygning. 

Der kom inspektøren, en venlig, æltlre mand 
hort til ham o,g sa: 

"Jeg kan se paa dig at du er ute for at søke 

arlx!ide, k'om bare ind og faa dig litt vann af
tensmat, du ser ut til at kunne trænge det, saa 
kau vi imorgen tidlig ta fat paa arbeidet; det 
vil nok gaa for dig, du er jo en pen, rank mand !" 

Henrik hadde ikke noget imot den kraftige, 
varme suppe, han spiste og drak av det mørke, 
hjemmehryggede øl, la sig saa og tænkte ikke 
videre paa dagen imorgen, men sovnet straks 
fasl ind. 

Del var altsaa meget behagelig til at begynde 
med. 

'.I.fon den næste morgen, da han laa i sin aller 
bedste søvn, blev han pludselig vækket ved en 
liten smerte i sin arm, forundret slog han op 
øinene, og se - det var bien! Den stak og und
slap behændig, hver gang Henrik vilde slaa ef
ter· den. Den stak og stak igjen, saa maatte han 
op, og litl efter kom han vasket og paakl'ædt 
ut av stalddøren. 

,pet kan jeg like," sa inspektø•ren som stod 
ute i gaarden, "du er nok av den rette sorten, 
de isom vet al morgenstund har guld i mund; 
kom saa skal jeg vise dig det hele." 

Do gik saa rundt og sa.a paa hester, kjør og 
redskaper, og Henrik maatte indrømme, at alt 
var av bedste sort. Der var spor av orden og 
flid overall. 

S.aa blev Henrik ført ut paa marken og sat ti.Ji 
at pløie. I begyndelsen gik det ganske hra, men 
eftersom s·olen steg høiere og høiere, ~om den 
gamle ulyst igjen over ham. 

Han begyndte at stønne av varme og kastet 
sig t>ndelig utmattet ned under et skyggefuldt 
træ for al ta sig en ~od middagslur, for at bøte 
paa den forkortede morgensøvn. 

Men han hadde gjort regning uten bien. 
Den slak og ertat ham saa længe til han rei

ste sig og kom i god gjænge igjen. 
Saa kom den tilbake, 1'edsaget av en yndig 

liten sangfugl', som satte sig snart paa heslens 
hode, snarl paa sæletøiet el!ler floi om dem, og 
den sang saa kvikt og muntert, at de-t var en 
ren fornøiels-e at hore paa den. Henrik blev i 
rent godl humør over det og hestene f.ormelig 
danset foran plogen. Tiden floi, og før man 
merket det, var arbeidstiden for den dag til
ende. 

Inspektøren roste hans gode arbeide, og denne 
aften la han sig endnu m~ tilfreds til a.t sove. 

Slik gik det hele uken. 
Da søndagen kom, sa inspektøren til ham: 
"Du har arbeidet saa flittig i hele denne uke, 

at jeg vil skaffe dig en glæde. Du kan gaa 
hjem og besøke din mor, og du kan ta delte 
m<!d til hende fra mig." 

Dermed rakte han ham et godt stykke flesk. 
et stykke kjøt o.g litt gryn, og man kan tænke 
sig den gamle kones glæde, da hun fik den 
uventede gave fra sin eHers saa dovne søn. Hun 
bønfaldt ham om at holde ut og vedbli at værr 
flittig, og han lovet hende det. 

Da han kom tilbake ti}: godset, var ikke bien 
der mer. Henrik blev rent bedrøvet over det, 
for han hadde allerede vænnet sig til det rnun
trc lillk dyr og var blit glad i det. 

Men nu var han kommet i gjænge med arbei
det og følte slet lngen lyst til at holde op igjen. 
Han arbeidet endnu flittigere denne uke og han 
sang og plystret til, saa det var en lyst at høre 
paa det. 

Saaledes v·edblev det at gaa et helt aar. Hen
rik blev mer og mer titfreds og kom til at se 
penere og penere og mer statelig ut, og saa var 
han altid i et rosenrødt humør. 
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Den dag, aaret var omme. hændte der noget 
merkelig. 

Han var netop hjemme .i det lille has, hvor 
han hadde leiet ind sin mor, da delte ptudselig 
rystet og bævel og forvancllet sig Lit et vakkert, 
storl slot. 

F1ere tjenere viste sig i ftøidorene og forte 
ham ind i den peneste sal paa slottet. Her stod 
en nydelig, fint klædt jomfru, som meget be
vægel rakte sine armer ut mot ham og sa: 

"Henrik, kjender du mig ikke? Jeg er din lillle 
bi. Til straf for min dovenskap og ulysl W 
arbeidet hadde min gudmor, en mægtig fe, for
vandkl mig til en bi, og hun hadde bestemt at 
je.g skul de bli i denne skikkelse iudlil . ved min 
hjælp en ung mand blev revet ul av dovenska
pens lænker og ført tilbake lil et virksoml liv. 
Holdt han ut el aar, var jeg fri og hadde rel til 
at skjænke min haand til ham lil belønning." 

At Henrik blev lykkelig behøves vel nC'ppe 
at sies; hans gamle' mor bl•ev paa slottet og 
levet i herlighet og glæde, lykkelig over deri 
skyfri alderdom hendes søns , flid hadde skaffet 
hende. 

Henrik vedblev at være flittig og gjorde sin 
hustrus godser mer og mer indl.Jringende og 
var el godt eksempel for al·le sine omgivelser 
ved sin ihærdighet. 

Speiderne og hunden. 

Der var to speidere som skul<le bringe mi>lding tit 
hon:dkvarlcret, og de skul<le nødvrn<ligvis forbi Karos 
hundoehns, og han var bidsk. Han kunde ikke for
dra speidere. 

Men der er ikke noget som heter at gi tapt; naar 
man skal mal meldinger, s,aa maa man bruke de knep 
som tilbyr sig. Og døt gjorde ogsaa disse to. 

De Irak sløllepinden op, saa der ikke mer var no
gel som holdl prua vedslablen, og - - r-r-r-r-r 
-r-r-r sa alle run.dstokkcnr, n1llc:"t ned og barikadertc 
Karos errmilbolig. 



2~ Da Mester Puk var nær ved at bli s int paa Rikard,(,men blev blid igjen. \° r S 

-~ 
" 

: C7 

"""' 
l. Søs ter sa li! Rikard: ,.i\:i:i , Hik:tnl, du kan tr11. al mester Pnl; 

blir sint paa dig, naar han ser tin jagl'r luglenc.'· 
"Aa, søslcir. " sa Hik:inl , ,.hau s1'1· del jo ikke, 0!4 ~aa ,[t' r g,irlntT<·11. 

al spurvene er unyll igl'. snwa sl<1cltlcrlw11kc•. som slj,dt:r frugl og -·· 

3. Rikard saa mogct ulykkelig ut. ".leg vilde l'orrcston ha gjort dere 
>m.aa og bat dere med til el fu.glercde, men nu ser jeg jo, nt du ikkt· 
,~r slorl bedre end smedens Tom, som tai· fugJ<lUilger -'· 

. ,i\a, la os meid," "fl.ad Ri kard; "du maa ikk~ v'ære sint - .,l\;w, 
';1.a kom ·da," sa mesler T'nk. og ~aa gjorde han dem snrna og Jl"i "'" 
ste:tl med dem. 

5. "Aa, søster, føl, hvoi· de er hinte,'' sa Rikard. ,.det er som at føle 
paa den bløteste nøiel !" 

"Det piper derinde, del er hell fulcll av uugc:r;' lød en slemme ulc11-
for redehullet, "jeg skal ta et par," •Og saa blev en stor ha.rund stukkel 
ind i redet. 

"Ta fat i soster, Rikard," sa me·ster Puk, "det er smedens Tom, 
som €T ute for at stjæle fugleunger -" "Det skal jeg si til hans mor, 
hvis vi kommer ul," sa Rikard. I det Samme var det, som om en 
gnist for gjennem Smedetoms haand, og han skrek: "Det er en som har 
bilt mig; jeg stikker aldrig haanden ind i et saadant dumt rede mer!" 

... ~" /!..,_.. ~- • • 

2. lian fik ikke lall lll. ror rlt•r slod 1nt',ll'r l'uk plud"·li~ vc<l ,id< 1 
,1,· l1am .... Il' !.! aad Yilt·. livat! J1Yllc· du c:i11r. liil;;1nl. sn li:in ... 1111 2:w1 
jeg. sa:1 k;1n <lu ll'kc llll'tl di~ , ,.1,· - . 

4. Del var 11ydelig inde i tlcl lune rede; m1·11 liarna syntes, :-il 01 
surna fugletwgor vur saa store. de huskel ikke p:ia, al tl!'l vnr 41,." 
sc·Jv der ,·ar hlil snrna . 

grep den store haand fast om soster, som skrek ynkelig, og 
s!c'mmen sa: "Nu har jeg en; hør, hvor den piper' " "Hjælp, hjælp 
min søsteir, mester Puk !'· bad Rikard graatC'ndc. 

8. Se nere spurt<.; Rikard: "Kaar en slem gut tar saadan en !ilen 
fugleunges lille soster, tror du saa dc'n hlir megcl bedrovet, mester 
Puk ?" "Ja," sa mester Puk, ,.de smaa fugleunger holder likesa.a meget nv 
lwernndre, som du holder av søster. glem aldrig det, Rikard!" Og Hi kard 
glemte det aldrig. og han og mester Puk vedble,· al være gode ,·cnnc·r. 

-
• 
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Et egteskapstilbud. 
Av Marjorie Bowen. 

OY«Sat av P. Jerndorff-Jessen. 

Kaptein Ali'an Wedderburn av Cumberlancl~ 

rcgimenl -sat i -sit private værelse i den for
J"aldne skotske borg, .som var blil anvist ham 
og hans mænd til midlertidig hovedkvarler. 

Han saa gjennem det smale vindu utover det 
vUdc, skotske landskap, og hans vakre ansigt 
rik et misfornøiel uttryk. Han var en tro W
hænger av regjeringen og en kjæk offieer, og 
han længtet ivrig efter at komme i aktiv tje
neste, istedetfor at ligge her og drive uten an
den virksomhet end at passe paa en ganske 
bctydningslos fange, en son av en av anførerne 
i den sidste opstand, som var blit fangert ef
ter slaget ved Cutloden, og nu sat og ventet 
paa al bli henreltet, enten i London eller i 
Edinburgh. 

Kaptein vVedderburn var meget misfornøiel 
med delte hvcrv. Likesom allre de andre kon
geligsindede officerer, higet han efter at fange 
den beram le oprører, tronprælendenten, som 
englænderne kaldte ham, prins Carl, sønnen av 
hnm, som Jacobitlerne, hans tUhængere, kaldte 
.I akob den Tredie. 

Det ærgret Allan Wedderburn i aller hoiestr 
grad at han var bundet til denne utaalelig kje
delige og betydningslø-se pligt, naar han iste
det likesaa godt kunde ha været optat av at 
vinde deri store pris, som vilde skaffe ham baade
<erc, berømmelse og pengebelønning. Hans graa 
øiine stilTet ut mot det fjerne hav som var halv! 
tilsløret av eftermiddagslaaken, og han tænkt·e 
med bitterhet paa om der var mulighet for al 
Carl Stuart, i skjul av denne taake, kunde slippe 
ned Lil kysten og naa ut W den franske bark, 
som naturligvis l"aa og ventet paa ham ute para 
havet. 

"Ikke, hvis jeg hadde frie hænder," lænklC' 
han. "Ikke, hvis jeg kunde færdes frit demte. ·· 

Og han lænkte med bitterhet paa aulodtelerne, 
som saaledes holdt ham i uvirksomhet, mens 
han ved sig selv følte at han . h:idde evner til 
at utføre vigtigere Ling. 

Ganske visl var del blit ham paalagt at holde 
skarpt utkik med kysten; men det var jo ikke 
andet end dumhet; for flygtningen vilde selv
følgelig aldrig vælge dette punkt av kyslen til 
at slippe bort. Det var jo saa vell bevogtet 
av rødkjoler, mens mange andre strækninger 
var uten bevogtning. 

Kaptein Wedderburn gjespet av kjedsomhet 
og ærgrelse og begyndte for tiende gang at Jiæse 
igjennem •et brev som var sendt ham av en av 
hans løitnanter, og hvori var beskrevet den for
klædning under hvilken man visste at den ulyk
kelige ·efterstræber av tronen i Engl:and bevæ
get -sig. 

"Han utgir sig for lakei hos mrs. Grace Hume, 
en dame av meget ulpræget puritansk ydr·e, som 
reiser med sin bror. For en ufoe siden har 
man mistel dem av syne; men der er ikke me
gen saridsynligheJ for at prinsen har forandret 
sin forklædning. Hol'd derfor stadig skarpt ut
kik efter ·enhver som passer til det angitte sig
nalement." 

Med en ærgrerlig mine brettet Alfan Wedder
bum brevet sammen igjen. 

Han var sint paa mrs. Grace Hume, den dame 
av del utprægede puritanske ydre, som saa hel
c.lig hadde fort hans majestæts o.fficerer bak 
lyset. Hverken hun eller hendes følge var blit 
opsporet, og kaptein Wedderburn føUe sig o·ver
bevist om, at de heJl~r aldrig vil de hl i det. 
finn !!jf'spPI igjrn n~ rri,lr ' ig .. Drl ,·:ir pn:1 
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den tid han skulde avlægge sit formelle og unyt
li~e besøk hos fangen og tilse, at vagten :n·
lasles. 

Idet han langsomt gi_k bortover gulvet i sit 
rummelige, men temmelig tomme og triste væ
relse, som var behængt med gamle tapeler og 
forsynt med antike møbler, der i sin tid haddt' 
været meget pene, kom hans oppasser ind. 

,,De1· er en dame dernede, sir," sa han, "som 
ønsker at tale med Dem om en meget vigtig 
sak. " 

Allan Wedderburn skjulte sin nysgjerrighet 
,,La hende si, hvad hun vil mig." 
"Det vil hun ikke, sir; det har hnn al1e

redc sagt." 
,,Jeg kan ikke tale med nogen nu, " sa Wed

derburn kort; men derefter betænkte han sig 
dog litl. "Hvorledes ser hun ut?" spurte han 

"Hun ser ut som en fornem dame, og hun er 
meget pen, sir. " 

AHan 'Wedderburn løftet øiebrynene. 
,,Er det mulig her i denne utørken? N uvel. 

saa Yil ·jeg tale med hende, Sa unders, i nogen 
Faa minutter, men heller ikke længer." 

Da kapteinen . igjen var alene, saa han flygtig 
sig selv i speilet med skildpadderammen, der 
hang over den lave kamin. I London var han 
blit betragtel som en galant kavaler, hvem alle 
damer likte godt. Et øiehlik glemte han sin 
ærgrelse. og med en følels.e som nærmet sig til
fredshet I"eltct han paa sin krave og sine opslag. 

Da damen kom ind stod han i stram stil
ling mea et høflig forekommende smil, meget 
fiks og elegant like fra den pudrede militær
paryk til de bl"anke sl.avler. 

Hun kom hurtig ind, lukkel døren, nnltc el 
øichlik og gik saa nærmere, idet hun samtidig 
tok av sig den ridemaske, hun bar, og sirn ;;ig 
omkring ·i aandelo·s spænding. 

Det var sandt, at hun haade var fornem og 
meget pen, det saa kapteinen ved forste oie
kast. Htm var iført en morkcgron ridefrak med 
rette skjøter, et langt skjørt av morkeviolcl silke 
og et sk·otskrutet skjerf. 

En bredskygget hat av sort filt med en stor. 
sort strudsfjær skygget over et bedaarende an
sigl med brune øiue og omgit av krusede, ka
stanjebrune krøHer. 

Allan Wedderburn bukket meget dypt. 
Damens vakre læber skiltes, og hendes klare, 

ultryksfulde øiine mønstret hurtig kapteinens 
person. 

"De tmdrer Dem vist over, hV1em jeg kan 
være?" sa hun. 

"Litt mer end et do<lelig _væs·en, frobien," ' 
svarte kapteinen galant, idet han skjov den stol 
han hadde sittet i frem til hende. 

Damen lot sig synke ned i den. irlet hun 
samlet skiørrtet sammen. 

"Jeg er søsber til Hector Clanronald," sa hun. 
"Je,g formoder at De bar hørrt tale om Hcclor 
Clanronal1d ?" 

Det hadde han, og hans væsen ble,· endnn 
mer ærbødig og agtels-esful'dt. 

" Denne adelsmand er den mest trofaste av 
all~ kongens officerer, og derfor har alle kon
gens tro mænd hørt ham omtale. Jeg føller 
mig meget 1beæret ved at gjøre hans sosters be
kjendtskap," svarte i\Vedderburn. 

Han dtistet sig til et smiJr, og hun svarte mecl 
et fortryllrende 1blik, blyg og dog utfordrende. 

,.Aa, hr. kHptein, det maa l':l're L' I lri'I liv. 
n" f0rrr hrr rr clrl ikkr ') 
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" Del var det, indlil De kom ind, frokcn, · 
svarte han. 

" Aa, ti still~ med Dei·es komplimenter, clf'L f'I' 

ikke dem. jeg er kommet for at høt'e." 
Hun utstøtte el svakt snk og trykket et knip 

lingslommetørklæ saa fint og let som spindel 
væY, mot sine fyldige, rode l'æber. 

"De m1drer {)em vist over , at Naucy Clan. 
ronald kommer til' Dem paa denne maate, kap
tein Wedderburn ?" ' spurte hun. 

"Jeg undrer mig ikke over andel end min 
store lykke, froken," sa han. 

"De er altfor galant, som alle de lond•onskl' 
kavalerer, sir. .Jeg ber Dem huske paa, at jeg 
er en skotsk mø - sk::ian mig derfqr for DC'
res smiger." 

Hun smilte i!!jen paa en maate som motsa 
hendes ord. 

"De har da vel ikke tilbragt hele Deres liY 
blande disse barbariske fjeld ?· ' sa han. 

"Nei,"' indrommet hun, idet hun lekle med 
sin maske, "jeg har opholdt mig i Edinburgh. · 

Tdclsamme slog uret halvlimeslag. 

"Ved himlcn ! " utbrnt kapteinen , idel han kolll 
til al tænke paa sin inspcktion. " Jeg kommer 
jo forsent Li! - hvis De vil' und\'ære mit sel
skap en halv times tid. " 

".Jeg har ikke sagt Dem mit ercml rndnu . ' 
bemerket hun rolig. 

lfon stod l'aklende mellem sin pligL og ~il 
011skf' om al forhengc samtalen. 

"Hvis De bare kunde l'ente til jeg kom til 
bake -·' 

"Det jeg har at si, tar ikke nrnnge minultrr,' 
sa miss Clanronald. 

" Jeg_ er det ulykkeligste menneske pna jor-
den - jeg maa absolut aYsted med det samme:·· 

Hun rynket panden. 
"Er det sa a paatrængende ·/" 
.. Jeg har en fange. " 
"En Jacohit ?" 
"Ja, og ham er jeg nodl til al se till. ·' 
,,Er han da saa vigtig?" spurte hun smilendr 
Han rodmet ved den spoltencle tone. lwnri 

hun sa delte. 
"Nei, men min pligt -" 
Hun reiste sig og Jo ganske sagte. 
"Aa, Deres pligt, kaptein \Vedderburn ; hvad 

er Deres pligt ?·' 
"For oicblikkel at passe paa denne l;iapclige , 

nngc fange og at søke efter tronprætenclenlcn. ·' 
'fed disse ord gik han resolut mot doren. 
"Tronp1·æteudenten !" utbrøt miss C!anronald. 

,.Aa, det er jo en meget romantisk ltistore: -
er elet ikke? l\Ian sier at han er flyglet, For
klædl som en kvinde." 

"Nei, som lakei for en viss mrs. Grarc Humr, 
froken. " 

" Aa, saa De har ogsaa hørl del. Den histo-
rie er ogsaa blit forlalt os.·· 

.,.Jeg har gnmd li! at tro at den er sand. ·' 
llun fæstel sine deilige oine paa ham. 
"Vildc De meget gjerne fange Carl Stuarl, kap -

Lein Wedderburn ?" spurte hun. 
"Jeg vilde gi del halve av min sold for .1L 

kunne gjore de~" sa han med st·erkt eflertr~·k 
"Tror De, han vil bli grepet?·' 
" Ja, sikkert! Han er nng og frem fusencl e og 

eiertil dum, og han har nn ikke andre Lilhæ n
gerc end nogen tciapelige kvinclcr som den1w 
mrs. Hume. " 

Hun begyndte at le. 
,,Saa vil jeg haabe at De maa f,ange prinsen , ' 

sa hun. 
Hau hadde nu ha:inden pan dorhaandlnkcl. 
.,!lar D<' ikkr hnrl nngel om rlellr , frokrn "!' 

'I" 11 1.- lw 11 
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"::\ei, des vær re - slet in let!" 
"Saa maa De tilgi mig, at -" 
" Aa, bare et oieblik -" 
Hun var pludseliig blit bydende, befalende og 

alvorl'ig; hun rakte haanden ut for at stanse 
ham. 

Han kom tilbake tH værelset. ' 
"Har De aldrig set mig fø·r, mr. Wedderbum 0 " 

spurte hun. 
Han blev forbauset ved at se at hun \"ar blit 

blek og .at der var Laarer i hend·es vakre oine 
. "Nei, aldrig, frøken," sa h::?n. 
" Se engang rigtig paa mig, 3ir. " 
Hun gik nærmere hen til h~m og løftel ho

det. Han saa litt for-
virrel paa hende, o J 1· 

hendes fortryll'ende ' . 
skjønbel og nærhet 
fik hans hjerte til 
at banke. Han saa ty
delig de e.nwelte lok
ker i hendes haar, 
de svake, blaa aaree 
i hendes lindinger. 
fugtigheten paa de 
halvt skine læber og 
sit egel speilbil'l>ecle i 
hendes oine. 

"Har De vi1·kel ig alL 
drig set mig for?" 
gjentok hun al varlig_ 

"Nei, 1aldrig t" slam
met han. 

Hendes væsen Jor
andredes pl udsel'ig; 
hun gik ti.lbafoe m rd 
el mu11Lerl .smil. 

Jeg var sikl"-er paa 
at De hadde sel "1ig, 
kaptein \Vedder!Jurn_ 
:\T aar De har nerel 
ute paa ·Der.es · ensom
me ridetur·e, saa har 
jeg mer ·end 1cn gang 
værel Dem næ1·." 

"Paa min æ re, f 1·0-

ken - '' 
"H.ar De aldrig set 

en ryttersfoe - kømme 
gjennem taakcn om 
aftenen, naar Dr: liat· 
vær~f ule, sir ?" 

"Nei, aldrig, fro
kcn. " 

"Aa, saa ma~t De jo 
være for·elsket, siden 
De er saa uopmerk
som ! Saa tror jeg og
saa, . at De holder 

.if.M.p 
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med fangen bare er el paaskud til at bli kYit 
mig .. \.a, kan De ikke bli litt endnu ?" 

Han blev staaende, og endnu en gang Lok han 
huanden fra dorhaanrltaket. 

.)liss C!anrouald," sa han temmelig i\Tig 
,,11,·is D~ vilde si mig Deres erend -" 

.,Ta mi11 haand," sa hun. 

lI un rakle ~.rnanden ut mot ham, en smal 
h s.,md i en hvit hjorleskinclshanske_ Derefter 
lrak hun den tilbake, tok hansken av og rakle 

_ h::im den bare haaud. Han lok den og folle 
hvor den skalv under hans bero ring. Ha::: folle 
sig saa Lmderlig bevæget. 

daarlig ulkik med 
ptinscn." Hanf< hæmler gled nei! fra dørhaandtakc-t. ..Rt Pgteskapstilbud ?'· 

Ijan rødmet a ,. a~ r-

grelse; men hvor 'me-
get han end randsa.get sin hukommelse, kunde 
han dog ikke erindre, at han hadde sel nogen 
rytterske naar han hadde været ute. 

"Hv1s De vil være saa god at si mig Deres 
crend, frøik,en," sa han litt stivt og trak sit ur 
rr~m. 

"De tænker nok stadig paa Deres fange , den 
stakkar! " • 

" Paa min pligt, frøken_ " 
"Aa, De er saa haard, og det jeg har :lt si, 

er saa van~kelig. '' 
"v~nskelfg ?" 
Han saa igjen al hun hadde taarer i oinene, 

og han la merke till at hun skalv. 
" Er De gift, sir?" spurte hun. 
Han stirret et øieblik forba uset paa hende. 
"Gift?'' gjentok han_ 
"Ja, del var det jeg spurle Dem om." 
"Nei, jeg er hverken gift eller forlovet, miss 

Chmronalld." 
"l\Jen forelsket kanske ?" spu1·te hun blidt. 
" Aa, nei, gaa ikke fra mig, kaptein \Vedder

burn 1•· sa hun indsmigrende. ,,Vil De ikke hore 
litt paa mig? Jeg fristes el'lers til al tro, al clellc 

utbrot han . 

Jiun saa meget alvo i-lig paa ham, men be
gyndte saa at le hoit. 

" Er De slet ikke nysgjerrig?·· spurte hun. 
,) eg forslaar Dem slet ikke. frøken," svar le 

han lit! stoU og trak sin haand til' sig. 
rtcsolut gik han derefter henimot døren_ 
"Aa, lwr dog, hn1d jeg har at si, sir! " ut-

1Jr0L hun , ,og der var en klang av forl vikls·e 
i hendes stemme. 

.. Jeg tror jeg har h ort nok, frokcn ! Nu man 
De u11dskylde mig. " 

Han hadde lukket op doren. 
.. Kaptein 'Vedderburn, '' sa damen, som var 

hlit megel blek, jeg er komm et for at gjøre 
Dem et egteskapstilbud." 

Hans hænder gled ned fra dorha.andtaket. 
"Et egteskapstilbud !"· utbrot han_ 
Han gik tilbake tit slolen_ 
" .Ta , sir , hYis De ikke er allfot· ræd for egtc

sk:1pcl," sa hun smilende. 
"De er en bedaarende dame, miss .Clanronald, 

men mege t utfordrende. " 
Hun reisle sig og trykket hænderne mot 

hr~ sle t. 
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,.H or mig," sa lnm. ,,\'edkommende dame e1-
ung, ganske pen, meget rik, av særdeles god 
familie, fritstil1lel og meget forelsket i Dem. " 

"I mig?" Han radmet, skjønt han anstrengt e 
sig sterkl for at bevare fatningen. "Det lyd ci
rigtignok ganske utrolig. "' 

"Vist ikke! Hvorfor er De saa beskeden. si1"1 

Hun er sikkert ikke den frn-ste som bar tapt 
sit hjerte lil Dem. Staa nu ikke der se>m en 
dumpap. Kan De virkelig ikke forstaa mig ·! -

.. N ei. ved himlen!·' utbrot han helt fon-ir
rc l. "Og jeg har min pligt! "' 

.,.-\a, sir, De vet ikke hvor jeg bCLmd.rer Dem· 
Og hYis De vil anhol'de om min haand hu~ 

Clam onald - Aa, hvor De stam· og stirrer '. 
Er jeg da saa frastø•tende? Jeg er det bedsl c 
parti he r i hoiilandet, sir !·'' 

Han stod ganske maall'o-s og kunde ikke Ll:i 

et ord frem. 
" Jeg har væ ret forelsket i Dem tænge. " ~.1 

lnm smi.lende og rakte begge hænder ut 11111 t 
ham - "like siden De kom hitop. "' 

.,Bar<: lre uker! '' sa han gispende. 
,.Det er længe nok. Hvad har De saa at svart' 

mig. kaptein Wcdderburn ?" 
Han sauk ned i en stol og slirrel paa hende. 

Hun Yar \'isselig meget pen, og hvis hun v;it· 

ClLnronalds soslcr, var hun ogsaa meget rik 
og fornem. 

,.De forbauser mig," s lam mel han ; "De· OYn

rumpl er mig. Jeg - tilgi mig - " 
Et kanonskud fra det fjerne brol pausen. D,1-

men loftet hodet, og hendes oine lynte. · 
,)had mr det?"' roi:ite kapteinen og spra1i_ 

op_ Ogsaa . hun reiste sig, og· det saa ut spill 
om hun Yikle Li! at SYare, da doren hurtig- ble\ 
rent 6p. og en anden officer kom ind. · Danlln 
sal te masken for ansigtel og gik bort i Yind11~

fordypningen. 
" ,Vedderburn," utbrot den nyankomne .. ,11t1 

har Yi prinsen!" 
"Fanget ham?" 
.}a, her i huset 1 Jeg har galopert hil for •1l 

melde Dem det. Wyndllam Bt·ew gav mig ordre 
lil al ride saa hurlig hesten kunde springe for 
at melde: Dem det. De kan fange ham - han 
ei· her. ·' 

"Er h er ?" skrek kapleinen. 
.}a, akk urat. Den unge kavaleL han byllLI 

klær med. er blit lat - nu er det hele opklarcl. 
Nu har De bare al fore ham til London:' 

,}a, men hans ledsagere?"' 
.,Flyglet fra ham. da de hørte a t forklædnin

gen Yar opdaget. Aa en dame!" 
Han bukket. 
.. En so1Ster til Hcctor Cl'anronalcl;'' sa · kaptei

nen, endn u helt fortumlet og forvirret. 
,.En soster til Hee_tor CI:anronald," gjentok den 

anden. -"Han har jo ingen s~1ster ! Jeg kjencl e1-
gocl l hele familien." 

" Han har ingen s o ster!" 
::'\u lraadte damen frem <;>g ·1ot masken falde. 
".\Irs: ,Grace Hume, : til tjeneste," sa hun. "DL 

husker mig Yist, major .Murray ?"' 
.. Ja, det er ganske rigtig mrs_ Grace Hume; · 

sa majore11. ,.Hvad betyr dette \Vedderburn ?" 
"Det skal jeg si Dem, " sa damen med _bliid 

slemme, "det betyr, at vi igjen kan trfomfere 
OYer Dem. Prinsen er nu sluppet fra Dem "' 

"Sluppet fra os?" ulbrot begge mændene. 
"Ja. for et oieblik siden hørte jeg kanon

skuddet; d et ,-ar signalet om at han nu var 
kommet vel ombord -i det franske skib," srnrle 
hun. " Og nu er min roll'e endelig utspillet -
mit verk er tilendebragt." 

..De kom for at narre mig ?" utbrot All~n Wed-
cl erburn. -

,,Ja. vi hadde en liteH konflikt med vag1.e11 , 
som De hadde sat ut for os. ..\Ien et par styk
ker av os tmdslap for et par timer siden. s a.1 
skyndte jeg mig hit for at opholde Dem merl 
snak. Slik er sammenhængen:' 

Han sUrret paa hende. Han Yar meget blek 
og fuld av he\·n_ 

. .. \rresler hende '" sa majoren rasende. 
Hun sk;1lv. Hun saa meget træl og medl.il. 

ul nu. 
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.,Det ,er Dem som skulde være en saadan 
puritansk 'og reltænkende dame !" mumlel All an 
\Veddcrburn. 

,.Ros mig hel!ier for hvad jeg h a r gjorl.-' svarlr. 
h nn ham. "Tænk litt bedre om Cle laapelige 
k1·inder som ,er trofasle mot Carl Stuar t." Hun 

ALLER S .f .\?Il IL I E-J 0 UR N A L. 

saa frll den ene lil den anden. ,.Er jeg sa:-i un
der anest ?" · tilfoiet hun. 

,.I\ ei , De har Deres frihel ," sa kapleineu. 
Hun gik henimo l doren. Der locl igJen el 

kanonskud. Det mr den siclst.e ulfordrende hi l
sen fra den franske fregat, som for eYig ro~· L e 
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Carl Sluarl fra England. Den kvinde som hatlek 
frclsl h am •og som aldrig m er skulde se ham. 
l.\'ltel et ,oieblik, og derefter forlot hun b'Orgen 
og rrcl ind i den skotske aftentaake. 
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Og turnips til ungfæet, hvor m ege t hjælper 
ikke det! 

J~aalr·o t W grisen; turnips til sauer og fjærfæ. 
Vi dyrker for litet turnips. 

R e dige rt av BERNT HOL T S MARK. 

De som har surna bruk, maa fø·rsl og fremsi 
ha meget turnips. De kan bedst o verkomme a l 
slrUe den godt nok. 1 maal til hv,er ku; hvis 
den stenes godt, - med gjødsling, jorqarbeid
ning og renskning - saa gir det rikdig til kua 
•Og noget til de andtie dyr. Kaailrot eT mer hold
bar end turnips, har større forværdi og slaar 
mange -sted.er likesaa godt m som ·turnips. 

Den italienske g;aas. 

Den italienske gaas er ikke ukjendl hos os: 
lll t'n det er, saa ddt vi har lagt merke til, den 
i! !e · forædlede italienske ,,kjæmpegaas". 

Italie!!ok g·aas. 

De!1 italienske ga.as hø rer tir el gaaseslag s·om 
er utbredt i det sydlige Ew,opa, især i Syd
tY..;kland, Østerrike, Ungarn og Ital'~en. Den be
tegnes ogsaa som "den romanske gaas". 

V1 gjengir tre pene fotografi·er av den italien
s ke gaas efte1· det eng.elske Jandbruksdeparte
nw.n ls tidsskrift. 

Det skal være Lo slag av den italienske gaas, 

U.aliensk g·asse. 

cleL ene slag, som er helt hvitt, og det andet 
slag, .. som el' gr..aaflekket . .. Kroppen er lang, ho
det fint og kort, nebbet tykt, rødt med lnil tip. 
Benene er middels høie. 

Den italienske gaas er for del m es le mindre 
end de gaaseslag som man har i det nordlige 
og v~tligc Europa. Fuldvoksen Yeier de orn
krin:; 5 kg. , mens de 6- 8 n~aaneder gamle Yeier 

omkring 4 kg. De vokser h urlig, men uclm er
ker sig især ved at hegge mange egg, 60 til 70 
sies elet. 

Efter denne besk.ri 1-.elsc synes det o-s som om 
den her omtalte italienske gaas nærmesl maa 
Yære Sydeuropas "landgaas", allsaa det slag -som 
fra gammell av er utbredt over Sydeuropa. \'-el· 
derfor en ikke videre "foræclle t" gaas. Ikke for 
slor. derfor flink egglægger. 

\'i minder om turnipsen nu, mens de fles le 
sarner den meget. Vi maa huske paa delte til 
maren ,og Yi m aia forberede os til at saa megcL 
Lurnips og kaalrot. - Er jorden bedre skikket 
for poteter. saa kan vi dyrke poteter. De er :j o 
omt1·rnt like brukbare ti11 for. 

Flok :n· italil'nskc g;jæs. 

\'i kan vist sæl te Sm a alen s:gaasen op mol 
den for vore forhold. Den er vor " landgaas", 
haarclfc;r, ikke meget stor, men heller ikke me
get - \1ai1skelig og fordringsfuld. Vi vil gjernr 
vite om det ule.nlandskr; men 1·i vit 0111 mulig 
helst bruke vorl eget. 

Korn til hønen. 

Efler manges mening maa h ønen ha idelmincl
ste n oget hell korn for rigtig al lrives. ,\nclel 
fOr lrnn nok .gi næring nok, men den Lri,·es sær
lig godt, naar den f::rn r nogct hell korn Yecl si
den av. 

Turnips. 

Det er haarclt a l mangle lurnips denne vin
ter, fordi kraftforet er dyrt og ho~et allfor mangr 
steder claarlig. E.an 1·i bare gi lurn ips nok, saa 
kan Yi greie os med litet kraftfor og med for 
holdsYis litet og clna rlig h.c.-i. Nu, ja, meget og 
godl hoi e r bedst · 

i\len kan Yi gi den mel kende ko 30-'10 kg. 
turnips, saa utgj or det for gocll 3 kg. kraftfor. 
og det gaar da heller ikke med s:1a meget hoi. 
Det er jo 5- 6 foren heler: elet er nok lit 8- 10 
liter melk 

30-40 kg. turnips om dagen lil en ko er Yis
sel ig meget: men s to rre kuer gre ie1· det gocll. 

Smaa t mecl kraftfor. 

Lanclhusholdningssel'skapernes fælleskjøp med
del er i sit b]lad .. Samvirke" for 1. februar. al 
de l ikke længer kunde molta bestifilingcr paa 
_jordnc'llrnk,er, men at der var kjøpt 20,000 ton 
i 1-rankri~e til den norske regjering. Disse jord
notkaker skal skibes fra Frankrike i tiden fe
hrnar- juni. N aar nu bare dette stoi-.e kraftfor
parti kan naa frem til o.s forbi aHe vanskelighe
ter. vil del bti en god hjælp. - Fælleskj øpc t 
hadde ,·cd bcigyndelsen av februar bare hvete
k.lid; rugklid og mais, men av disse sorter gan
ske store parti·er. Vi fik ,ell'ers litt palm e
k j e r n c m ·e 1; dette kraftfor kan imidliertid ikke 
godt træde istedet for de oljekakesorter, vi 
pleirr bruke; det har bare omkring 13 pct. for 
cloicl ig eggelwite, mens jo.rdnøtkaker har om
kring 40 pel. Hveteklid har næsten like m eget 
eggeh Yile som palmekjernemeld. Derfor kan vi 
likcsaa gjerne bruke det til' f6r for meU;:ekuen e. 
Det er cUers Yanskelig at fore slik at. det blir 
meget melk, naar en mangkr eggeh,iterikt fOr. 

. For kua maa h a eggehvite at lage ni.ell);: a\· . ~[e
get turnips <0g meget godt hoi, helst kl'øYer
blandet. hjælper langt, men strækker ikke t il 
ror hoimelkende kuer. 
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Spisestue. 
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Bill. 1. 

Nr. 8 
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Bill. 6. Bill. 7. 

Garniture til spisestue. 

Hele denne praglfulde garniture med vindruemønster er sydd paa hvitt lerret med 

venetiansk søm. Aarerne i bladene syes med kontursting. 

J\lateriale til bordduken bill. 1 (sl. 90 cm. i kva
drat): Paategnel lerret, garn, , pris kr. 5.10. 

Materiale li! bordløper bill. 2 (st. 45 cm_ bred, 
125 cm. lang) : Paategnet lerret, garn, pris kr. 3.00. 

~Iateriale til firkantet ser viet bill. 3 (st. 35 cm. 
lang, 25 cm. bred) : Paategnet lerret, garn, p-ris kr. 1.00. 

i\Iateriale li! oval serviet bill. .1 (st. -11 cm. lang, 
29 cm. brecl): Paategnet lerret, garn, pris kr. 1.25. 

~fatrri~Ie til tallerkenbrikke bill. 5 (st. 13 cm. i 

tversnit): 
6 stkr. 

Paategnet lerret, garn, r>ris kr. l.85 pr. 

i\laterialti til tevarmer bill. 6 (st. 32 cru . høi, ca. 
41 cm. brec.l nedentil) : To paategnede lerretsfeller, 
garn, pris kr. Ul5. 

Materiale til kalfevarmer bill. 7 (st. 35 cm. høi, 
hvert felt 28 cm. bredt nedentil) : Tre paategnede 
lerretsfeller, garn, pris kr. 2.00. 

Bestillingsseddel. 

Undertegnede u tber s ig tilsendt materiale til 

bill~~~--'~~~~~~~~~~~-

Pris 

"Allers Familie-Journal" nr. 8. 

Navn 

Adresse 

For beløp under kr. 1.50 bedes betalingen indsendl 
i frimerker sammen med bestillingen . . 
Betalingen tas pr. postopkrav uten utgift for abon
nenterne. 
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AtteOCk~ 

Ennas 
fotografi· 

~
Plastre 
Verdens Mest Udbredte 
Udvortes Lægemiddel. 

y~~ . 

. 

Rygamerter. Lændesmerter. 

Ferrin er en kemisk f ' rbinddse av melk og jern. 
Er i høj gr ad blo t' da rnende og sty.k nd ~ . 
Skader ikke t.t nderne. Originalflaske 
i1. 500 Gr. Kr. 2,Gr;. 

Ferrinpifler kr. 1.25 pr. æske = 100 piller, 

a ppa1 ater t'r de 11e1t.ate, 
med dem kan enhver 
It• a.k.s fot.ogralere OT"r· 
al\. Pns fra 6 li'. 
komplet. 

.f/ llcocfs P fastre er uforlignelige. 
Styrker Ryggen som intet 

andet. 

Allcock's Plastre helbreder straks 
og styrker samtidig, Lændeme, 

saml genopvækker Energien. 

Oeru~: •• ~~~~r .r.~a:iurlige rarve ve~ I AI SA~eOJs~~t~Bfil~i~~L!~~US 
8 dages bruk av del prisbelønnede, 
vandklare, franske haarmiddel 
Jouventlne de Junon. Faaes ti 
kr. 2 ,50 pr. flaske i parfumerier, 
damefrisersalonel'. llove op;aget 
Olga Bakke, Akersgt. 20, Chr .a. 

Barnesæper og andre medicirulu 
11i.-•~pt•r. 

Smol<l<er, brystglas, taateflasker, 
Hi•~rin~C"r" vaskesvampl!r, 
G11mn1i",·ampera neglebørster, 

""An1n1ør• 
Fcl10::,1·ah.a11•• Vim• 
meiakaflel 47 Kbnvn, 

For1ano prlallste I 

Gam m e It Kobber: Mess1no, 

Allcock's er det originale og ægte porøse Plaster. 
I over 60 A1r har det været Hovedmidlet mod alle Slags 
Smerter. Læg det paa hvorsomheLst der /Øles Smerte. 1'1·1z"1rnkk<>n !l 

10 forskjellige fine Krigsmærker. 
7 !orskJ. Nyheder, all" fra 1915 
(Lybien, Tripolis. Oubangi 
etc. . I god Takkemaaler. 
500 almindclige ud•nland ke 
frimærker. 50blandedtJapan, 

I rri" ator ... ·, sprøiter I flere sort11, 
Bi1fecr. underlivsblnd og 
Damebind I flere kvaliteter. 

Alumm1um m m. 
Naar De trænger til en Pule kjøpes. Kristiania Kunst -& Mera s rø berl 

evre Gad e 7 og Kong.nsi;ade 29. 2. elg. 

• Bang & Tegner & Co. 
TAG EN Brandrettls Pille CEtab. 1752 .) l(3'llle og nye, Alt for kun Kr. 1.00 + 

0,20 Porto (Mod Efterkrav 30 Øro eKstra 
Posrgebyr). S1or Prisliste gratis. 

Wlsmar a.d. Ostsee. f0r Maskin
og Elektro· Ingeniører, Byg-

lngeniør-Akademil 

~ ningsingeni0rvæsen og Arkitek· 
tur, Specialkurser f. Jernbelon 
bygn" ~kihsmaskiner, Automo

bil - 011 Luf1<kib<motorer. 
Mod Forstoppelse, Caldesygdom, Hovedpine, Svimmelhed, Appetitl9shed etc. 

0. Ha I v or sen, J.. Aallsgd. 40, ChrlstianiL T E~l~;k;~æ;; 
FAAS PAA ALLE APOTEKER . 

ALLCO&K MANUFACTURINC co., Birkenhead, Englaeu!. 

B I U e S t a r '' ftydende Pudsecremo 

Ufeilbarlig mod Exe" og andre I 
Hudsygdomme, sprukken, rød og 
rynk. t Hud, f"111t: . og Fregner. I 
faa-:s paa alle apotek. Prl1 pr. 

Dammann & Baltzersen '' 

Lamrk. Opfindelse, 
norsk Fabribt] er 

Verdens be~ste Pudsemlddel for Metaller. A.f Pre•sens man~e ro· 
sende Udtalelser om "BL U E STAR•• hidsættes: "Husmoderen": 

CH RISTTANfA 
- VINE a SPIRITUOSA -

U. L.80. fortani: Prl•kuranter 

Intet kan 1 111nd:m Fei og Fnrt ~ve Selv, Plet, Kobber og !\les
sing en saa uyskinnende og holdbar Glans som "Blue ~tar". 
"Ørebladet": "Mnn stsar ber foran en Opfindelme, der er naaet 
frem til det fuldkomne paa dette Omraade," 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111ut111111111u1111111111111111111111111111wuuw11ww11111111111111111111111W11111W11111u11.11111mm11111m1111111111111111111111111111111111111111 
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"Allers Familie-Journal"s Sykurv • \ 

~ Ukentlige tilskaarne ellkepaplrmønstre til dame• og barnegarderoben. J I 
Skriv navn og adresse paa nedenstaaende blanket og send den, tillike 
med et 5-øres frimerke, til "Allers Familie-Journal", Nedre Voldgate 5, 
Kristiania, og De vil pr. post portofri! motta nedenstaaende snitmønster ~ 

utklippet i silkepapir, lærdig til bmk. 

Vinterfrak til gutter paa 2- 4. - -------, 
Deuue røde, forede klæ

c!er"ra.': er paa forstyk
k< ne utstyrt mecl ind
~ ' · ' l»mmer med kJ.af
f.:, 011 beklædes iudtil 
ovei knap!injen med meJ. 
lemll~g og ytterstof. Oven
for l<ravens lukning a.n
briu{.'.-r man til opslagene 
son plyschbeklædning, 
hvurP1ed kraven og Ær
meop>.lagene ogsaa for-
synes. 

D!'r med.gaar 11/1 ID. klæ
de av 100 cm.s bredde. 
:llønsteret bestaar, som 
hill. viser, av 7 dele. 
Fi~ 1. Forstykke. Fig. 2. 
Den halve ryg. Fig. 3. 
Ovt!ræru.e. Fig. 4. Under. 
ærmc. l ig. 5. Den halve 
krav<::. I-11; G. Den halve 
beltereir. h!!. 7. Ærme
opslag. Vet.i Li!kliprungen 
læg~e:> mønsteret langs

m~" stol- -1 
.---------------" fet, mid- ~ 

Sykurv nr. 8 
ten av m 

-j 

"' ryggell , 
kraven ;s: 

' '! beil~- > 
N~vn 

- 2 
···mmc-::.i -; 
.angsmc·d 

Adr.1'~ . I ~;~'.· 

?
\, _____ l 1 ~ 

•0 

I I~ 
i I 1 I 1~ 
I I ..... I 
I ~ 

I(\;: 
( 

c:v--·-·--- .(. 

32. bmd I Bilag til "Allers Familiø-Journat" Nr. 8 

Tantes paraply. 

En ung mand som besøkte sin 
tante, skulde tit al si farvel til 
hende, da han fik se, at det var 
bcgyndt at regne meget. 

[ et hjørne av værelset stoet i 
et fint futeral en paraply. 

Han bad om at faa lov til at 
ta den med sig, men den gamle 
clame for forfærdet henimot 
ham, grep ham i armen og sa 
heftig: 

" H vad tænker du paa I Nei, 
l.lcl gaar ikke anl Nu har jeg 
hat denne paraply i tre og tyve 
aar og jeg har aldrig lratt den bli 
\•aat - - og saa. at ta. den ut i 
dette frygtelige veirl Nei, <len 
maa du ikke ta med dig !" 

Det kan vi smile av, men c1et 
er mange mennesker som har 
det med sin religion, som den 
gamle tante med sin paraplry. 
Oeres religion er for dem som 
f'n vi1!11n<lPr]ig hrll ig<lnm, <:nm 

de holclcr skjult i en krok, men 
aldrig bringer nt i del fri eller 
i hverdagslivets Laakc og sl'ucl. 
De sparer den til hoilideligc 
leillighcter, men ut i hverdags
livet, hV'or der kunde være gocl 
bruk for den, forer de den ikke 
- clen er dem for hell'ig, for 
god! 

Del er ikke til at smile av, del 
er el uhyggelig selvbedrag' 

Hvad skal jeg ta paa mig? 
Hvorledes skal jeg klm 

mig? 

En · prest hadde engang pn~
kct over en tekst fra bibelen 
angaaende kvintlens rellc 
smykke. Hans tale mol forfæn
gelighel og pragtsyke hadde væ
ret meget indtrængende og 
hadde gjorl indtryk paa mange 
kvinder. Især hadde en ung rik 
frue tat sig h:ms ord alvorl'ig, 
11!{ hnn knm til ham for al 
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t 
Chr. L. Øs:ergaard, 

Storgaden J7, Chr.a. 
Tr•kota;;efabrik 
og «•arnhandel, 
Uld"tromper i 
mange Kvaliteter. 

Eget Fabrikat. 
En gros, en detail. 

1'c/cf. 862.;. 
' 

Bedste Mærke for Hermetik 

• CONCORD CANNING ~ Stmnger. 

il 

I 
r 
f 

B:rand-MoldeT 
l'aa grund av talrige forespørgsler 

meddeles at min forretning er ubet•ort 
av branden. Enlwer ordre utføres promte I 
~.v slo1· special-olT<'t•te med hun
dreder av bill ge tilbud er under arbeide 
n~ vil bli sendt til alle mine kunder. 
S;imlere, hvis adresse jeg ikke tidli gere 
li:ir. bedes forlange offe1 ten, der faaes 
)(ratis og franko. Ulval·1 av bedro og bil
l iq11·c f.-imerk r ·sendes paa forlangende. 

Holms Frimerkehandel, Molde. 

ALLER S FA~IILIE-JOURN.\ L Nr. 8 

1;Je lbr1er 
~Qgarettes 

Te~ tor paastoa, a1 De aldrig bar 
Jrogt noget lignende. 'm'l'rrm 

leg tor ikke paostoa, or De vil like 
}den; men jeg ber Dem prilve.'m':l 

' liedemann 
cC 10 s.ffv 35 ore 03 

Lotus er den bedst" 

LOtUS lstedetror Natursmør. 

Lotus spam ca. l(r. 1,50 pr. l(ilo. 

Lotus sælges hos de Handlende . 

LOfUS koster I<r. i,oo pr. 1<i10 • .i 

Haarklippemaskine 
~ udmerket god, 

klipper 
_.3,5,Smm; 

~forniklet 
Kr. 3.-75 

mot post
opkrav fra 

COW ARD & THOWSEN, Christiania. 

40 til 200 kr. 
om ugen 

For kun en times arbeide om dagen! 

M ed en ide og 4 0 kro n e1- til a t b egynde med 

tjente j eg 100,0 00 kroner i løbet af to aar 

Hvis De arbeider som bogholder, eller bag en disk. eller paa en skrivema,klne. 
eller ved ploven eller paa en sporvogn eller i en fab rik, eller hvorsomhelst nu De 
har Deres arbeide, saa kan jeg vise Dem den rette, hurtige og sikre vei til noget 
som er tusind gange bedre. Jeg vil vise Dem, hvorledes De kan begynde en 
egen forretning med en liden kapital, og som De kan passe 
i Deres fritid. De kan arbeide sammen med mig i en post
ordreforretning (ved at sælge varer gjennem posten), og De 
kan have forretningen hjemme hos Dem og være eneherre 

lll••••••••••••••••m•••••••••••••••lll over den. Hvis De nu tjener 1500 kr., eller 3000 kr, eller 5000 kr. om aaret, og ønsker at tjene 10000 kr. eller 20000 
kr. eller mere, da kan jeg vise Dem hvorledes det kan lade 
sig gjøre. Nyegaard & Co. 

Fabrik for pharmaceutiske Præparater anbefaler følgende : 

Globoid Acetocyl 
Anerkjendt 
Hodepine. 

Pectorin 

mod lnfluenza og 

Veismagende Hostesaft. 

Rostikon 
Bedste Styrkemiddel. 

Rostikon med Jern 
Bloddannende Styrkemiddel. 

Syrup Otto 
Mod Overanstrængelse. Nerve
styrkende. Faaes kun mod Recept. 

Globoid Blaudspiller 
Bedsle Middel mod Blegsot 

Opposum 
Ægte russisk frostbalsam. 

Pinethol ffostebonbons. 
(furunaalspastiller). 

lgnol 
Øieblikkellg smertestillende 
Brandsalvc 

Oxygenol 
Tandcreme, Ta.ndpulfler, 
Mund~and. 

Erholdes paa alle Apothek. 

Hvad De bestiller eller hvem De er har ikke noget at be
tyde; det er det samme hvor !idet De tjener, eller hvor daar
lige Deres udsigter end er;· det er ligemeget hvor nedtrykt 
eller modfalden De er; det er det samme hvad Deres familie 
eller venner end maatte tæ'nke om Deres begavelse eller om 
Deres forre tningsevner. De kan med det samme blive kom· 
pagnon med verdens største stifter af postordreforretninger. 
De kon begyade maaske for første gang i Deres liv at se 
pengene rulle ind til Dem ved ethvert besøg af postbudet, 
uden at behøve slide hjerte, sjæl og legeme op for at tjene 
hver krone som hidtil. Jeg tilbyder Dem nu Deres livs chance 
til at kunne tjene penge uden at forlange, at De skal pant
sætte Deres liv til mig og uden at afslutte en alskyelig og 
og hjerteløs Shylocks kontrakt med Dem. 

Jeg begyndte med 40 kroner, og fortjente i løbet al to aar 100,000 kr. ved post
ordreforretning. Jeg vil hurtig lære Dem den rette hemmelighed, hvorledes man 
kan tjene penge fort og let, og paa en lovlig, redelig og ærlig maate, saa at De 
kan se hele verden lige i einene og aldrig behøver at spørge Deres penge hvor 
de kom fra . Min nye bog: "Money-making Opportunities in the Mail-Order 
Business• (Anvisning til at tjene penge ved postordrefo rretning) indeholdcr alle 
oplysninger. Bogen vil blive sendt Dem paa anmodning. De behøver ikke at 
sende penge, men de som ønsker gjøre det, kan insende 20 øre i rc;.,., erk 0 r til 
dækning al porto etc. til etterfølgende adresse : liugh McKeaa, Suite 4509 D, 1'\o 2S~ 
Westminster Bridge Road, London, S. E. Porto 20 øre. 

Abonner paa Nordisk Mønster-Tidende. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~pørrc ham, hvorledes han 
egentlig mente at en kvinde bur
de klæ sig. 

"Kjære frue·', sa han, "klæ 
Dem slik at de personer, som 
De har været i selskap sam
men m,ed, senere ikke huser, 
hvad De hadde paa Dem! " 

H vad vi aldrig ser igjen. 

Det er vel et av de sørgeligste 
ø'.ieblik i det menneskel'ige liv, 
naar man ser en kjær vens ki
sle bli sænket ned i. den aapne 
grav, for derefter litt efter ML 
al unddrages vort blik - men 
vi vel dog, at vi ser ham igjen, 
at vi haaber at møtes. Men hvad 
skal vi saa si om et svundel 
minul, om en forløpen uke, om 
et svw1det aar? Dem kan vi 
ikke kalde tilbake, dem sei· vi 
aldrig igjen, :den forløpne tid 
er for evig tapt for os, hvis vi 
ikke bar betegnet den med gode 
gjerninger, ,hvis ,.i virkelig har 
spildt den! 

' Hjemmet. 

Blondekraver og bloudcbluseL 
Ue moderne fine blondekraver og 

bluser av blondestof maa stives me
get forsiglig, hvis de paagjældcnde 
gjc'nstandc skal bevare sin friskhet 
og skjønhet. Under selve vasken 
1m1a de ikke gnis eller trykkes, men 
ilare svinges frem og tilbake i godt, 
l 11nkcnl saape,·and, eller faa et opkok 
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vand tilsal el eller andet vaskepul
ver. Enhver gniden eller trykken 
vil de forskyve det fine mønster ; 
men det er især stivningen man n"UI :t 
lægge vegt paa. Mari mua gi de 
fine saker litt stivhet, men hvor 
tynd man end till,Jere,der ris- eller 
potestesmelslivelse, vil den altid gjo
re kniplingsvævet for grovt og 
stivt. Øvede kniplingsvaskere vet 
godt dette, derfor anvender de aldrig 
anden stivelse end almindelig hvitt 
sukker. i\Ian opløser ca. en spise
ske fuld stølt, hvilt sukker i en 
halv liter varmt vand, rører blandin
gen godt om og helder den forsigtig 
op, snaledes at intet blllldfald kom
mer med, og dypper saa de gjcn
s tande som skal stives i sukkervan. 
det, hvorpaa de trykkes forsigtig ul 
og straks vikles iud i et kl ædc. 
De strykes mens de er halvtørre, 
helst med et overlag av tyndt løi, ela 
sukkeret let vil hænge ved jernet 
i\Ian gjør bc'dst i av og til at gni 
jernets bund over med en slump 
stearinlys og gni det blankt. Hvis 
jernet hæingcirl i, saa er tlet for varmt. 
da skal man sælle det bort et øie
blik, før man begynder at stryke 
1gJell. Ved denne behandling blir 
blondestoffet let stivt og dog smidig 
som nyt slof. Slør nrna bclrnnclles 
pnn samme maate. 

::i11 iliket froterhaandklæ. 

Denne slags haandklær strikkes a'" 
grovt, ubleiket bomuldsgarn med mel
lemgrove staalstrikkepinder, saalcdes 
at strikninge·n falder godt fast ul. 
Nanr for eksempel haandklærne skal 
være 90 cm. lange og cirka 40 cm. 
brede, slaar man op 100 masker , 
strikker en 20 cm.· hoi bord (b-Orde
mønsler elter smak) og strikker saa 
elet mute 70 cm. høie stykke i det saa
kn lci k hy~grynsm onslcr , el et ,·il si sin-

- Ill 

dig avvckslcnd" i uen eue rad en ret 
maske og en vr111g maske, og i den 
anden xiad en. vrang og en ret maske: 
saaledes at den rette maske kommer 
paaskree av den r ette maske i for
rige rad; derved faar man en 1·u 
nate som ligner det vævede by,g
gryasdre·iel. Oveu l il kommer saa 
igjen en 20 cm. bred bord, hvor
paa haandldædet omhekles med en 
rad faste masker. Paa de to smale 
sider anbringes en heldet eller strik. 
kel frynse. 

Da denne sl ags haandklæ1· er til
iløielige til at trække sig i rnskcn, 
saa maa de aldrig vris paa langsi
d®, men paalvers. De maa ikke 
rulles , men lægges sammen saasuart 
de er aldeles Lorre. Haandklærne 
er udmerket Lit lroterbrnk, da de ik
lw opsugei· vnnclet sa1a hurtig som de 
,·ævelle, og saa lrnr de den fordel al 
,.,,,r e meget s te rke. 

:Sterke strømpellælel'. 

Slrnmpeha:? lcr blir meget sle
017Grc 

at slite pan, hvis man, idet man 
strikker hælen. strikker en silke
lraad med i~d i hver hælpinde. 
Det blir riglignok en lilen ekstra 
utgirt paa hvert par strømper, men 
den er saa liten, at den ikke spiller 
nogen rolle overfor den større varig. 
het, som strømpen derved opnaar. 

\'a;ir tepper eller i)olskede mob
ler er blit fettede. 

Nam· Lepper eller polstrede møbler 
r blit rettede, for eksempel ryggene 

1Jaa polstrede sofaer eller læ.nestolcr, 
saa blir el<! igjen klare og rene, na1ar 
man gnir dc·m med en linfille som 
er dyppet i og vridd op i sterkt 
,aJLvancL Derpaa gnis tie med rene 
I ill er, som er v1·idrl op i koldt, 
rrnt Yand . Del er Pil seh·følgc, at 
mohlcrnc m: ,,1 '"" 1· • J •• nl;i•I og lJorslc~ 

go<lt lørst, ellers gnir man har~ 
smnclset ind i dem. 

Let strikkemønster til bat'ne
trøier osv. 

Man slaa.r op det ønskede anta! 
masker og strikker en ret pinde. 
Saa begymler man igjen den sam
me pinde forfra med et nyt nøste 
garn, vender arbeidet og strikker 
me!d det andet nøste endnu en pindP 
tilbake. Sauledes har man 1111 el 
garnnoste ltængendc paa hver en
de av pin.den. Nn begynder man 
igjen at strikk e den sidst strikkede 
pinde av med det første nøste og sa.a. 
ledes fremdeles. Arbeidet kommer 
derved li! paa begge sider at frem
vise to pinder rct og to pinder 
vrangt, me'Us man har den forrlt>I 
hele tiden nt kunne strikke rei 

:\lut sprukne føtter . 

For man tæorrer si" om aften ~ tl 
anbefales det "';t bade føtternc 1 
ikke for kold t vand, gni dem god1 
tørre og smøre sur fløte over dem 
Efterat ha svøpt in<l de saalede;; 
behandilede føtter i linfiller, træk
kes strømpe.rne ntenpau disse. Ogsaa 
mot sprukne hænde1· kan sur nøte 
med held anvendes. 

Bestillingsseddel 
for 

"Allers Fmn.=Journal"s 
,sykurv. 

· Nb. Møa·steret · ~endeS' kun mot ind· 
sendelse av ' detme seddel og 5 ore 

i frjmerJ.:er. 



~I" . 8 

Smaa Modeliei. 
Korte Anvisninger fo r finger

nemme fo lk. 

I~adning av akkumulator er. 

;1dste artikel blev støpningen og fylduiugcn '". 

~Jtr~ne til akkumulato rplater beskrevet, det fø lgende 

Yil •:.mhandle s aml ingen av platrrnr til et batter i. 

, a mt !adning<."!1 av dette. 

Plolerne er som b eskreYcl lJeregncl lit al lucHgr 

paa kanten av glasset, og med glasror mcllem _ pla

te.ene. for al disse ikk e ska l komme i berørin~ med 

hverandr e. 
E11 letvint maalC: a l :rnbrinqe glasrnr<'nr paa. <'" ,,1 

bott' oiss e ~.1uuncu ti l gafler og hængc dem paa de 

positive plater. Glasrørcne skjæres (merkes rundt med 

kanten av en sagfil, d yppet i terpen t in , og knækkcs 

o ve:r) av paa læugde s va r ende til 2 ganger pla tens 

hoidf' Midten a v r øret varmes over en sprit- ellcl' 

blaas elampe, og glasrør et kan da let bøies, mens de l 

l'r varmt, 0111 rlct kla ffer sammrn paa m idll'n, gjø l' 

ikk e nogel. 

Pl;i lern e st i lle·~ skillevis ned i glassene med posi 

tive og negative forbindelses lapper hver til sin s ide . 

Dt> pos itive p later fo r bindes ved at læggc en blystrim

mell augs lorbindelscslappcrne og lodde disse fas l 

lil stri mle:n (skin11cn). Dr negative p later s ammen 

Jnddes paa samme m aa tc 

Cr llerne st illes derefter sammen paa serie. og sa m

m011 loddcs i denne stilling. 

Fig. 1 v iser skematisk 4 celler (se l ovenfra), h1·c r 

med 5 plater (3 negative, 2 positive), s amlet paa s e

rie . Fr a venstre til høire er 2 posi t ive pla.lers for

binde lsesskinn er av 11r. 1 fø r t ut t il siden , og dan

ner batteriets positive pol, de negative platers for 

bindelsesskinne er skrudd eller loddet fast t il de po

siti1·e i celle 2. 

live ,w celle 3. 

De n egative a v cell e 2 til de posi

N egat ivc a 1· cell e 3 til pos it ive n '' 
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ce lle J; endelig er skinnen p::ia de n l'ga liYc a ,· cell e 

-! fo rl ut til side'n og da1rne r baller icts negali l'<' pol. . 

Cellerne fylrles med a kkumulalo l'S~Te til det staa r 

litt OYcr øverste kant av pla t r rn r. og ha lt l'r iet e r 

færdig til at begyndc ladningen. 

Til lncln ing nrna anvendes -en ko ns ta n t elck lr ir i

le lskilck, f. eks. en liten dynamo. d r evet \' Cd en el

ler anden dri ,·kraft. E ller man kan lade med cen

lrals lrom (.icYnstr om), ved al indskytr en motslancl 

(i regelen lamper eller vandmots tand). i\lcn denne lad r 

maale er litt dyr , de t s amme kan s ies om ladning 

l'ed bj ælp a1· termob:itteri . T ilbake b li r ladning \'Cd 

hjælp a\' kons t:ante primære elem enter. Blaas tense!e

menlet er al fo r elrække. Delte' kn n Yt'<lhli nt g i 

strøm, men kan ikke tnalc nl være ledig. 

Fig. 2 viS<Z et blaastenselcmcnl, del besta.ar av e l 

[(las med lok (av træ, fe rniser l eller parafiner t pap" 

l lokcl er i en zinksl ri m m el ophængt en zinkblok. 

Formen a1· denne er l ikegyld ig, som oftest gjøres den 

halvrund. Klemmeskruen paa loket. i fo r bindelse med 

zinke n. er elementets negatiYe pol. Zinkblokkl' kan 

støpes i en gipsform. Al amalger e dem er en for 

elei ; men de k an virke foruten . Den anden klemmc-

' kr ue fo rbindes med en isolert kobber tr:iad til en 

st r immel aY meget tynd kobber plate. der i regelen 

bøies ti l en S. Denne kobber strimmel anbringes om

trent nede ved bunden av glasset. 

Blaasteu.1 (kobbervitriol) fyldes ned rnndl om kob

herstrimlen. Elementet stilles paa plads, og forsig 

lig heldes vand i glasset, indlil det stam· omtrent like 

mNI overflaten a ,- zinkblokken , heller litt lavere <'nei 

OYer; hvorfor vandet skal heldes fors igtig paa, f . eks . 

langsmed en p ind, ~r ikke for di paafyldningen er for

hunde! m ed nogen fa r e, men fo r di hlaastensopløsnin

;:ien som dannes ikke maa r ystes op i gl a~sct. men 

skal holde s ig ved b unden , ilYilkel den ogsaa, paa 

grund av sin s tørre ,·cgtfyldr. har lrndens til. For 

at n n<lga<a r ystel se maa elementet s tilles paa plads foi· 

paafyldniugcn. og skal <let fl ~· ttes. nrna clPt gjøres me

get fors iglig . 

:\"aar ' 'ande l er fylcll paa, tilsættes 3 n 4 draaper 

s1·0 ,·lsyrc t il hYerl l'lcmeut, for at gj øre Yandet ledende. 

Endelig heldes der litt petr oleum o,·en pna yanclct, og 

dcmen\et er færdig til bruk, og skal tas i bruk med 

de l sam me; k•an det ikke slraks sæltes for nkkumu

lalorba t le'r ict, maa c11 litrn mots tnncl. i nclsl;y tcs i strøm-

krC'dsc•1 midler t idig. 

Da hvert element b:'u·r gir ca . 1 volt, maa d er ,·ær e 

3 elementer for hvrr C'ellr i akknmulator batteiriet. 

Til o vcnnævnlc batteri nv 4 celler. ma.a benyttes 4x3 

= '12 elemCJ1ler. De forbindes paa serie og ti lsluttes 

nkknmulalorbaltc1·iet som 1·ist paa fig. 3. 

Et natur lig spørsm aa l vil nu være: Hvor for ikk e 

::! \) 

- -- ----
bruk•.' strømmen d irekte fr a e lemeulbatteri ct u ten at 

sky ve akkum ulatorbatteriet imellem ? Men dette e r 

i kk ~ 11eldig, for elemcnterne skal, som aller ede om

ta lt, nitid g i strøm, mens forbruk et jo ikke b lir sta 

d ig, en dvider e gir d isse e lem enter en saa l iten s tr øm 

styrke, at det vil vær e ulilstrækkelig i d e fleste øie

med. Men disse mangler ophæves ved a t indskyte 

ak kumulatorbatteriet. Dette kan motta strømmen hele 

t iden , og er det end litet elementerne y d er. saa bli.

det dog lil end el ved a t der avgis s tr øm uavbrut t 

baade dag og nat. 

Til slutning et par rnad med hensyn li! akkumu

lator batteriet. 

Dersom platerne av en eller anden grund skal løf

tes op . av syr en, maa cellen fø rst a vlades. Løftes 

platerne op a v en ladet akkumulator, vil de b li varme 

og kas te sig, h vo r i.red fy ldemassen løsner o g fa lder u t 

Avladningen av et batteri maa ik ke for tsættes ef\erat 

~prenclin i;:en er fald t til 1" volt pr. celle. 

I 
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Avla dningen JUMI ikke for etas med s tørre slr0111-

slyrkc end ca . 1 . ~ amp. p r . kvdm. p osit iv overflate. 

Eu akkum ulators kapaci tet regnes i antal !lmpen~

timer; er en celle angit t il a t være 12 ampere timer, 

vil den kunne yde ca. 1 a m pere i 12 timer, eller 2 

ampere i 6 timer , 3 i 4, eller 4 i 3 timer. Kortere 

avl•atlningstid end 3 timer er ikke tilraadclig. 

Et løst skjøn over en ce.lles kapacitet faas ved at 
r egne 10 a m peretimer pr. kvdm . positiv plate. 

V. A . . I. 
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\ 
Bosni~~~!J~~e~~~~~ 

- 1915 5, 10 " . • . • • 
Unga rn 1914 1- JO h (6) •.. _ 

0.25 \' 
0.30 

1.00 \ 

Stør._e Udvalg i Artikler far 

Kunstmaleri. 

T.A..I.....E· 
M4~KINER 

Fonoi::rarer •• fra l<r. •- OO 
Parlo1>ho11er - - 15-00 

, Gramu1of.>honer til or~.fabrilc 
pn ser. Ruller fra kr. 0.50. Dobbel
plater kr. 1.50. Forl:ing •trux Tul e
maskine-Kat.alog fra Skand. største 
exportforretn. til priv.i Musiklnstrum. 
og Noter. OLAF T. RANUM, Trondhjem. 

Urmakere 
foumltur og verk
t0i for urmakere. 

Billigst og bedsl ! 
Skriv efte~ katalog! 

A ktieselskabet " J U DIT H" 
Christiania St . H. a. ~ 

- 1915 l-J0c (6) 0 50 
0. 15 Østerrige 1914 5, JO h 

(Kri gsbilleder) 
1915 3. 5, JO h - . • 0.15 

- 1915 3-35 h (5) - . . 0.80 
Tysk Belgien 1914 3, 5, 10, 25 c • 0.3.5 
Rusla nd 1914 l, 3, 7, 10 . . • 0.90 
Rumæoien 191.5 Krigsm. 5 B. . 0.10 
Græken land 1914 1-25 I (6). . . 0.50 

fo rlang prislister! Sendes gratis og 
franko. U l val;: - billi)(e priser med 
hei rabat - sendes til samlere og fo r
handlere. I-or norske merker betales goc!e 
priser. Hohns Frimerkeha1ul"f, 

Molde. 

Andersen & Engebretsen. 
Farvehandel, 

En gro•. Bn d<!taU. 

Pilestræde. - ChristianiL 

Kunstige 
lemmer, 

alle slags b<u1dager av cellu loid og 
læder. Rygholdere, brokbind. ma
"ebind. elastiske strømper, Rulle

Frels livet ..,, I "tole. nabto le, kunstige eine og 
hor ea·or. 

med redningsvesten .Sikker". Bærer 
2 mand i vandet. Passer for alle paa 
sjøen. Eneste vest, tilkjendt guid· 
medaljer. Alm. vest kr. 7,00, finere 
vest kr. 10,00 + porto. Sendes pr. 
opkrav overalt, E. LEONARD HASVOLD, 

Munthesgate 25, Kristiania. _ . 

Orgelfabriken 
leverer glimrende or!:ler 
fra 62 til 2000 kroner. 
f orlang rikt ,!lustrert 
hovedkatalog_ 

L. ERIKS EN, I 
• _ Orgellabrik. Dl<A~ [ 

U1-i11 a le1· fo r dag- og natbruk. 

M. Ga.Hus~ 
Teatergadeo 15 ved Pilest rædet, t<ristiaota. 

ROSET R ÆR 
i de fineste ældre og nyere sorter, pas
sende !or stue eller have, iorsendes franco 
overalt i Norge mot postopkrav eller forut
bela ing. Efle r vort valg av sorter leveres: 

10 slk. for l<r. 4 90 
25 • • • 10.25 

Prisl iste med planlningsanvisning sen
des gralis pa~ fo rlangende. 

Gru des Planteskole, 
San dnes, Jæd e r e n. 

Kraftig. 
Har De f orsøgt M t 

"!ee )rana" Ceylon Jhe i Jlypa'kker. eg~ 
Veismagende. Tilsalgs i de fl este KoloniaUorr. lnden- og udenbys. dfØj 

En gros hos F1·. \\rerring, Christiania. • 

500 Frimærker 
alte fonkelllge lt1 alleLandederibt. 

• 10 Stk. tyske Kolo
nlm. med Sklbe kun 
3 Kr. + Porto. Stor 
Ill Katalog er-til. 
.Frin10Prkeb11rNft, 

IU01ter1tr111de 9, 
København K. 

33 K 
koster et co!. Bordslei f • til 12 Pers. 48 Dele fra 
JOHNSON BROTHERS 

Rafens Eftf. Christiania. Orænsen 19 x. 

Wangs Handelsskole, 

I Nordisk Mønster-Tidende 
koster kun 

160 Øre Kvartalet eller 10 Øre pr. Numc:r. 

Generende Haarvækst 

"

fjernes straks ved Brui:e 11 
af Dr. Thomp"01111 

J> t:pilatorium. 
Uskadelig, tetvindt. 

l(r.3.50 pr.Æske. Utenbys 
Porto 50 Øre . 

Parfyme ri 'Volll", 
h.ristian ia. 

Massagemaskinen "Venivici", 
hvorav 147 Stk. blev solgt til Læger i en 
eneste Uke, bør frem deles være Lægers 
og de sykes sik-reste Haap. 

Skjenheds- og lielbredelsesmiddeL 
Lærebog i !lla""'" ::e gratis og portofrit. 
Veniviciagenturet, Carl Johansgd. 5, Kr.a. 

for gemytligB Mennesker 
H ~t,k~;~·tY1'~~roG1esJ! i.!~~~~ ~~uJff!~~i · 

Hansteensgate 8. Kristiania. 
Ettaarige, halvaarige og tremdl. kurser. 
Un derv i sn i ngsp l an tlls t! lles. I 

Prish•le sendes for 20 Øre i fr1rnæ.rk•'J 
J.A LARSEN. L ONGENSGADE 39, KBHViJ 
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U oder inspiration. 
Digteren Rimberg er til daglig et overmaade foruuitig menneske, men naar han blir grepet nl" inspirationen glemmer han alt om sig, som 

det vil ses av nedenstaaende. 

En dag, da diglcnu holder paa med 
'il morpcntoilet, lJlir han pluclsclig inspi
l°l'rl 

4. D<.-rfor glir hau paa lriueue, mislcr urd 
og er saa uheldig at kjøre den bare hæl gjen
nem urglasset. 

-.. 

~ "'\ 
--1:""'1\ - \ E\-\ 

~~ lr;;:c 

7. Da digleren kommer ned paa galen blir 
han igjen grepet av inspirationen, han gle=er 
sin daarlige fot og til chaufførens forbauselse 
spaserer han deklamerende nedover gaten. 

Smaating. 

En merkelig husvert. 

Verten (til sin kone) : "Du 
skulde se hvor ny.!1-elig Meyers 
i anden etage bai Jatt sin lei
lighet indret le: fast speil 
over kaminen, nye fløielspa
pirtapeter og hvit og blaa 
maling i birdøværelset. Dem 
sier vi op og tar selv leilig
h<>ten. " 

Hel e v er den. 

2. Poesien iyltler barn saa aldeles, al ban 
glemmer at ta stove! paa det høirc ben, og 
madame Holm, hans husholderske, ser med en 
hodcrysleu, al han drikker kaffe av flotemug
gcn. Paa bordet slaar et m·, som bau skal gan 
mc·rl lil en gammPI tante, der har 1ndscls•b;.( 

L) 
I .... 

5. Madame Holm kommer til og overtaler 
den saarede digler til at kjorc lil en doktor 
~ulomobil. 

~ 

8. Mtills versen(! klinger i hans indre, van
drer han avsted med hævet stok, uten at bry 
sig om den forstyrrelse han volder. 

'- JI. 

-~ 

""' ,;;{,,1 
\ 

3. Digleren •stormer nedover trappen, uret 
busker han paa, men han har fremdeles glemt 
:it t~ paa sig den manglende stoml. 

6. L æ gen: ,.Det ser slemt ut, hr. Rim
berg, nu maa De endelig kjøre like hjem og 
fremfor alt i k k e s t ø t t e D e m p a a f o
t en." 

9. Han merker ikke at han river en liten 
gut overende -

{->· 
Cl.:- · 

;' ..,_, 
"'I y.-· 

Smaating. 

Den ærlige gul. 

Den for sin strenghet be
kjendte lærer eksaminerer Pil 

elev : 
"Der gis mange ting her i 

livet, hvorover vi maa føle os 
særlig taknemlige. Tom, kan 
du nævne mig en saadan ting, 
hvoroV'e'r du vilde føle dig 
gansk~ særlig taknemlig?" 

Tom saa litt forlegen ut. 
men han var bekjendt for at 
være en ærlig gut, og san 
svarte han: l' eter: "Far, jeg kan vir

kelig ihke gaa længer med de 
lappelde benklær, hele verden 
ler av mig!" 

Faren: "Hvem ler av dig?" 
Peler: "Portnerens Karl og 

smedens Kris lian." 

10. og stopper først <la en automobil kjorer 
like ind paa ham, og et par sinte mands
stem.m er jager hele hans inspiration paa 
fl ugl. 

11. Først da kommer haill til at huske paa 
doktorens raa.d : "S t ø t D e m i k k e p a a f o
t en I" 

"Ja, hr. lærer, jeg vilde 
føle mig særlig taknemlig, hvis 
De brækkel den høire arm, 
for saa i'ik vi ikke pryl i 
denne klasse i de første fjor
ten dage." 
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Da bjørnen hadde sluppet ut av menageriet. 

lw "'---"----

--r\/i~l\. ]'V _ ,~~·-, -~ ~ t~'.I ~;. ~ . ~ . ' ~ - . ' " - " 
l/ft••••)) 

I 

1. Marie og hendes brodre læste i avisen, at den 
s~ore, brune bjørnen i cirkusmcnageriet hadde brutt 
ut, og nu uttovles der en stor l.Jclønning li! den som 
kunde fange den igjl!n. "Nu tror jeg vi har en an
leldning lil al spille kammertjener Svensson et Ulet 
puds," sa Marie. 

4. Uten at ane hvad skjæbnen hadde bestemt for 
ham, gik ban glad og fornøiet avsted, idet han alle
rede frydet sig over de øvrige karnevalsgjeslcrs for
færdelse naar han med en skr::ekindjagende brummen 
for ind i s.1Jm_ Men borte fra hjørnet hørtes et 
fornøi€'t: "Endelig I" 

<Esken i oldnordisk stil. 
(Se side 2.) 

Denne æske med motiver i oldnordisk dragestil kan 
brukes som smykkeskrin, syskrin, tobakskasse eller 
1ignende og vil sikkert bli en kjærkommen gave til 
mor dier rar. 

Den er tæn'kt utført i 3 mm. krydsfiner, men kan 

ogsaa lages aT cigarkassetræ. 

Alle tegnin~erne klæbes med tyndt lim paa træet, 
<>I.( det første og seneste arbeide bestaar da i at skjære 
alle de hvite stykker bort med løvsagen. Med et 
platbor eller en syl bores et litet bul, sagbladet sæt

t.es ind i dette hul og skrues fast i løvsagen, hvor
e [\er der skj:i!res konturer (streken) rundt. Pas saa paa 
at sagbladet gaar fuldstændig lodret, ret op og ned. 

Naar rule de hvire stykker paa denne maate er 
skaaret ul og omridset av de forskjellige stykker til 

æsken er skaarel ret og muligens er rettet litt efter 
mOO. en av disse smaa amerikanske høvler som bru
kes til sløidarbeide, begyndcr el andet slags arbeide. 
MOO. en skarp kniv eller et stemmejern skjæres gan
ske svake snil i træet paa de steder hvor baandene 
(slyngning~e) ga.ar over hverandre, som ses pan teg
ningen, der j• eqpnu Eitler fast paa træslykkerne. 
Naar delte lille stykke billcdskjærerarbcide er fær
<lig, slipc!i med sandpapir papiret med tegningen bort, 
og de forskjellige stykker pudses i det hele lat færdig. 

Saa kommer sammensætningen av æsken._ 

Som vi~I paa modellen, er der lo lag tr:e. Maalene 
paa de imkrsJ:c, glatte stykker og bunden kan ikke 
opgis, da tlet jo retter sig eller tykkelse• .av træet 
som æske. blir laget av. 

Sæt først sammen de gjennembrutte stykhr mMi 
sterk snekkerlim o.g mutigeo.s et par sma.a lllr"Ssing-

2. Svensson hadde kjøpt bille\ til den store maske
radt1 ned<! i festlokalet, men han kunde ikke 1.Je
st('TI!me si{:! til hvad han vilde '·ære. "Hør, Svens
son," sa Marie, "vilde det ikke være en udmerket ide, 
hvis du tok bjørneskindet derborte og klædle dig ut 
som bjørn'" 

5. Det kom fra en av betjentene fra mena
geriet, som nu trodde at ha faal spor paa den farlige 
rømling. Hurtig listet de sig nærmere og pludselig 
sænkel fangnettets tætte masker sig ned over Svenssons 
forutofrede bjornehode. Han l.Jlev ganske maailøs av 
forfærdelse. 

3. Jo, det syntes Svensson var en udmerket ide. 
Han blev saa glad over ideen, at han bad Marie og 
hendes brødre om at hjælpe sig, os arbeidet var snar! 
utrørt Svensson saa triumferende ind i speilet: det 
var virkel ig selveste Bamse op ad dage. 

6. Og denne maalløshet gav sig ikke, for han var 
trygt forva ret i bure! i menageriet og hans vogtere 
hacldei forlall ham for længe siden, og det var ikke 
det aller muntreste opsyn han viste, da Marie og gut
tene kom med brød og nøtter til ham. 

DeL kloke ravn. 
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/ 
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Den gamle herr~ skulde nyde 
sin frokost i det fri. Ravnen 
var misundelig . . 

l>l'll ga111le herre gaar glaJ. 
igang med maallidet. Ravnen 
bringer en god ide til ulførtlse. 

.Lsl111d og duv, ml'd kraakeredet 
over hodet, roper den gamle 
he-rre ak og ve, mens ravnen ny
dtt frugtcrnc av sin snedighet. 

i.tifler, men pas paa at det hele blir i vinkel (en 

ret vinkel = 90 gr.) 

Dcrnæst tilpasses bunden. og sættes ind i under
kanten iav æsken. 

Derefter tilpasses de andre indvendige stykker, til 

æsken og til loket, og med litt lim sættes de fast 
paa de gjennembrutte s tykker, som jo nu er samlet 
til æskens facon. 

El litE'l stykke av de indvendige fire sider maa naa 
over overkanten av de gjennembrulle sider, ca. 1;2 cm. 
f'ller 5 mm., for at danne den falslist som gr\per 

ind i loket og holder det fast, hvorimot de fire ind

vcnclige sider i Iokel maa være 1;2 cm. smalere for 
at gi plads til denne falslist (se modellen)_ 

iK~ken pudses nu ind- og utven<lig med san<lpapir, 
beises ikke for mørk utvendig, og pas saa paa at 
komme godt ind i alle utskjæringer med beisen. 

f'kTelter strykes æsken ind- og utvendig over med 
politur. H. C. )(. 

Utgit og Lry.kl av A{':j "Allers Fam.J.l!t:-Juurnal"'s trykkeri, l\.ri.st.laJlia. 
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