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Miniaturhaven 

Miniaturhaven i vindusa 
karmen. 

Ea morsow liten have med spring1vand, 
ruin og grotte kan let indrettes i vindus
karmen, uten at det vil koste stort. 

En træflate skjær·es til, saa den faar sam
me størrelse som den vindusplaten har, hviori 
haven skal staa. Er vindusplaten ikke bred 
nok, maa brettet gaa litt frem over kanten 
av deo , t1or at faa litt mere plads i haven . 
,,L°/<J. 

/. 

8redde1: av bretlel skal mindsl være ca. 25 
cm. Nogen smale bord, ca. 10 cm. brede, 
slaas paa bundbrettet, de tre sider like i 
kanten, m en den fjerde side, forsiden, 2 cm . 
inden~or, saaledes at der fremkommer en 
flat kasse som vis t paa fig. 1. 

Til springvandet maa anskaffes en fl aske, 
el rundt lok av en eller anden bliktlaase, ca. 
10- 1'.:: cm. i diameter, og to sty,kker blyrør 
av denslags som el·ektrikerne bruker. Av fla
sken skal bunden fjernes, og det gjøres ved 
hjælp av en snor, som dyppes i terpentin 
eller petl'oleum. Derpaa bindes den f'ugtede 
snor stramt om flasken el stykke, 2-3 cm" 
fra bunden, og der lændes ild paa den. Men 
utfør alt dette i fri lufl, da det jo gir endel 
røk og os fra sig. Et spand med vand maa 
være parat, og naar snoren har brændt litt, 
og det kan tænkcs at flasken er blit godt 

varm, dyppes den ned i vandel. Der høres 
et litet smeld, og bunden er ute av flasken 
med en pen brudlinje der hvor snoren har 
været. I en god lwrk bores et hul i midten, 
og heri stikkes den ene ende av de bøiedc 
blyrør (se figur. 2), og korken med røret sæt
tes i flaskehalsen. Den anden ende av bly
røret maa bankes spidst Ul, saaledesl at hullet 
blir saa litet som mulig, helst ikke større 
end tykk·elsen av ·en knappenaal. Denne en
de av blyrør·et sættes op i midten (oenlrum) 
av bliklokel (se figur 2.). Et stykke fra kan
ten, 3-4 cm" av dette bliklok bores et andel 
hul, og heri stikkes det andet blyrør op, men 
bare ganske litet, og den anden ende av røret 
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vinduskarmen. 

t'øres ut over forkanten av bundbrettel .i kas
sen (figur 2). N aar haven senere blir færdig
anlagl fyltles flasken med vand, og det skal 
springe i .en fin straal·e fra blyrøret i midten 
av bassinet. Det andet rør danner avløp for 
,randet, naar bassinet skal Lømmes, og for at 
vandet ikke skal I'ende ut med det samme 
maa der naturligvis sættes en kiork eller en 
lli.lspidset pind·e i den ende av røret som 
stikker op i bassinet. 

Trækassen kan, inden der gaas videre med 
t'yldning osv. og for bedre at beskytte træet 
mot fugtighet, stryk•es over, ind- og utvendig, 
med karbolineum. 

Dernæst skal selve haven anlægges. Til 
dette øiemed maa der i forveien være samlet 
en hel del sten, større og mindre, og ved 
hjælp av litt cement, sand og gibs, hkc dele 
av hYert, som blandes tørt og derefter mr('" 
ut i vand til en temmelig tyk gi·øL, lægges no
gen sløme stener tilrette som fundament Li I 
ruinen og grotten paa bunden av trækassen. 

Like! ed es mures der op om flasken , saa den 
staar fast 1og pent lodret, og b:::i.ssiuet (blik
lokel) mures ogsaa fast med pass·euu.c slen 
og cement under (se figur 2). Som pynt mu
res der paa 'f1orsiden av kassen, s:taaende paa 
den. fremspringende kant, likoesom et gjærde 
av smaa, passende stener (sle figur 3); men 
pas paa her at mundingen av avløpsrøret, 
siom jiu stikker ut her, ikk·e blir tilstoppet. 

Saa fyltles kassen med almindelig muld
jord blandet med litt sand og litt trækul, 
ruinen mures op om flasken (figur 4), like
ledes grotten (figur 5), og for at pynte paa 
bassinet lægges her ogsaa smaasten, ..;om 
fastgjøres med oement. Naar cementen skal 
brukes, saa rør bare litt ut av gangen, saa 
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megel som kan brukes med det samme, da 
der: jo størkner temmelig hurtig. 

S·om vist paa den stove tegning vil et liitet 
stakil med en port paa midten, som sættes 
fast i nogen borede huller i kanten av for 
scykkr like ovenfor stengjærdet, pynte me· 

get. Likeledes kan der til haven lages sma<1 
bænke og lignende. 

Derefter kommer beplantningen. De for
sk'jelligc planter og blomster skal jo helst 
ha ~orskjellig jordbund for at trives godt, 
men da jorden i vior lille have jo bare har en 
beskaffenhet, er det ikke alleslags planter vi 
med held kan faa til at vokse her. Like
ledes g'jør stuetemperaturen sig ogsaa g,jæl
dende overfor planterne. 

#.C. . .11. 

Haven kan inddeles i bed som vist paa 
plan legningen. I bedene saas litt græsfrø, 
og "gangene" lægges med fin grus eller sand. 
Lil l jord lagt hist og her mellem stenen e 
paa ruinerne og gl'Otten, 11V1ori der kan vokse 
græs, Yil se meget pent ut. Derefter sættes 
J" .. ntern e, som ordnes i forskjellige grup
p ': r, vis l paa den store tegning. Av planter 
som passer bedst til e t saadant aapenl ter
rar.ium kan nævnes: 

Smaa bregnei:- (filices), 
Vorskj ellig'e kaktusarter, 
smaa eksemplarer av palmeliljen (yut:ca), 
slueurt (sedum), 
snerlen (oonvolvulus ma:uritanicus), 
jordbærplanter (fragaria indica), 
saxifraga · sarmentosa, 
saxHraga fortunei, 
tradescantia albiflora, 
cuphea platycentra m. fl. 
Vandingen av blomsterne i haven niaa 

ikke ske f1or oHe, og der skal gis lid li!, at 
vand el kan f1ordampe igjen. 

H. C. M. 

I ! 

I'l«i: over haven, d. "· s. hnY<" 1 " " ' in·c·ai'1'.1. 
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En kjærlighetskomedie. 
AV 

Charles Garvice. 
( .~ u torise'rt oversættelse.) 

(Fortsat. ) 

(Sammendrag av foregaaende kapitler.) 

Si r Geoffrey Hamilton gaar med nogen venner paa 
en beneficeforestilling i London og faar se en ung 
pike som fedronning. Hun gjør et saa dypt incltryk 
paa ham, at han ber direktøren om at faa komme 
bak scenen. Geoffrey prøver at faa tale med Sybil 
Povell , men hendes far tar hende med sig hjem til 
h!mdes lille søster Peggy, som er sykelig. Lady Maud 
~Iacdownlon, en kusine av Geoffrey, er forelsket i 
ham og blir meget ærgerlig over at høre om hans 
interesse for feclrom1ingen. Geoffrey vil prøve at skaffe 
Sybil Povells far et bedre engagement og tænker endog 
paa at la sin sakfører, Shalton, kjøpe et helt teater. 
Beaurnonl, som selv ønsker at gifte sig mecl Maud 
Macdownton, gir sin ven en anbefalingsskrivelse til 
en teatcrmand. l\foucl gaar i teatret for at se fcclron
ningen og blir rasende over at se Geoffrey der. Hun 
sæ tle'r stevne med Anderton og avtaler en plan med 
llam i British Museum. En dag da Anderton ko=er 
op i Povells leilighet, finder han tilfældigvis en kiste 
aapen, og kopierer nogen papirer som ligger der. Geof
frey frir til Sybil som elsker ham og lover at gifte 
sig med ham. Maud ber Geoffrey om at ta hende 
med i teatret for at se "Askepot", og uttaler sin 
avsky for den sminkede fedronning. Da Geoffrey ga.ar 
bak scenen, hører han Anderton snakke med Sybil og 
kysse hende. Fortvilet forlater han teatret med sin 
kusine og tanle. Næste dag ber han sin kusine Maud 
om at bli hans hustru, og hun tar straalende imot 
ham. Anderton har imidlertid fundet ut, at Henry 
Povell er den forsVlindne arving til den Pennithornske 
formue, som Geoffrey Hamilton har tat i · besiddelse. 
Han opsøkeir Shalton og lover at fremstille den rette 
arvtage'r. Sybil venter forgjæves paa Geoffrey. Det var 
ikke hende som Anderton hadde kysset, det var en an
<len skuespillerinde, og var kun beregnet paa at vild
lede Geoffrey. Anderton frir til Sybil, som avviser ham. 
Han begynder at snakke om den Pennilhornske arv, 
uten at røbe, at han vet at Henry Povell er den rette 
arving. Povell beslutter at melde sig. Geoffrey reiser 
ne:d til The Grange, hans gamle- barndomshjem, og 
rider derfra ut til Pennithorne Towers, her møter han 
sin tante, lady Davenwood, som ikke er fornøiet med 
hans forlovelse med Maud. I virkeligheten er Sybil 
Geoffreys kusine og har en slaaende likhet med et bil
lede av hans mor. Sir Harald Pennithorne, som Henry 
Povell nu kaltles, reiser ut til slottet Pennithorne med 
sine to døtre og tar det i besiddelse. Lady Mac
<l ownt<m og Maud -kommer paa visit, og Maud angrer 
nu sit rænkespii mot den elskelige Sybil. Geoffrey 
o ptar igjen sin sakførerpraksis. 

XXII. 

Hvor var det imens blit av J arnes Ander
ton? Efteral han ædelmodig hadde hjulpet 
Sybi1 og hendes familie til del'es rettigheter, 
saa det ut som om han hadde isinde at gli 
helt 'ut 1av hendes liv. 

Men det var nu slet ikke tilfældet, han 
a vventiet bare det l'ette tidspunkt til igjen 
at vise sig paa skuepladsen. Han hadde fulgt 
si1· Haralds venligie raad og hadde forestil
l et sig :l1or mr. Valter, heldigvis i rette tid. 
· Denne morske herre, som av p1.incip al

drig engagerte nogen som skriftlig henvendte 
sig lil ham om roller, angret næsten 
paa at ha avskediget P.ovell saa brat; han 
v.isste nu hv1erk1en ut dler ind, fordi han ik
ke hadde nogen som kunde ov1erta den l1edige 
rolle i stykket "Ingen triumfer". Da viste 
mr. Anderton sig, bevæbnet med f1orskjdlige 
utklip av smigrende omtale av sine præsta
tiioner i tidligere roller. Mr. Henry :Val
ter, som først hadde bedt ham om at rcise 
dit hv10r pepperen gl'or tillikemed hans rut
klip, gav endelig kjøp og rakte ham en un
derskrevet kontrakt, ·efter hvilken han i ti 
uker skulde spille i det omtalte stykke for ti 
ptmd om uken, og paabød ham at møte op 
til prøve den næste dag præcis paa klokke
slettet. 

Dette var grunden til mr. Andertons taus
het, og Sybil, som hadde næret en hemmelig 
frygt for dette menneske, hadde næsten 
glemt ham, da lynet pludselig slog ned for 
hendes føtter. 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

De ti luk!er var nu forbi, men mr. Ander
ton hadde ingen hast med at sikre sig sit 
bytte. 1 • t I 

Han skaffeL sig stadig paa en eller ånden 
maate at vite, hvad der foregi.Jr i den fami
lie har~ omfattet med saa stor interesse, ~g 
hans gage - i for,ening med de penger han 
hadde faat av mr. Shalton og! lady l\faud, 
salte ham istand til at samle sig en liten 
spareskilling, paa basis av hvilket han kun
de forskaffe sig mer med tiden. 

Efterat ha tat paa sig sine bedste klær -
for ikke at tale om et rent ut blændende 
slips, silkeslrømper og slipsnaal av simili
stener - begav han sig en straal1ende vak
ker dag avsted til Pennilhorne. Paa den 
nærmeste station, Bleakhill, leiiet han det 
eneste k'jøretøi som var at faa og kjørte saa 
med saml sin bagage til Pennithorne To
wers. 

Sir Harald sat i sin y,ndlingsstue, biblio
teket, sammen med sine to døtre. Det var 
bare 1en time til middag, da den uv;entede 
g'jest kom, og Sybil hadde netop tænkt at 
g'aa op paa sit værelse for at klæ sig om til 
middag, da tjeneren banket paa dør,en. 

"Der 1er 1en - 1en mand som ønsker at tale 
med Dem, sir," begyndte han i en litt over
modig tone, der er eiendommelig for tjie
ner,e i fornemme hus,er, men han kom ik
ke længer. 

"Det 1er g10dt, min v·en," sa en stemme for
tl'olig bak ham, "jeg V'et at sir Harald gjerne 
tar ,imot en gammel v1en." 

Sybils ansigt blev næsten likblekt, men sir 
Harald, som ivrig hadde sprunget op, la ikke 
merk1e lil hendes sindsbevægels1e. 

"Anderton !" utbrøt han glad. "Kom ind, 
min ven, det glæder mig meget at se Dem!" 

Tjeneren gik tilbake f1or at la gjesten 
komme forbi sig 10g h1kk,et derpaa døren. 

"Hviorledes har De det, sir?" sa Ander
ton og grep den haand den anden rakte ut 
mot ham. "De ser saa frisk og sund ut, og 
De miss Pov - - miss Pennithorne -
undskyld mig, jeg tænker mig Dem al tid som 
miss Povell - " tilføi,et han med lavere 
stemme til Sybil, som næsten rent bedrø
vet v·ed synet av ham rakte ham haanden. 
Saa vendte han sig til Peggy, som med ufor
dulgt uvilje hadde betragtet ham; hendes 
skarpe øine hadde straks opdaget det f1or
skrækkede og forpinte uttryk i søster,ens 
øine. "N aa, miss Peggy," sa han fortrolig, 
"hvad synes De saa om at ha faat opfyldt 
Deres drømme - ?" 

"Meget godt," sV'artEJ Peggy, koldt. Der var 
noget i de alvorlige, brune øine med den 
dype, næsten overjordiske glans, som fik An
derton til at v,ende sig bort. 

"Dere maa und_skylde, at jeg saaledes fal
der med døren ind i huset," sa han hur
tig. "Jeg længtet saa ·efter at s,e dere, og da 
'jeg ikke fik noget sv:ar paa mit b!'ev, saa 
trodde jeg - " 

"Hvilket brev?" utbrøt sir Harald og Sy-
bil paa en gang. . 

Andertons forba·@ede ansigt var et styk
ke virkelig skuespilkunst. 

"Har dere ikke faat mit brev?" utbrøt han 
i en paatal skuffet tone, og den var saa godt 
eflerlignet, at enhvier maatte anse den for 
egt1e. "Jeg skrev jo til dere igaar - nei, det 
var iforgaars - og spurte om jeg maatte faa 
ha den fornøielse al besøkie dere, og at jeg, 
hvis jeg ikke hørte noget, vilde anse eders 
taushet for 1et samtykke - men j·eg kan na
turligvis godt reise igjen straks - " 

"For nogel sludder, Anderton!" utbrøt sir 
Harald med et hurtig, næsten bedende blik 
til Sybil. 

"Vist ikke, mr. Anderton," sa Sybil saa 
venlig det var mulig for hende; "naturligvis 
rna~ De bli - jeg skal la et værelse gjøre 
islancl til Dem. Kom, Peggy - "hun Yendte 
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sig om mot søsteren - "skal vi gaa sa11 1-
men ?" 

Hun trillet den lette stol bort til døren. 
som Anderlon aapnet for hende, mens hnn 
med sine stikkende, dristige øine betraglel 
den slanke, nydelige sk.ikkdse i den tæl
slullende, gulbrune hverdagskjole. 

Da døren hadde lukket sig efter de Lo so
stre, vendte Anderton sig til sin vert. 

" Naa, sir Harald," sa han nonchala11t. 
"hvad synes De saa om rollen som fornein 
herr'e ?" 

Sir Harald saa skarpt p<la ham, men f\n
derlon:5 ansigt uttrykte bare barnslig tro
skyldighet, og som om han var glad over ~11 
ha nogen, overf1or hvem han kunde uttrykkL· 
sine virk,elige følelser, trak han en stol bort 
til sin gjesl 10g bad ham om at sætte sig. 

"Sandl at si, min kjære Anderton, saa 
holder jeg paa at kjede mig tildøde. Jeg har 
slet ikke noget at gjøre," sa han næsten 
beklaJgende. , 

Anderton lo - ikke høit, men haanlig. 
"Saaledes sier saa mange ældre skues pi I· 

lere av vor rang," sa han. "Det er den gaml r 
vise: Jeg har ikke noget at gjøre! Og Yi 
skuespillere liker ikke at ligge ·paa latsiden 
- ikke sandt?" 

lg'jen kom der det samme spørrende, ulor · 
staaende uttryk op i sir Haralds ansigl. 
men han smilte bal'e venlig. 

"Ja," sa han, "det er naturlig!vis ulakne111 · 
lig at klage efter alt det som j1eg har op· 
naadd nu, men undertiden "holder 'j1eg paa 
n,æsten at ønske, at jeg ikke hadde gjort det 
- 'jeg mener: gjort fordring paa min an· ·· 

"Nei, viet De hvad, sir," sa Ander ton, ide t 
der kom et pl'udselig skarpt, aarvaaken I 
glimt op i hans øine - dette var nemlig sir t 
ikke den sindsstemnin~ han hadde vientet ;; I 

finde. "De gaar jo her og blir melankolsk. 
min kjære ven," tilføiet han i en kamme· 
ratslig, fortrolig tone. "HV'orfor reiser D l' 
ikke en liten tur til Monte Carlo eller Pn 
ris? De behøv,er da virkelig ikke at lev l' 
indemupet her naar hele verc1en staar Dem 
aapen." 

Sir Haralds ansigt opklartes litt, og ved ~ I 
se dette vedblev fristel'en: 

" Ja, 'jeg vientet virkelig at se huset fuldt 
av g'jester fra alle verdens fire hjørner og 
var halvt forberedt paa at maatte reise til · 
bake med det samme ig}ein ! Men istedet 
finde1· jeg Dem indemur,et i dette mugne. 
skumle rum - uf, uf - det er sandelig 
intet runder at De kjeder Dem!" 

Sir Harald saa . interessert op og følte sii:? 
h~lvt motstræbende tiltalt av disse forslag . 

"Lægen har foreskrev,et P 1eggy fuldstændi(! 
ro," sa han næsten undskyldende, "De vet 
jio, at h'un er meget nervøs." 

"Miss Peggy kan godt leve rolig og frede
lig," svarte Anderton uforstyrret - "men 
derfior behøver da ikke ogsaa De at leve 
~ndespærr1et. Hun er jo bare et barn og 
trænger selvfølgelig til at lægge sig tidlig og 
tll al mulig ro og hvile ·- men hvor er 
alle Del'es gamle vienner - eller Deres ny,e 9 

Ja, jeg såer Dem bare alt dette for at vise 
Dem, at De burde qy,de liv<et litt mer. Man 
maa jo tro at De er 1en f1orbryder eller no· 
get saadant, naar De spærrer Dem· inde saa
Jedes !" 

Hans vert for let sammen. 
"D"e har kanske ret, Anderton," sa han 

lill nølende. "Jeg har vistnok baaret mig 
litt dumt ad . Men det er det samme! Men 
nu er jo De her og kan kanskc sælte litt liY 
i tingene." 

"Saa gjerne!" svarte Anderton hurtig. -
"For tiden har jeg intet engag,ement. Jeg 
har hat en meget god tid ved Thesbian , og 
mr. Valter har lovet mig en rolle i sit næ
ste stykke, men ]eg vet ikke rigtig om jeg 
vil ta imot det." 

"Hvad for noget?" utbrøt sir Harald . .. Ik-
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ke ta imot det? Men det kan jo gi Dem 
ehancer for fremtiden - " 

"Jeg er ikke ganske sik~·er paa det," sa 
Antlerlon som nød sin vierts f1orbaiuselse. 
.. Kanske jeg har nog.et andet for øiret. Men 
den tid den sorg. For øieblikket er jeg le
dig - og hvis jeg ikke rer iv·ei:en -" 

"Bli saa længe De vil," avbrøt sir Ha
rald og ringte. "Det skylder jeg Demi da 
virkelig." 

Anderton smille besk·eden, men da han 
fulgte efler tjeneren, som viste ham hans 
,·ærelse, mumlet han: "Ja, det gjør De i 
",rndhet, min gode ven!" 

.\Ii<ldagen den dag gik meget livligere end 
nogcnsindc før, for Anderton anstrengte sig 
til det yderste ·for at v;ære behagelig, og hans 
eflerligninger av Henry V.alber, naar han 
fik et av sine pludseligie ras·erianfald,,, log hans 
anekdoter om de øvrige medlemmer av 
skuespillerselskapet var saa morslomme, at 
Sybil følte sig i~ent avvæbnet, og endog P.eggy 
nedlot sig til at vær,e nogenlunde ve:nlig. 

Længe efterat de to runge piker hadde 
lagt sig sat sir Harald og Andert~:m med sine 
piper - for sir Harald hadde niu faat sat 
'>ammen sin gaml•e merskumspipe ig}en, og 
lurte sig lil at røk<e paa den - og saa for
talte de hverandre oplevelser fra sin pro
fession. 

Den følgende morgen gik ogsaa ganske 
livlig og behagelig, for P.eggy vilde absolut 
selv vise Anderton hele huset, ogl da 1jo Sy
hil valt nødt til at følge med dem, var den 
unge herre i sit ·es og utf1oldet hele sin elsk
,·ærdighel. Han opførte sig meget bra og 
1iltrykte netop ·en passende beundr.ing ~g 
:l'l'cfrygt, efterhaanden som de gik gjennem 
e!<Illeri •efter gaUeri og det ene værelse iefter 
del andet, alle f1ulde av kunslgljenstande og 
med alleslags næsten uvurderlige skatter, 
som vilde ha vakt misundelse hos enlwer 
samler. 

Overf1or Sybil var hans opførsel aldeles 
korrekt og upaaklagelig, og den unge pike 
begyndtc næsten ·at betragte hans frieri som 
en 'nbehag'elig drøm •elLer bare som et flyg
t ig indfald fra hans side. 

Om eftermiddagen, da helre det lille sel
~kap var forsamlet ri dagligstuen, hørte de 
I yden aY vognhj1ul utenf1or. 

"Del er vel lady Macdownron," sa sir Ha
ralti, som stadig, trods hendes pr·otest, kaldte 
,;in svigerinde v·ed denne titeL 

Sybil fvrklarte deres slegtskap med Mac
downlons f1or Anderton som sy,nt·es meget 
interessert. Men saa meldte tjeneren: 

. ,Lady Davenwood." 
Den gamle dame, som var klædt i sort 

rløiel med stor·e, ·bølgende fjær paa hatten 
r>g næsten helt indtullet i sit kostbare skind
t0i, saa meget imponerende ut, idet hun 
-.krecl ind i værelset og betragtet den lille 
~ruppe med sine gjennemtrængende øine. 

"1\ aa, Pennithorne," sa hun med sin dy
pe, litt haar_de stemme, "her kommer ende
lig en sl·egtning for 1at by1 Dem velkommen 
hjem. Jeg maa si det varte Jænge før De 
kom!" 

.,Altfor længe til at det kan tilgis mig!" sa 
,ir Harald og tok den magre haand srom hun 
l'akte ham. 

"Ja, Deres far v•entet længe nok," svarte 
11 un . Saa snurret hun rundt paa hælen. 
.,N aa, det er vel mine ruecer. Hvem av dem 
t•r skuespillerinden ?" 

Peggys øine begyndte at lyne ildevars-
1 encle da hun hørte dette næsten uforskam
mede spørsmaal, men Sybil gik rolig frem 
med utstrakt haand. 

Lady Davenwood betragtet hende skarpt, 
idet hun tok hendes haand. Den unge pi
ke lignet ikke i nogen henseende det bil-
1 edr den gamle dame hadde dannet sig av 
denne skucspillerinde fra forstadsteatret j 
London, for som SybiI Pennithorne stod der 
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med maisol·ens straaler over sit gy~dne haar, 
frembød hun ·et overmaade bedaarende syp. 
Hendes hvite kashmirs kjole var enk·el og 
dog el·egant, og hun bar ingen py,nt, skjønt 
der fandtes man~e famihej1UV1eler som hun 
kunde ha pyntet sig med. Og hendes søte, 
;uskyldige ansigt var absolut fri for alle 
k'unstfærdig,e skjønhetsmidler, hvilk·et var 
mer ,end hendes naade selv kunde si, flor 
hun var ikke fri for at ta sin tilflugt til 
kunstige midler for at skjule de rynk1er ti
den og liVlets kampe hadde sat paa hendes 
ansigt. 

"Saa De er altsaa Sy,bil Pennithorne ?" sa 
den gamle dame med bløtere stemme end 
eUers. "Ja, jeg vilde ha kj-endt D.em overalt 
- man kan ikke ta f1eil av det Pennithorn
ske ansigt. Har man set det engang, saa 
gle1mmer man det ikke igj-ern. De er De
res avdøde tante Syl:>ils 1uttrykte billede." 

Saa vendte hun sig til Peggy, som 1an
strengtc sig for at skyve sin stol længer ind 
i skyg'gen. 

"Jeg husker ikke navnet - Constance sa 
det til mig - men min h'ukommelse er ik
ke saa ,god som den burde være." 

"Det er Peggy, lady Davenwood," sa sir 
Harald. 

"Aa ja, nu husker jeg det!" lød svaret 
"Man kan se det paa hende, at hun er De
res datter. Men De har forandæt Dem me
get, Prennithorne. Der -er ikke meget av De..: 
res far i Dem - jeg' husker ogsaa, at De 
altid foretrak Deres mor, ikke sandt? -
N aa, det kan De jo ogsaa være godt t}em 
med - " 

Huu vendte sig bort med en litt morsk 
mine, for h'Tis ikke rygtet løi, hadde lady 
Davenwood i sin ungdom været glad i sir 
Roger. 

"Men hvem har vi der?" spurte hun, idet 
hun rettet sig i veiret og stirr·et med aristo
kratisk overlegenhet paa James Andertons 
litt smakløst utpyntede skikkelse. Hun saa 
med et blik .alt - det høirøde slips - simili
naalen - ~ne ringene paa fingrrene osv. - og 
for første gang i sit liv følte Anderton sig 
forlegen og forfjamset. 

Sybil, som saa hans forvirring, kom ham 
hurtig lilhjælp. 

"Del 1er mr. Anderton," sa hun med sin 
bløte, klare stemme. "En god ven av far, 
lady Davenwood." 

"Hm - g'oddag, sir!" lød damens korte 
hilsen, idet hrun vendte sig bort. 

Teen, som blev servrert nu, var en vel
kommen avbrytelse, sk'jønt det lille selskap 
undertiden følte sig litt forlegen ved den 
myndige, gamle dames likefremme bemerk
ninger, især naar der blev snakket om lady 
Maud, som hun øiensy

1
nlig ikke kunde lik•e. 

Efterat ha d1•ukket lr-e kopper te, skjønt 
hun hadde rerklært, at den ikke dudde noget, 
og efterat ha git Sybil gode raad med hensyn 
til, hvor h'un skulde kjøpe deres fødevarer, 
saa lady Davenwood over paa Peggy, hvis 
brune øine var fæstet paa hende og som 
øiensynlig studerte hende ivrig. 

"N aa, barn," sa htun, idet hun kny,ttet sine 
hattebaand - "hvad tænker du saa om 
mig?" 

Peggy belraglet hende alvorlig i nogen 
øieblikke. 

"Jeg tænker, at De er likesom slaldhun
den - Deres gjøen er værre end Deres bit," 
svarte h1un 1med sin klare barnestemme. 

"Aa, Peggy, Peggy," utbrøt Sybil forfær
det, skjønt baade sir Harald og A.nderton 
hadde 1ondt for ,at la vær.eat smik Men dis
se likefremme lord gik lik•e til den gamle da
mes hjerte. Hun likte mennesker som ikke 
var ræd for hende og som hverken var kry
pende for hende 1eller smigret hende, og 
hun lo høit da hun nu reiste sig f:or at ta 
avsked. 

"Bravo, mit barn," sa hun lil Peggy, som 

:'> 

hadde .angret paa sine ord likesaa fort som 
hun hadde uttalt dem. "Du er likke for
knyt og vi skal nok bli gode venner. Farvel, 
barn, og bry, dig ikke om, at 1jeg brummer litt 
undertiden." Hun bøide sig! ned og kysset 
det lille, blussende ansigt; saa vendte hun 
sig til Sybil. "Jeg haaber at jeg kommer
til at faa se dere rigtig ofte,'' sa hun. "Jeg 
skr,æmmer alle andre bort, undtag;en Ge.of
frey. Ham har dere vel likk•e set endnn. Nu
vel - saa har begge parter noget goci 1 

ivente!" 
Sybil blev blussende rød og vilde si 110-

get, men tante Davie hadde allerede vendt 
sig til sir Harald og git ham haanden. Men 
et flygtig nik til Andedon seilte hun maje
stætisk ut rav døren, fulgt av sin vert. 

"Det fordømte, g~mle kvindemenneske 1 
·' 

mumlet Ander~on ~or sig _selv, da døren hart
de tukkel sig ·efter hendes naade. "Jeg maa 
nok skynde mig, ellers sender hun os s3n 
Geoffrey paa halsen før ljeg faar set mig om.· · 
- "I-Irun er ,aabenbart meget bidsk av sig,. , 
sa han til sir Harald, som vendte tilbake næ
sten straks og saa litt tr,æt og blek ut. Sy
bil !undret sig litt ov.er, hvad det kunde kom 
me av, at han nu ofte saa mindr·e lykkelig 
ut end i de dage, da de k 1jæmpet sig gjen 
nem ved at optræ paa forskj-ellig;e smaa 
teatre. Da hadde han været munter og glad 
og hadde med glæde negtet sig ny1e klær og 
andre ting', bare for at P·eggy; skul de faa alt 
hvad hun tr.ængte til For Sybil hadde tea
terli~et raldrig hat noget tiltrækk·ende og hun 
hadde altid væ~et glad naar h'un var færdig 
med at 1opføre de smaa roller, hvori hrendec. 
far hadde tillatt hende at optræ; men det 
f1orekom hende, at hendes far længtet efter 
det liv han hadde forlatt Ved Andertons 
bemerkning f1or sir Harald Jet sammen og 
rynket panden. 

"Det rer sikkert hendes mening at Yære 
venlig," sa han alvorlig, "og 1j eg t:r~or nok, ri t 
hendes naade •er ren meget anset dame." 

"Det f1orstaar 'jeg ikke," sa Anderton tørL 
Med sin sedvanlige takt førte Sy,bil sam

talen ind paa andre ting, og de var igjen 
indviklet i en livlig passiar, da tjenerC'n 
meld le: 

"Lady Macdownton og lady Maud Ma c
downton.'' 

De hadde været saa frordypet i samtalen , 
at de ikk·e hadde hørt ly1den av' vog!nhj1ul•ene, 
og Sybil sprang glad op, tor h1un haddC' i 
de sidste 'uker lært de lo damer godt nt 
k1jende. 

"Hvor pent del er av dig, tanle Constance . 
at komme," sa h'un og kysset den ældre da
me varmt. "Og ogsaa av dig, Maud! " til
føiet hun, for nu hadde de lagt bort de for
melle tiltaler. 

I det første øieblik blev AnderLons Lilsle
deYærelse rent g1lemt, en kjendsgjerning, 
som denne herre slet rikke var lei over. Ved 
damernes indtrædelse hadde han latt sine 
øine gli nysgjerrig henover dem, men vecl 
synet av lady Maud hadde det git et '"old
somt ryk i ham, ·og da hun med sin kolde_ 
roligr. stemme besvarte sin kusines! hilsende 
ord hadde hans øine lynt av tilfredshet. Han 
hadde straks gjenkjendt hende IOg nu nod 
han denne si~uation av hele sit ondskaps
fulde hjerte. Nu holdt han ri sin hule haand 
ikke bar·e Sybils ogi hendes kjæres skjæb
ne, men 1ogsaa denne stolte, hovmodige kvin
des rygte - denne kvrinde som hadde h r 
handlet ham saa haanlig 1og rjngeagtende og 
kastet belønningen for komplottet til ham som 
man kaster 1et ben til 1en h'und. Hun hadde 
brukt ham og hadde saa kastet ham bort Slom 
·en 'gammel hanske. Han hadde trukket sig 
helt bort i det mørk·e hjørne av værelset. 
hvor han stod og triumferende gned sine 
hænder. I næste øieblik kom Sybil anger
fuld til rat tænke paa deres gjest og Yendl e
sig mot ham. 
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"Aa, hvor uhøflig av mig!" utbrøt hun. 
"Tante, det ·er mr. Anderton, en god Vf'il 

av far!" 
Hun gik litt tilside for at de kunde i,e 

Anderton, men idet lady l\Iacdownlon satle 
sin lorgnet for øinene, kom der et halvkvalt 
utrop fra lady Maud. 

Peggy saa med et tilbedende, ængstelig 
blik op paa hende, for underlig nok hadde 
den lille pike fattet en merkelig forkjærlig
hel for sin stolte kusine. Men lady 1\Iaud 
hadde fallet sig øieblikkelig. 

"Kjære Peggy, jeg kom Lil at traa fei\ 
med folen," sa hun og bøide sig et øieblik 
over Peggy, likesom for at vinde tid. Saa 
rettet hun sig slolt i veiret, da nu Sybil 
forestilte Anderton for hende. 

Anderlon viste en ganske rolig holdning 
og forlrak ikke en mine, da han tok hen
des fremslrakle haand, og ingen kunde ha 
set paa de to, at de hadde set hverandre 
før og ,at de hadde snakket sammen - langt 
mindre, at de i fællesskap hadde intrigert 
!'or at ødelægge Sybils livslykke - Sybil, 
som nu slod venlig smilende mellem dem 
med sin slanke, fine figur og sit yndige an
sigt med de straalende, graa øine. 

Lady Maud bet sig heftig i læben da hans 
ringbesatle fingre berørle hendes, og i sin 
inderste sjæl gruet hun for sig selv og sin 
handling. Hun - visste, at hun med den 
hadde git sig denne mand ivold, og hun følte 
:instinklmæssig, at han ikke vilde vise med
lidenhet. 

XXIII. 

Den næste morgen var mr. Anderton tid
lig oppe, og til sin overraskelse fandt han 
en s·olid frokost ventende paa sig i det væ
relse som stølte op til hans soveværelse. 
Paa Pennilhorne indl-0k man øiensynlig 
ikke den første frokost i fællesskap, og det 
hadde mr. Anderton slet ikke noget imot 
Han hadde sovet saa trygt og rolig hele nat
ten, saaledes som man sier bare den gjør <ler 
har en god samviltighel, og nu var han paa 
denne vakre junidag rigtig oplagt til at læn
ke over situationen. 

"Hvorledes skal jeg bedst gripe tingen 
an?" mumlet han, idet han gik nedover den 
brede havetrap og ut paa en av de store 
terrasser, hvorfra man hadde 1utsigt over 
hele ·eiendommen. "Det er det det kommer 
an paa!" 

Han hadde tændt sin uundværlige pipe, 
og et øi-eblik stod han tilsynelatende fordy
pet i beskuelsen av den vakre utsigt, som 
laa 'utbredl foran ham, _!Ilen i virkeligheten 
saa han ikke noget av de herligheter som 
omgav ham. N aturskjønhet hadde ingen til
trækning for mr. An<lerlon; han brydde sig 
hverken om den blaa himmel som hvælvet 
sig over ham, om fuglenes sang mellem gre
nene ·eller bladenes sagte hvisken og blom
sternes duft og farve. En vakker dekora
tion paa scenen var efler hans begreper 
likesaa megel værd som naturens levende 
skjønhet, og den utstrakte, bløte græsplæn 
omgit av de prægtige, gamle eke- og elme
trær ,g'jorde derfor intet incltryk paa ham -
han syntes bare aet var en aldeles unyttig 
anvendelse av jordstrækning~r. Han yndet 
idelheletat ikke mekaniske virkningsmidler 
paa scenen, for efler hans mening bortledet 
ele opmerlrnomheten fra skuespillerne. 

Han for rent skyldbevisst sammen, da en 
haan<l b1ev lagt paa hans skulder og en 
stemme\ bak ham sa: 

"Det ,er noget som er værd at l·eve f!or; 
ikke sandt, Anderton ?" 

Anderton vendte sig hurtig om for at hilse 
paa sin vert 

"Det 'er værd at betale noget f1or," sa han, 
idet de t·o herrer vekslet haandtryk. 
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Præsident 'Vilsons nye sommerresidens. 
"Det hvile hus" i Washington, hvor De. forenede Slalf'rs præsidenl har sin olficielle bolig, er meget be
skedent, baade hvad storreise og utsmykning angaar. Nu har præsident Wilson kjøpt sig en privat 
sommerresidens ved byen Long Branch i staten New Jersey, og denne bolig, som har tilhørt den nu av
døde millionær John J\I. !llac Cal!, skildres som et vidunder av smak og pragl Alene veslibulen og trap
pen skal ha kostet den avdøde millionær en fabelagtig sum. Del er i denne sommerresidens præsident 
Wilson vil tilbringe hvetebrødsdagene med sin unge hustru. - Fot. Underwood and Underwood, New York. 

Sir Harald saa litt uforslaaende ut, men 
hans gjest gav ham ikke tid til åt tænke. 

"Sir Harald," vedblev han i sin forlro-
. lige, kammeralslige tone, "er der ikke en 

by her i nærhelen, og kan man ikke paa en 
eller anden maale komme dil? Jeg opclager 
nemlig, at jeg har glemt nogen saker som 
jeg har bruk for - " 

,,Jovist, jovist," avbrøt hans vert ham hjer
telig, "det forslaar jeg saa godt. · Her er 
Effingdale, Upper og Lower, og De kan 
selvfølgelig faa en av vognene - ponnyvog
nen eller jaglvognen - hvad De vil. Det 
gjør mig bare ondt, at jeg ikke kan tilby 
Dem en automobil. Vi sendte automobilen 
tilbake til byen - her fandles ingen garage." 

"En ponnyvogn vilde være udmerkel 1!or 
mig," sa Anderton. Jeg er bare et almindelig, 
beskedent menneske, og det undrer mig ikke 
at al denne stads og pragt angriper Deres 
nerver - men vi skal nok faa dem iorden 
igjen - vent bare." 

Sir Harald svarte ikke. Hans øine var fæ
stet paa al den friske skjønhet som omgav 
ham. Men saa vendte de to herrer sig om. 
gik langsmed terrassen og gik ind i hal
len, hvor sir Harald gav ordrer vedrørende 
V'Ognen. Og da Sybil litt ·efler var færdig 
med sin daglige konferance og kamp med 
mrs. V.ilton, som ikke likte at andre blandet 
sig op i hendes saker, fandt hun sin far 
alene, og fik vite at deres gjest var kjørt ut. 

Imens hengav mr. Anderton .sig med et 
lel hjerte til den nydelse at kjøre gjennem 
den mest maleriske del ·av egnen. Da de 
var kommet u Lenfor Pennithornes jord og 
grund, saa han sig om med ufordLtlgt in
teresse. 

.,Mor!" 
Intet svar. 
"Mor!" 

Tulle. 

(Fortsættes.) 

Tulle saa forbauset op paa moren, som 
stadig ikke svarte. Mekanisk sat hun og 
trillet brødsmuler fra duken sammen til 
smaa, faste kuler mellem sine fingre. Lille 
Tulle opgav moren. Der var vist ikke noget 
at stille op med hende. Hun \llendte sig til 
den anden side. 

"Far!" 
Dr. Hartvig svarte ikke. 
"Far!" 
"Ti stille, Tulle! Hvor ofte har jeg ikk,e 

sagt dig, at smaabarn ikke skal snakke ved 
bordet, ulen at de blir spurt!" 

Tulle synles at det begyndte at svi litt un
derlig i øinene. Saaledes vilde hun sande
lig aldrig ha snakket til dukken Anna, nei, 
hun vilde ikke! De spiste videre i taushet. 
Der hørles ingen anden lyd end knivenes og 
gnflernes klirren og av og til bordklokkens 
gjennemtrængende kimen. 

"V elbekomm e ! " 
Dr. Harlvig skjøv stolen ublidt tilbake og 

reiste sig. Tulle saa forbauset efter ham. -
Saaledes pleide da far aldrig at være. Hvor
for vil<lc:: han slet ikke kysse sin lille pike 
idag? Hun reisle sig slille, gik bort til mo
ren og slog armene om halsen paa hende. 

"Tak for malen, mor!" 
Fru Hartvig kysset sin lille pike. 
"Gaa nu ind og lek med dukken Anna, 

lille Tulle, ser du ikke hvorledes hun sitter 
og kjeder sig?" 

Tulle gik_ 
Moren gik ind i kabinettel Med en bok 

i haanden satte hun sig ved vinduet og for
søkte at læse ved skjæret fra !øglen. Men 
hun kunde slet ikke s.amle sine Lanker og 
des·ulen var det jo for mørkl Hun lot bo
ken synke og sat et øieblik og stirret ut i 
haven, hvor alt var dækket av el fint, tyndt 
lag sne. Og se, nu begyndle det at sne igjen. 
Med øinene fulgte hun de lette, hvile fnug, 
som lydløst hvirvlet rundt. Hurtigere og 

' hurligere faldt de, drivende sammen i smaa 
bunker paa de sleder hvor der var mest 
ly. Fru Hartvig slrøk med haanden over 
sin pande. At tænke sig, at det virkelig var 
den sidste dag i aaret. Og hvorfor skulde 
den ·ende saaledes, hvorfor? Det var jo be
gyndt saa straalende lyst, begyndt som alle 
de øvrige syv aar av hendes egleskap hadde 
gaat: i uavbrutt kjærlighet, fred, glæde og 
harmoni. 

Og hvad var vel saa igrunden det hele 
kommet av? 

En ubetydelighet, en bagabel, som var 
vokset og vokset og nu truet med at ødelægge 
hele deres samliv. Hun forsøkte at gjen
kalde sig det i hukommelsen. Ilv.orfor had
de hun ogsaa den aften i meningsløs skin
syke bebreidet sin mand hans store interesse 
for hans unge palienter? Hun visste jo, at 
hun kunde slole fuldt ut paa ham. Men hun 
visste desværre ogsaa, at hun hadde saamt 
ham paa det dypesle og at han ikke vilde 
være den som kom med det første gode ord. 
V ar del saa ikke hendes pligt at be rigtig 
inderlig om tilgivelse, naar det var h 'en
d e som hadde hele skylden? Men var det 

e 
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Slottet Shadow Lawn, præsident 'ViJsons sommerbolig. 
Ved sommertid kan varmen i Washington bli næslen uutholdelig, og de som kan flygler ut til kyslcn. Præside.nt Wilson bodde tidligere ved sommertid i 
en beskedcn sommerbolig i Cornish, staten New Hampshire. men efter at han er blit præsidcnl og paany er bli! girt, er landstedet i Cornish blit for 
lilet, og han har nu kj11pt slottet Shadow Lawn i Slale11 New Jersry. Shadow Lawn er et av de mange millionærslotle man finder omkring i de østlige 
stater, bygget med megen pragt og som ligger inde i et1 30 akres stor park med skog, haver, græsplæner og pladscr for tennis og golf. Som slottets navn ror
tællcr, er der her skyggefuldt og svalt selv i drn heleste lid. Shadow Lawn ligger i nærheten av byen Long Branch og er bygget i den eiendommelige 
sli\ som amerikanerne ynder for sine sommervillaer, med slore, aapne loggiaer og en rik anvendelse av træ som byggemaleriet, alt for at gjøre huset kj<'l-

ligere, naar varmebølgerne veller henover landet. - - Fot. Underwood and Underwood, New York. 
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nu ogsaa det? Trodsen begyndte igj.en at 
vaakne ti hende. Hvorfor skulde hun finde 
sig i, :at 'hendes mand næsten ikke mer had
de tid til at spise dler sov,e av lutter in
te1,essc for sin unge pati·ent? Al den tid de 
andre- pati,enter levnet ham helliget han hen
de, og imens lot han h en d ·e, sin egen hu
stru, sitte ganske alene med Tulle hele da
gen. Var det kanske relfærdig? Om hun saa 
endda hadde værd _sikker paa, at det bare 
var interesse for sy g dommen hos den 
unge pik,e, saa - men allike~el - - og 
ig'jen vendte tankerne tilbake til utgangs
punktet. 

,,Mor!" 
Det gav et nervøst sæt i fru Hartvig. 
"Hvad er det, Tune?" 
Den lille stod med dukken trykk·et t~t ind 

til sig. 
.,Du har lovet mig og dukken Anna en 

historie, mor., før vi skal lægge os." 
l\foren reiste sig. 
, . .Ja, det ·er sandt, lille Tulle, det hadde 

jeg næsten glemt, men kom saa!" 
Hun g1k bort til kakkelovnen og aapnet 

døren, saa det røde, varme !ildskjær rigtig 
kunde trænge ut ~ stuen. 

,.N aa, lille Tulle, hvad skal det saa være 
laflen ?" 

Fru Hartvig hadde trukket en av de store, 
dype lænestoler bort til ilden og' sat nu med 
sin lille pike paa fanget. 

.,Aa, en om smaabarn - og saa om nyl
aa rsaften," bad Tulle. 

Moren tænkte sig litt om. 
.,Der var 1engang 1en mand og en kone," be-

gyndle hun. 
.,Saaledes som dig og far?" 
.. Og de hadde 'en liten pike - -" 
"Mior, hel den lille piken ogsaa TuHe?" 
"Nei, min liHe V·en, h'un het v ,era, men 

ble\· altid kaldt for Stumpen, fordi hun var 
en saadan søt, liten pike, en rigtig liten 
Slump." 

Tulle sal med store øine og lyttet. 
.,O~ hvad saa ?" 
.. J;, ser du, Tulle, Stumpen hadde faat 

næsten alt hvad hun ønsket si~ til jul, bare 
ikke 1en liten dukkemand - -" 

"Hvorfor hadde hun iikke faat det, mor?" 
,.Fordi en liten pike ikk·e kan faa alt det 

hun ønsker sig." 
,.Ja, men lll!Or -" 
.,Men Stumpen hadde av sin barnepike 

hørt, at naar man ny,taarsaften fortalte Vor
herre sil høieste ønske, saa blev det ~ltid 
apfyldt." 

Tulle slap dukken, som ubemerk,et gled 
ned paa teppet, og tok moren ii haanden. 

.,Og om aftenen, da far og mor trodde at 
Stumpen sov, sat hun oppe i sengen med fol
dede hænder og bad: 'Kjære Vorherre, vil 
d'u ikke gi mig 1en liten dukkemand!'" 

1,0g hvad saa ?" Tulle trykket uvilkaarlig 
1noren fastiere ,i haanden. 

"Ja, tænk dig, Tulle, ny,taarsmorgen, da 
Stumpen vaaknet, sat der en liten, nydelig 
d'Ukkemand paa stolen ved siden av fiendes 
seng.'" 

Tulle lo glad. 
.,Det var rigtig bra, ikke sandt, mor?" 
"Jo, del var det. Men nu maa Tulle vær,e 

en rigtig snild, liten pike og se at komme 
rigLig fort i sengen. Kan du det?" 

Tulle nlk~et. 

Mer og mer nærmet viserne sig tolv. Inde 
i da.gligsluen sat fru Hartvig, bøiet over sit 
uroderi, mens hendes mand var travelt be
skjæftigel ved skrivebordet i det tilstøtende 
nrrclse. Beg.ge var opfyldt av . bitve, sørg
moåige tanker og begge ønsfoet inderlig, at 
altsammen vilde bli godt igjen, men ingen 
a,· dem kunde faa sig selv til at gjøre det 
første skridt. Hvad var det? Begge løftet 
s;;mtidig hoderne lyttende i veiret. Hvad 
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nr del for en underlig lyd inde fra barne
værelsd 9 Doktoren skjøv stolen tilbake, 
og fm Hartvig la b!'oderiet fra sig og reist·e 
sig. EL øieblik, efter s~od de begge borte ved 
døren, som stod halvt paa klem. De hadde 
nær .git el 'utrop fra sig. Dien lille barneseng 
stod tom, men borte ved vinduet, som laa 
badet i maanelyset, sat Tulle i sil lang1e, 
hvite nallinnet, ivrig bøiet over et stykke pa
pir. Hodet laa litt paaskakfoe og av og til 
saa hun eftertænksom ut gjennem vinduet. 
Men nu maatte hun vist være færdig. For
ba'Usel" saa de hende br,ette papiret sammen, 
skrive 'utenpaa, lægge det fra sig i karmen 
og paa taaspidseme liste sig tilbake til s,en
gen ,ig}en, 1og 'et øieblik efter hørte de hen 
des dype, rolige aandedrag. 

Fru Hartvig listet sig sagte ind og lok det 
sammenbrettede papir. Sammen gik hun og 
hendes m::md ind i dagligstuen. Forundret 
læste de 1utenpaaskriften: "Til Vorherre i 
himlen!" Fru Hartvig aapnet papiret. Med 
klodsede barnebokstav·er, skrevet med bly
ant, stod der: 

"Kjære Vorherre! 

Mor har netop i1ortalt mig, at du jalp Slum
pen lil .en dukkemand, vil du nu ikke osse 
]ælpe mig kjær,e Vorherre. undskyld jeg 
skriver til dig men }eg tør ikke si det hø it 
for saa kan far og mor høre det inde i stu
en og jeg ,er ræd faar at hvis jeg visker det 
saa kan du ikke høre det. kan du vel? mor 
sae al du nyt aars aften ville gjøre det som 
var vores høieste ønske saa derfaar ber jeg 
dig om du ikke vil gjøDe far og mor Rigtig 
glade igjen faar di er saa kjede a det i di 
sids!e dage 1og det ·er dukk<e anna og mig og
sacl faar '~i er altid kje a det nor far og 
mor er del faar saa 1er det slet ikke mor
somt at lek·e. det kan· d1:1 V'el Forstaa. kan 
du J.kke '! saa vil du nok 'jælpe mig kjære 
Vorherre faar det ,er mit aller aller største 
ønske. din lille Tulle. 

jeg lækk,er brevet til dig her i maane 
Skinnet, saa ser du det nok faar mor sier 
da ser alting." -

Fru Hartvig kunde næsten ikke holde . laa
rerne tilbake. - Stille satte hun sig ved 
bordet Qg gjemte ansigtet i sine hænder. 

"Stakkars, lille Tulle!" Dr. Hartvig slod 
1ubevægelig d øieblik,, men derpaia bøfde han 
sig ned o~er sin hustru, og idet han kysset 
hende, sa han lavt: 

"Milly, synes du saa ikke, at vi to store 
barn ,igrunden skulde skamme os for vor 
egen lille Tulle?" 

!stedetfor at svare slyng1et fru Hartvig ar
mene om sin mands hals. 

Lilli Brandt. 

En historie fra en 
hanskebu tik. 

' 
" 

llanskemakeren var fly,ttet, og det var som 
hans kone uttrykte sig, en betydelig forbed
ring. Fra en av byens trange gater var de 
kommet bort ii en av de bredere, verkstedet 
1i bakbygningen var meget bedre end det for
rige, og den forrige lille iog ganske tarve
lige butik kunde ikke maale sig med den 
nye med de hvitlakerte hanskeskaper med 
litt forgyldning, den blankpolerte disk og det 
øvrige inventar i den samme elegante stil; 
butikken straaUe formelig i al sin nyhets 
glans, og denne glans forhøiedes iendnu mer 
av den nye ekspeditrioe. 

Med sit gyldne haar og øine saa lyse og 
klare og leende s·om haVlets salte vand li vaar
solski.n passet htm udmerket til butikkens 
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lyse farver; nydelig og ung og slank var hun, 
og der .. venlighet og florekomrnenhet som for
langes i hendes fag præsterte hun med lei
het, da smilet om hendes lillie, friske mund 
maallt' være medfødt, ,eftersom det altid var 
der naar der .ikke var bevisdig grund til 
dets fravær, som isaafald altid bare var kort
varig, 1og 'hendes fine, hvite hænder var sær
lig skikket for en ekspeditrioe, som skal 
bjælpe folk at faa hanskerne paa, og hendes 
sorte forretningskjole fremhæv,et y,derligere 
al hendes blonde ynde. 

Det var hendes første dag i forrdningen. 
Den J1oregaaende dag hadde hanskemak,erens 
kone sal hende grundig ind i forretningens 
hele gang 10<J metode, 1og denne dags for
middag hadde hun latt hende være en uvirk
som, men opmerlrnom tilskuer til hendes 
eget glimrende eksempel paa et ekspedere 
kunderne; nu ved middagstid trak fruen sig 
tilbake for en liten stund og overlot hende 
Yalpladsen med den bemerkning, at nu skul
de hun debutere, 1og hun maatte ikke glemme 
at lægge merke til hvem der var hendes 
førslo kunde, for det var saa morsomt. 

Det vade ikke længe før mornomhelen ind
fandt sig j skikkelse av 1en ung herre. Efter 
opfurdring' l.Jetraglet ckspedilricen ham in
teressert. Han var ganske pen og gjorde el 
freidig, men samtidig meget hoflig og dan
net indlryk; likefrem lapset kunde han ik
ke kaldes, men det var tydelig nok, at han 
hadde pyntet sig, og nu vildc han komplet
tere pynten med ·et par nye hansker. 

"Brune, ikke for mørke," l.Jad han om og 
opgav sit nummer. 

"Saa gjerne!" svarte hun, trak en skuf 
ut, stilte den paa disken og bad ham om 
selv at vælgie sig_et par. 

Han skulde netop til at gjøre elet, men 
stanset pludselig, saa meget smHende paa 
hende og sa: 

"Nei, frøken, De maa vælg'e for mig; De 
har vist en lykkelig haand." · 

"Som De vil!" svarte hun og tok ut et par. 
Mens h'un videt dem ut, ·Lænkte hun, al 

de ord hadde han vist ikke bare sagt ut i 
veirel, h'Un var sikker paa, at der laa en 
mening 'Under dem, og den mening vil hun 
nok gjerne ha fat i; men det kom kanske 
naar hun gav ham en r·eplik. Det blev der 
iimidlerlicl ikke noget av, da al samtale mel
lem dem blev kvalt av en ældl'e, tyk dame, 
som bruste ind i butikken med ,en høirøstet 
og meget langstrakt klage over nogen han
sker, som hun hadde kjøpt den foreggaende 
dag, men aldeles ikke kunde bruke. 

To dage efter stod den lille ekspeditrice 
i butikken og læste tankefuld igjennem et 
brev for tredie gang; det var et frierbrev -
tildels i forretningsstil. En gammel ven 
som hun hadde kjendt fra hun var liton 
skrev, al han følte den inderligste medliden
het med hende, som nu stod saa sørgielig 
alene i verden, og derfor hadde maattet sø
ke sig en post, og denne hans medfølelse 
hadde bragt ham til at se bort fra hvor me
get ældve 'han var ,end hende, og han haabet 
at hun vilde gjøre sig skyldig i samme for
glemmelse naar han gjennem disse linjer 
tilbød hende sin haand og sit hjerte, idel hau 
dog iom del sidste - hjertet - maalLe be
merke, at det hadde hun eiet længe, like 
fra hendes kionfirmationsdag, hvis dato var 
tilføiet. Han kunde garantere hende gode 
kaar, da hans forretning gik tidmerket. 

Hendes smil forsvandt, men hun overveiet 
og overveiet. Ja, det var desværre sandt, at 
hun nu efter sin tantes død stod aldeles 
alene, 'uten nogen slegtninger, det var 
saa tungt og det hadde ofte trykket 
og ængstet hende - og en snild, makdøs 
snild mand var han }o, og at han vilde bære 
hende paa hænderne fra morgen til aften. 
del var givet. - l\fon allikevel, nei, kjærlig
heten var dog anderledes rosenrød end dd 
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hun følte for ham! - Men allikevel, albk,e
vel - det var ikke saa let at komme gjenn'l~l 
livet, hun ante jo ikke hvorledes det vilde 
gaa hende i fremtiden, og om h1un ikk1e kan
ske en igang vilde angre bittert paa det, hvis 
hun sva_i:te nei. - Aa gid hun bare hadde 
et eneste menneske at raadføre sig med, det 
ønsket hun saa inderlig. Da gik butikdøren, 
og hun gjem te brevet i en fart. 

Det var hendes første kunde som kom, og 
bendes smil var der straks ig'jen, inen hiun 
betragtet ham opmerksomt, :f1or hvorledes var 
del dog han saa ut? - Som en feltherne 
efter ·et vundet slag syntes hun. Hans hold
ning var saa underlig overgiven stolt og han 
gik saa sikkert ov1er gulvet, som om han eide 
hele butikken og alle hansk1erne, og det var 
som om han fortalte hende den mest glæ,
deligc nyhet, da han forklarte, at knappen 
var gaal "ul av den ene hanske, som han 
hadde kjøpl for faa dage siden, hvis hun 
kanske husk-et det. 

"J avist," svarle hun og maatte le over, at 
han kunde tvile paa, at hun ikke husket 
ham ganske nøie. 

Saa bad ~rnn hende om at v.ære saa make
løs elskværdig' at hjælpe ham med en ny, 
knap, og hlin svarte at det skulde vær1e 
hende en fornøiels1c, Qg' bad ham ta plads 
mens hun sydde i knappen. Men han saa 
ut til at være allfor glad til at kunne sitle, 
ha.n blev staaende, saa smilende paa. hende 
og sa: 

"Del var igrunden udmerket at den knap
)Jen røk av, saa kan jeg faa leilighet til at 
takke Diem for hanskerne, for det var jo Dem 
som valgte dem, og det var mine - mine 
t'1ierhansker. Vil De se sielv!" - Han la sin 
haand med den flunkende nye forlov-elses
ri ng paa disken. 

Hun lykønsket ham saa glad og deltagen
de, at han maatle trykke hendes haand til 
l:ik, og saa lo han aldeles forfærdelig og 
spurte hende om hun visste, at det var smit
somt at røre ved ·en nyfor1ovets høir1e haand. 

I-I vor lykkelig han var! Glæden straalte ut 
av hans øine og spiHe op hans mund -
nei, især paa hans pande, der syntes hun 
den visle sig! aller mest og b1,edte sig ut lik1e
som en lysende glans, et drømmende skjær, 
som likefrem forskjønnet ham. Mens de 
snnkket sammen om likegyldige ting, mer
kl't hun godt at han hele liden tænkte paa 
noget andet ·end det de snakket om, og mens 
hap saa overmaade v.enskabeligt paa hende 
rnistænkte hun ham for, at han bestandig\ 
sammenlignet hend.e med en anden, som han 
syntes var mange ganger penere, og h"un 
visstt' dog al hun ikke saa ilde ut. 

Da hau var gaat med en avskedshilsen, 
son1 lignet ·et hurra, tænkle hun: "Det var 
kjærlighelen ! .Ja, saaledes 1er den, saa vak
ker! Den var nok v.ærd at opleve!"• - Ogt 
uten at betænk·e sig iet øi·eblik mer gik hun 
hort til butikkens lille pult, tok et av f:or
rctningspapirerne og skrev -et ve11lig men 
lydelig avslag paa frierbrevet. 

Til sin første kunde var hun nu knyttet 
ikke bare ved bekjiendlskapets, men ogsaa 
ved taknemlighelens baand. Han bliev selv
folgclig en fast kunde, og kom saa ofte han 
lrængle hansker, og de pralet da altid hyg
gelig sammen; hans forlovede viste sig der
i mol alddg. For at faa opklaret det punkt, 
spurte ekspeditriccn lil hendes befindende 
ve<I et åv hans besøk, og han fortalte da, at 
hun hadde sil hjem paa vestlandet og bare 
hadd1J været i byen en maaned, og i den 
lid hadde ele truffet hverandre, ja egenlUg 
lrnri· i d('. sidste fjorten dage. Hvor høit han 
l'!ld slod i ekspeditricens gunst allerede nu, 
sa:1 :ivancerle han endnu et stykk·e høiere 
op c:a hun fik høre, at det hele ikke hadde 
Yard længe; det likte hun, saaledes skuldc 
del netop være, for kjærlighet-en kom enten 
sli·; ,k" eller aldrig; det var hendes leod . 
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Der .gik to aar; saa kom han 1en dag ind i 
butikken paa 1en meget hoitidelig maate og 
bad 1om al r'aa et par bry).lupshansker. 

,,Ja, de aller peneste hvite som findes paa 
hele lagereti " utbrøt hun i den mest fest
lige tone, da hans stemning straks hadde 
g1·epel hendes letbevægelige sind. Og da han 
gik viste hun ham sit tydelige venskap v1ed 
at smutte utenfor disken og personlig lukk1e 
ham ut med en sand skylregn av gode øn
sker. 

Snart efter præsenterLe han sin unge frue 
for hende, og hun likte hende meget ·godt 
og syntes de p·asset udmerkiet godt til "hver
andre, og naar de i den følgende tid av 
og til kom ind i butikken, studerte hun 
likefrem deres lykk1e; der var nemlig ind
traadt en lignende magt i hendes liv -
gjennem Lauritzen, den ny1e svend paa verk
stedet. 

La·urjlzen var en merkelig person, forsaa
vid t som han i løpet av meget kort tid blev 
g1jensland for likefrem kultus i hanskema
ker,ens hus; alle likte ham. Hanskemakeren 
selv bandet stadig paa, a~ han hadde set 
meget baade hj-emme og i 'utlandet, men en 
saa flink og i alle maaler paapasselig og 
pokkers forstandig svend siom Lauritzen had
de han aldrig før oplevet, og hanskemake
rens frue kunde ikke bli Lræt av at lovsy,ngie 
Lauritzens store beskedenhel, som hun 
kaldte 1en sjelden undlagelse i nulideu. 

Den lille ekspedilrice var i det væsenl
ligc ·enig med dem begge; men Lauritzen 
hadde el yderliger1e plus hos hende, fordi 
h1un syntes han var saa pen, og t1ordi hendes 
hjerte var begyndt at banke paa en under
lig maate fra den første gang hun saa ham; 
men han hadde d minus, og det stak i hans 
besk1edenhet. Den var f1or gal, for - som 
!run .uttrykte sig i tankerne - det var dog 
saa klart som dagens lys for hende og for 
flere andre, at han var bundforelskiet i hen
de, og saa gik han paa samme tid og ind
bildte sig at hun var noget aldeles uopnaaelig 
foi· ham; han ansaa hende for iet høiere væ
sen ·end hun i virkeligheten var, og mente 
v,isl, at hun bodde i 1et slot eller oppe i sky1-
erne. Men hele denne tilstand var fryg'
telig pinlig for hende; og hun fik j·o ogsaa 
hentydninger, for folk 1er aldrig delikate. 
Det var næsten ikke til at holde ut, hun 
visste snart ikke hvorledes hun skulde op
træ 'Overfor lb.am. Og hun kunde da ikke gaa 
borl til ham og si: "Fri bare, Lauritz,en ! 
De faar ja. N aar jeg s.ier det, kan Die :c;la sto1e 
paa det." Nei, det k1unde hun da umulig si. 

Bur stod netop. hensunken :i saadanne 
Lanker en dag i tusmorket, omtrent et aar 
ener at hendes første kunde hadde holdt 
bryUup, da kom han incl i butikken. 

I et nu var hun ute av sine betragtninger 
og sa muntert: "Et par brune som sedvan
lig?" 

"Nei, sorLe," lød svaret, og: det kom saa 
underlig klanglost. 

Hun kunde ikke rigtig se ham, og skrud
de derfor op det elektrb•ke lys. - Der 
stod han - aldeles forandret, bøiet og al
deles modløs, og han var ikke alene blek, 
men hans ansigt var lik1esom tbrstenet. 

"Aa, Gud!" ulbrot hun forskrækket. 
"Hun er gaat bort," sa han og saa paa eks

peditricen, som om han var sikker paa, at 
hun forstod hans sorg. 

" Jeg kan - kan ikke si Dem hvor ondt 
- det gjør mig," stammet hun. l\ilier fik hun 
ikke 'frem, ogt han sa heller ikke et ord mer. 

Da det tause besøk var forbi blev den 
lille ekspeditrice staaende ganske stille 1.1ten 
at røro sig; hendes gode og varme hjerte 
var som overfyldt av deltagelse og hun var 
saa bevæget, at taarierne kom op i hendes 
øine, og aldeles mot sedvane merket hun 
ikke al Lauritzen kom ind i butikken. 
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"Men hvad er del? Il vad er det, frøken? 
De maa ikke være saa bedrøt1vet," !Utbrøt 
han aldeles ftorfærdet. 

"Aa, Lauritzen," sv~rte hun, "livet kan 
v.ære saa 'kort; man vet ~kke,, hvor længe irnan 
har hverandre." 

De ord rammet Lauritzen som el slag, men 
som et slag der rettet ham op; aldrig før 
hadde han staat saa rank og høi foran hende, 
som da han n:u sa: 

,,Ja, frøken, ja, hvis jeg bare turde - hvis 
jeg kunde - hvis jeg bare turde vaage at 
si Dem - - - " 

Længer kom han ikke, saa slog det klik 
for ham. Hun forstod jo at han hadde mis
forstaat hendes ord, 1og trodde de sigtet til 
ham og hende, mens ele bar1e gjaldt hendes 
stakkars første kunde; men nu var isen 
brutt, selv om han hadde stoppet op midt i 
den svære isbrytning og foreløbig bare var 
istand til at se paa hende med en vidunder
lig blanding av haabløshet, inderlig hengi
venhet og dyp beundring. Resolut rakle hun 
ha.m haanden og sa: 

"Aa, L,a'm·ilzen, behøves der ,egentlig al 
'sies' nogiet mellem os ~o?" 

Den 'utvei hadde han aldrig tænkt sig mu
lig, men den gav ham øieblikkelig mod til 
ikke bare .at gripe hendes haand, men endog 
at omfavne hendes vakre og søte skikkelse 
paa en 1g'ang saa fast, som om han aldrig mer 
vilde slippe hende, og saa varsomt, som om 
han holdt paa en sart, t'in fugl, hvilket hun 
forøvrig ogsaa kunde ligne. Og butikdøren 
var hensynsfuld nok til ikk1e at aapne sig 
paa et helt kvarter. 

Da den lille ekspeditrioe om aftenen kom 
f1orlovet op i sit lille kammers, hadde hun 
hodet fuldt av' glade tanker, men midt gjen
nem dem sendte hun 1en lang, vemodig tan
kehils-en til sin første kunde, som n:u for 
anden gang hadde hjulpet hende saa mer
kelig, 1uLen at han selv ante det. 

"Det skulde han bar-e vite! " ·tænkte hun 
gang paa gang. 
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Del var paa hjemluren fra 
Ægypten jeg møtte ham, det vil 
si, del var ham som kom fra 
Ægypten, jeg kom fra Kalkulla. 
Vi "fandl" hverandre allerede 
samme aften, ·og det var vel schak
~pillet som gjorde det. Han var 
~n lidenskabel ig schakspille1· og var 
øiensynlig glad over at findc med
spill'er. 

Han var arkæolog og hadde væ
ret dernede for at stove rundt i 
fortidsminderne, og man kunde 
næsten endnu se det tusenaarige 
støv paa hans magre fingerspidser, 
men det var morsomt al høre paa 
ham. Jeg har altid næret en vold
som respekt og foll dyp beundring 
for dem som eier virkelig fantasi, 
og det gjorde han - paa sit felt. 
Han kunde trække en slenbit, en 
forvridd kobbernagle, en papyrus
stump eller noget saadant op av 
lommen, liægge det paa schakbreltet 
foran sig, og man kunde likesom 
se, hvorledes de gamle pyramider 
reiste sig f.or ham, ikke graa og 
forvilrede som nu, men han s"aa 
dem bli reist, stenl1ag bli lagt paa 
stenlag. Han saa den kongelige mu
mie i osende fakkelskjær bl'i ført 
til sil tusenaarige hvilested, han saa 
den sidste av følget l·a den oentner
tunge klippeb!1ok larmende, for evig 
lukke for · gravens ensomhet og 
horte tordenen av gangen, som blev 
styrlel sammen for at verge denne 
Faraoernes evighetssøvn. Og han 
liksom følle det gamle, primitive 
murerverktøi i sine egne hænder, 
da klippegangens smale utgang blev 
muret igjen og skj ull. Men paa 
tankens syvmilsstøvler for han saa 

i et par sprang aarhundredcr, ja 
aartuscner frem og pekte paa pyra
midens opbrulte indgang, han la 
lytlende oret mot slenens kolde 
flale, og inde. fra klippegangens 
stenka os lyder snikende skridt: be
duiner paa gravroveri. Igjen veks
ler >tider, vor lids verkloi fjerner 
de sidste. skranker, hine flillige 
hænder i den graa, graa fortid 
salte - og evighetsseglet er brull ! 
Igjen sværter fakkelos klippegan
gens sider, men denne gang bæres 
Farao den motsalle vei, ut i den 
libyske .ørkens brændende sol'. Den 
svære stensarkofag hviler paa de 
moderne skuldre. 

"Om den stump der," og arkæo
logen skyver til' el litet, marmor
lignenclE; stykke sten paa schakbor
del, "er el hjø·rne av sarkofagen, 
er jeg ikke ganske sikker paa, men 
hvis elet er det, saa holder De nu 
det sid ste av denne sarkofag i 
Deres haand." Og han fortæller om 
transporten til England, om skib
bruddet, hvor sarkolagen for evig 
forsvandt i bølgerne, om Farao, 
hvem den moderne trækiste holdt 
oven vande, og som nu i British
museum i London fortsætter sin 
evighetssø·vn under nogen andre 
former end han selv hadde tænkt 
da han, mens solguden Ra gjød 
guid over det libyske sandhav, lot 
hele folkeslag trælle for at skape 
det stolte gravkammer, som først 
vor tid, saa mange tusen aar ef
ter, med voldelig haand skulde 
brytt op. - Og den lil'le marmor-• 
s lump forsvandt i arkæologens 
vestlomme. 

Saa maa han ha set paa mig, at 

~ 

~ 

---:- -=-=-

Dette er en op lrukket gjengivelse av det kvadr erte stykke papir som arkæologen gav mig som et - det indr ørnme'l han gjerne - konstruert forsøk paa bare 
nogenlunde at forklare "Faraos fo r tvilede irgange". Den som kan finde veien ut uten at ha faat Faraos to finger pek kan smigre sig med at sitte inde med et 
ikke alminde!ig held. For ar kæologen var løsningen en avgjørelse paa liv og død, - og han gav tapt. Jeg kan ikke frigjø r e mig for en følelse av at han 
inderst inde virkelig trodde paa, at det ikke var nog<"n blo t og bar tilfældighet der fik den mumiesvøpte Farao paa brisken i British museum til at række 

ham den hjælpende haand. 
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p:-ramiden, jaget fra Luxor 
lil Tlwbcn, fra kciscq~raY·ene 

li! museet i Cairo og lilbakr igjen. 
han hadde gravet, med l'gn·c h<l'ndL'l' 
·og med lci-ecle hjæ\tperes. han lutleie 
paadraget sig myndighelcrncs mistru. 
han hadde maallel avgi forklaringer 

ll 

" 

hrskrivclsc av det urnaadelige lab~Tinl-

----- ---------------=====· 
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FØR ! GE LIG Al ER 
jeg - efter fattig evne - eide lit! av hans 
,·ingec!C' fantasi, for han rakle med nogel ·som 
næslen kunde ligne et lriumf.erende smil i sil 

o: ~ q :t!r sikkcrhcl, hadde gang p<ta gang lnel 
og 111 is modig avbrnll arbeidet og hadde saa til 
si ,hl all'crede heslill bil\.etlen hjem ho' C-0ok, 
da lian .l'ik nyl mod ved at studere Il crodols 
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Sladig holck1ndc fast ved sin schakpassion tilrell<'h 
arkæologen Faraos gaadefulcle l1icroglyfkva<lrat Jl''" 

"».!f#~,,.,,.,.;;:i---,:•::O.~-~~~"::..,.,,,..__ dr'nnc mnatc. Del var "Faraos andel fingerpcl; ''. 

L RI NG EN ER SP RÆ K T _ I jeg mcrki.', al han ikke rigli :~ Yilclc ut med. 
Der kom likesom n-0gel ncrv03 l {~vcr ham, 
naar han kom ind paa denn e del av hvele
kornels historie, og han kunde la den mo.gre 
h <iand skjule el ængs lelig ullryk i de graa 
l, inc. Jeg maa indromme, al jeg kanske 
nclop av <len grund ikke var saa Jilct nys
gjerrig, men vort kortvarige bekjcnrllskap 
holdt mig tilhake fra el direkte spørsmaal. 
Men han maalte ha læst del i mine øin·e. 

Som den passionerte sehakspilkr, IJ.an 
,·o.r, visl1' arkæologen mig "Faraos 
lørst.e l'ingerpek" paa denne 
maate. 

magce, kloke ansigt to 
Iingerspi<lser henimot 
mig og lot et hvele
korn falde ned i min 
u Lstrakle haand. 

"Vet De, hvad det ' 
e r?" sa han næsten hviskende. 
01-( saa fortalte han den gamle 
his~orie om hYelekornet, de fandl 
i Chcops pyramide, hvetekornet 
"'111 hadde ligget gjemt og gl'emt 
du·nccle i 4000 aar, og som spiret 
og bar frugl , da det blev pl1antcl, 
!'ire luse11 aar eftcrat det var avlei. 
I I an l'-0rlalte om sin egen lyst til 
al holde el saadant korn, et saa
<iant <lw almægtige natnrs n::csten 
11forstaaelige eventyr. i sin 
naand: om hvorledes denne lanke 
næsten var blit m en l'iks ide 
hos ham, og om hvorledes den 
lilsi<lst d1·ev ham dernecl meNem 
de Bw.:glige fo·rlidsmindcr. Han 
licrørte i s.aa faa ord som mu
lig alk de skufl'elser han hadde 
maattet gjennemgaa. Han hadde 
hollstavelig endevendt Chcops-

for pludselig boicle han sig ovc1· mol 
mig og sa hal\'lwit, næsten hæsl: 

"Jeg yar spæn-cl indc i Fa

Dl n vincllorrr og magre 
lilll' arkæolog. som jeg til

fa•ldir; lrar paa damperen fra 
Alc)..a nei ria og !\ c.uprl, og som 

vislnok hare Lok tiltakke med 
mil rin::tC' selskap, fordi jeg kan 

- -·-=- spille 
· sch'1k, for-

talle mig delte 
OC'\'enlyr om oldlidskj <-cr

lighc1, som bar ut over graven. 
0111 oldlirl ,kjærlighet. hvor del 

var ham, so m cl'Lerat doden alt ~p d I i" """ 
ltaddc lukkel hans mund visle ~ > :::i... 

h -c n d e vei ul av det ra.•dselsl'ængsel, 
hun lril h.adde valgt, men ikke l'ormaalld c at bære. Dg disse Torliclsmyslcricr skulde faa den mes\ 
indgrip cnde del i den lille ark<l'ulogs moderne ve og vel. Hvall Fara:o for fire tusen a.ar siden 
lot inllhugge for at fri he u d c for sil selvvalgte kjærligl.1;>'Lsmartyrium, det sku Ide i vor cven
l~-rl ø s·c lid frelse ham, ark:-cologen fra lid sloYccle slud-crkammer, del tyvende aarhunrlres daglig
dags søn, fra e'Il r::edselsfuld d ød. 

raos irgangcr. .leg gik 
ind ulcn forer og ji.'1-( 
gik vild. Jeg har foll 
aarl uscners vegt paa 
mig. I dage og næltcr 
har jeg indaandct for
tids sl o·vmæltcde lufl i 
evighets mo'l·ke .. kg har 
kropet paa hændcr og 
fotter, til mit kjol hang 
i fiUer, jeg har raset 
mot stenenes kolde 
ubonhorlighet, jc!-( lrn1-
ropl , ropl saa det run
get gjennom stenenes 
lukkede orkcn - og mit 
ekk-0 ,·ar det eneste 
svar. I van vid spol tet 
jeg Faraos magt haa
nel hans bygningskunst, 
og jt>g har tryglet og 
bed l det :1 Y~j .l'lede, 
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kunst, og jeg har tryglet og bedt det avsjæl'ede, 
mumiesvøpte fortidsvæsen paa brisken derov.er 
i British-museum om at hjælpe miCJ, om al gi 
mig et tegn, om at aapne dette stenkaos, denne 
rorfærdelige stenl1abyrint for mig. Jeg har ledd 
av forlvilellSe, graalt av begeistring. - Jeg vet 
ikke, om De er overtroisk," sa saa arkæiologen 
med en pludselig overgan~ i stemmen, "men 
- Faraonen viste mig vir1rnlig paa en maate 
veien ut. " 

Saa blev jeg allikevel medvid·er i arkæologens 
korte, men dramatiske lidel1seshistori-e og hans 
triumf: hvetekornet. Det var en besynderlig hi
storie om et menneske, bragt paa vanviddets rand, 
om et menneske, der i tre fulde døgn famlet 
rundt mellem sandstcnsblokker og granitstykker 
og som tilsidst i utmattet og ynkel'ig tilstand 
mellem de ytterste klippebitikker ved foten av 
det gamle bygverk henrykt saa solen hæve sig 
i øst ov•er den evig unge Nil. 

:\fon det var først den sidsle nat som bragte 
.,tegnet fra Farao." Til døden utmattet var han, 
f01· Gud \'el hvilken gang igjen havnet i !Jrav
kammeret, og han hadde latt det sidste naab 
fare: han følte at kræfterne svandt og tændte 
sin lommetøgt for i det mindste "at se" sine 
egne sidste timer, som han uttrykte sig. Og 
saa hændte de t, som han kaldte for "det merk
værdig-0." Halvt s~ø·v laa han lænet op mot væg
gens kolde, forsirte stenpJ:ater. Hieroglyfer og 
basrelicfer gled forbi hans blik, aartusener gamle, 
uten bud til ham. Den lille lommeløgt for
maadde bare at la de alilernærmeste fremtræ no
~enlunde 'kl:art, og arkæologens trætte øine <0m
lattel halvt bevisst et par gamle Faraoner, op
tat av et bretspil. Stive og uhevægel'ige sat de 
gamle herrer der uten at være istand W nogen
sinde at faa fuldført sit spU, og hieroglyferne 
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under var om mulig endnu mer uforstaaelige 
end den litt paafaldende opstilling av bretspil
let mellem figurerne. Saa med et reiste arkæo
logen sig op med et sæt; de første uforstaaelige 
hieroglyfer paa væggens tavle formet sig for 
hans øine til en forstaaelig sætning - til det 
forsle fingerpek. Og al ha.us utmattelse var plud
selig borte, han rev op liommeboken, og snart 
faldt den fille lampes sidsle matte lys paa Fa
raos gamle kjærlighetsgaade, avsløret paa et 
krøUel blad i den magre a.rkæologs lommebok. 
Bretspill'et var det forste fingerpek, hieroglyfla
byrin ten del andet, og snart krøp arkæologen 
paa allie fire langsmed gulvets flate omhyggelig 
tælliende sig frem, idet han sendte Farao en 
oprigtig taknemlig tanke - og saa fulgte han 
den vei, som h u n aartusener til forn hadde søkt, 
tilbak·e til' livet. Han fandt Sabas kornkammer 
tomt og han begyndte at tvile paa, om hun 
og han var de eneste som hadde søkt denne vei, 
men det lille oltids hvetekorn, han under sol
seilet paa Al:exa.ndria-damperen lot falde i min 
haa.nd, var dog hans løn for disse tre rædsels
fulde dogn. Hvorledes han kom ut, vet han næ
sten ikke selv, han krøp og krøp, han vet, at 
han besvimte et par ganger, for hvert tiende 
sk1idt følte han efter hvetekornet - han kunde 
føle det gjennem tøiet i !Qmmen, og saa faldt 
de første solstraalier mellem de ytterste, forvitrede 
stener. Han var frelst og med hvetekornet som 
belønning. · 

.,Men hvad der stod paa vægtavlerne, hvor
ledes Farao selv viste mig veien ut, " slultet ar
kæologen sin historie," det kan je_[ kanske Jet
t·est vise Dem paa schakbrettet. " .ttan stilte op 
nogen brikker og la en smal strimmel papir 
med et par mystiske ord foran. "Se, tænk Dem 
nu dette som et gammelt ægyptisk basrel'ief, os 
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som et pa!· stive, antikk·e figurer; bretsp! llcl i 
oldtidens utførelse og bokstaverne s·om hiero
glyfer, og De har Faraos første tegn." Jeg 
smilte litt forbløffet, men han sa rolig: ,,Prøv 
bare, D e har den fordel fremfor mig, at De 
vet del indeholder et fingerpek; del visste ikke 
jeg." 

Og han ridset op schakbrettet paa et blad i 
sin lommebok, skrev et par bokstaver i hvert 
felt, rakte mig det og sa tørt: "Her har De 
hans andet fingerpek." Han lette efter noget i 
sin lomme, tok saa et kvadreret ark papir frem, 
og idel han reiste sig, gav han mig det, idet han 
sa, at det var et forsøk paa saa nogenlunde at 
rekonstruere den skjæbnesvangl'e labyrint, hvor 
han hadde tilbragt de tre frygtelli.gste døgn av 
sit liv. 

Se, nu har De det samme materiale, som jeg 
hadde den sidste nat derinde, tænk Dem. at 
De silter i det store midtrum i labyrinten og 
svært gjerne vil ut, og forsok paa det. Prøv 
o m D e k a n f a a s e F a ra o s f i n g e r. Og 
glem ikke tilsidst, at dette her maa De bare be
tragte som en kuriositet. Det virkelige materiale 
har jeg nede i min kuffert og jeg kan tilfø-ie, 
at jeg glæder mig meget til: at komme hjem og 
faa fat i det." 

Han tuUet hvetek·ornet ind i en dot vat og i 
det samme lød middagsgongon'en. 

I Brindisi skiltes vore veie, men arkæologens 
papirlapper fik jeg ikke leili~het til at gi ham 
tilbake den gang - jeg haade nemlig endnu 
ikke "set Faraos finger". Det har ganske visl 
senere lyktes mig, men kanske det er en eller 
anden som kan ha lyst till at gjøre et forsøk me<i 
arkæologens materiale. Det er her. 
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For landbruket og dets binæringer. 
Redigierl av B E R NT H 0 L T S M AR K. 

Grøftning og ugræs. 

En ,grundig ellier rigtig avgrøftning, væsentlig 
med lukkede grøfter regulieær jordens vandind
hold tog er et av de vigtigste vilkaar for at 
kunne vinde bugt med en hel del ugræsslag. 
De vekster som først og fremst trives paa vaat 
og sur jord er: va.sarv, skedeknæ, smørblomst 
(den !krypende), akersnelde o. flt. Naar vi faar 
lagt ~Ukkede grøfter, kan vi undvære de fleste 
aapne grøfter, som er slemme derv·e<i, at det 
gjerne salnler sig en mængde flleraarige ugræs
ve'kister langsmed dem. Naar jorden er godt av
grøftet er vi i sommerens løp meget <>jel'dnere 
hindret fra at arbeide rotfrugtakrene i rette tid, 
hvilket ogsa.a er et vigtig middel: til at bekjæmpe 
ugræ.sset. 

Kalkhvitning. 

Det er vel kjendt at kalkhvitning i de rum, 
vi har dyr i, er bra; det lyser op i rummet 
o.g det dræper utøi og smittestoffer. Det pas
s.er bedst at hvitne i dyrenes boliger om som
rneren, naar en kan ha dyrene ute. Men det 
skorter ofte paa tid om sommeren. Mange ste
der kan det nok la sig gjøre ogsaa om vinteren, 
r. eks. i hønsehuset. 

Her er en opskrift paa kalkhvitning; det sies 
at den ikke smitter av. 

LØIS <0p 1 kg. almindelig lim i 4 liter vand, 
og naar alt er opUøst, tilsæl 200 gr. dobbelt krom
sur kali (kal'iumbikromat) opløst i en halv liter 
varmt vand. Rør godt op i blandingen og tilL 
sæt derpaa saa meget kalkrøre at hvitning·en 
blir passe tyk, stryk den saa paa med en kost 
pcia almindel'ig maate. Det bør gjøres saa hur
Lig som mulig. Dette tørker paa meget kort 
tid og forvandles ved l'ysets virkning til en sub
stans som er vandtæt og uopløselig i vand, 
hvorfor den ikke skal gaa av ved vask, sel'v om 
der brukes varmt vand. HeUer ikke skal det 
komme mugg paa denne hvitning, slik som ofte 
sker paa den almindelige kalkhvitning. Vil en 
ha •en eJlier anden farve paa den, kan farve i 
pulverform tillSættes. 

N aar kraftforet er dyrt. 

Fællieskjøpets medlemsblad for 1. december 
fik vi høre, al det indtil videre ikke er jordnøt
kaker at faa; de var jo en tid ihøst forholds
vis billige; det var da vor trøst. Bladet sier 
saa, at en faar bruke kok us, soya, j am ba, 
h ve t e k 1 i d og m ai s; og bruker en l'ike dele 
av disse sorter, faa.r man en udmerket blanding, 
og prisen blir ca. 18 øre pr. kg. .Av de nævnte 
forstoffe har Fælleskjøpet forhoidsvis meget, 
fortælles det i bladet. 

Vi kan saaledes endnu faa kjøpt kraftfor. Men 
lønner det sig at bruke det? 

Javist lønner det sig, hvis vi bruker kraft
foret rigtig og faar mindst saa meget for mel
ken som meierierne nu betaler - 14-15 øre 
literen. Den som faar endnu mere for melken 
kan endnu tryggere bruke det dy!"e kraftfor. 

Bruke det rigtig. Hvad vil det si? 
Det maa gis til de kuer som kan m e 11 k e 

mer, b vis de f a ar mer for. Det vil en 
ofte vite uten at prØ\'e sig fl'em; og hvis en 
ikke vet det, saa maa en prøiv·e. Maal eller vei 
melken av hver enkelt av kuene dine. Hvis du 
saa finder, at de i forhold til tiden efter kalv
ningen •melker for filet, saa forsøk at gi dem et 
tilskud av kraftfor; hvis du har ba.re en eller et 
par kuer, saa kan det være vanskelig at skaffe 
en blanding av saa mange slag som det der 
ovenfor er nævnt. Vælg da f. eks. 1 sæii soya 
o-g 1 sæk mais. Forsøk derav et tilskud av 1 
kg. om dagen; naar tre-fire dage er gaat, vei 
saa melken igjen; og vei efter otte dages forloøp. 
Hvis koen før har faat for litet for ·og den har 
evne til at melke mer, saa bør den for den ene 
kilo kraftfor gaa op 3 kg. Men se~v iom den 
bare gaar <Op 2 kg., saa er det god betaling for 
1 kg. kraftfor, som koster 20-21 øre. - Er det 
faa uker efter kalvningen, saa er det i1ettest at 
faa melken op ved at øke foret, det vet vi; og 
og ka.nske det da kan betale sig at gi mer kraft
for, baade to og tre kilo. En faar prøve sig 
frem. Men jo mer kraftfor en gir, desto mer 
maa det tilraades at bltande sammen flere sor
ter kraftfor. Da er man sikrest rua en heldig 
vi r kuing. 

Kuer som ei· kommet langt ned i meltk og 
som melker !langt paa ny kalv, vil det nok ofte 

svare sig at gi litt kraftfor, f. eks. 0.5 kg. om 
dag.en; saa holder de sig l'ængere "oppe" i 
llllelk. Men de kan vanskel:i:g bringes op noget 
videre, og det blir l;et mer til fett end ill melk 
om de faar litt rikeligere med kraftfor. 

Turnips. 

l:l kg. turnips erstatter 1 kg. kraftfor. Paa 
et rnaal jord bør vi avlle 4000-GUOO kg. turnips 
eller kaalrot. Det er en avl som svarer til 338 
-500 kg. kraftfor og som nu vilde ha en værdi 
av 60 til 100 kroner. - Er det ikke bedst at 
bela.ve sig paa at dyrke mer turnips næste aar 
end iaar Q 

Naar koen skifter eier. 

Det er ofte vi ved at kjøpe kuer faar en og 
anden ko, som tydelig vantrives og dert1or æw 
daarlig og gir for Met melk Især synes det 
ofte at være slemt me<i en ko som er kommet 

· fra et ganske liret fjøs; den er vant fil at bli 
snakket med og dægget for av konen som har 
stelt den. Dette kjender vi godt til. Mangen 
saadan ko sta.ar tydelig og sørger paa det nye 
sted, suter og ser efter budeien. 

I et amerikansk landbruksblad spØll' en Ire.ser 
om. hvad vel kan være grunden till at han ta.ar 
for litet melk av en stor, gammel hollænderko. 
som han kjender til har været en god melker . 
Og den har faat rikelig kraftfor, 7 kg. dagl!ig 
av en god blanding, og saa meget høi, den vil'de 
ha. Den har ga.at hurtig ne<i i melk, men !10gt 
paa sig fet. - Bladets utgiver svarer, at forin
gen er god nok til 20 kg. melk om dagen. Men. 
sier han, det er saare oft.e tilfældet, at :naru
kue< flyttes fra et hjem till et andet og blir stelt 
av nogen frem.med, saa kan de gaa betydelig 
ned i melk, selv om koen er kom.met i bedre 
hænder og faa.r bedre foring paa det ny·e end 
paa det gamle sted. Kuer er l'ikesaa meget va.ne. 
dyr som· mænd, kvinder og barn. Det er meget 
sandsynlig at den ko, det her er tale om, har 
hjemve, at den savner sit tidligere selskap og 
de gamle maater den var vant til. Og som følge 
herav kan dens nervesystem ha lidt mer eller 
mindre. At producere melk er i høi grad en 
funktion av nerverne, og blir disse forstyrre! 
i sin virksornhel, blir det en større etler mindre 
forandring i den proces som betinger melke
ydelsen. Forøvrig raader redaktionen til al 
bruke mindre kraftfor. Deri er vi ogsaa enig 
med ham. 
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Over krigsskuepladsene ligger vinteren knu
gende, log isoldalerne i skytt·ergravenoe sl'iter fryg
telig 1ondt under sin kamp mot vinterV'eirieits vol'd 
og vætter, selvom de forskaanes for de bllodige 
stormløp rmot fLenden. I første uke av januar 
var det vresentlig artrneriet som sang op, mens 
der 1elliers hersket "forholdsvis ro" undtagen paa 
den russiske sydfront, hvor motstanderne utfol
det ,en livllig .aktivitet, som vi n~denJ:1or skal komme 
!ilt nærmier-.e ind paa. Var det saal•edes encl stilt 
med 'meldinger av -støirre betydning fra de re
spektive krigsskueplads·er, vakte til! gjengjæld 
Englands stoPe kamp for at bringe sin krigsma.gt 
tiU:ands op til den nødvendige høide spændt in
ter.esse rundt om i verden - ikke saameget 
kanhænde pa.a grund av den betydning denne 
kamp før eUer senere \/'entes at ville faa for 
utfaldel av det sto·re opgjør som fordi foreteelL 
sen smaUe av illdrepoUtisk revol'ution i det en
gelske samfund, hvis konservatisme jo er kjendt. 
Man var naturligvis forberedt paa at regjerings
forslaget 1om tvungen vernepHgt vilde v.olde iop-

styr særlig inden visse arbeiderkreds•e, for selY
om t.vangsforanstallningen vilde bli av begrænsct 
art i flel'e henseender, var det ganske vist hel
krikkc ig·e11e11el't set 1m:ed noget leit hjerte at eng
JæncLernc fandl sig i den. Ved første behand
ling i underhuset blev forslaget imidlertid ved
tat med omtr·ent fire femtedels maj-orHet, men 
paa grund av fagf.o·reningernes holdning traaclle 
arbeiderpartiets tre riepræsentanter ut av riegje
ri.ngen •og de fulgte dermed den kort forut fra
Lr<1adle indenriksminist:er Simons eks1empel. 

Paia ø1stfoont•en har russerne med iv·er fortsat 
sin offensiv i Volhynien og Østgallizien. Fra 
tysk-øs terriksk side indrømmes at de gaar paa 
med kraft o~ planmæssighet, men det hævdes 
do.g samtidig, ·at :russerne ikke længer vill kunne 
rictle saa kraftige fremsløit som ved krigens be
gyndels:e. Tiden viU vise, om denne paastand 
holder sti.k. Det er foreltøbig ikke særlig store 
fremskridt, russe.rne har gjort, men de nærmer 
sig dog paany Bukowinas hovedstad Czemo
witz, mens østerrikerne har maaUet trække sig 

1
,, 
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Pigtraadforhugning oppe i den evige snes regio
ner. Billedel er lal oppe i Ali)Crne, hvor ilalic

ncrc og øslerrikcl'~ kjæmper. 

Det er den anden vinters krig, og sel vom man vell dennegang var bedre 
forberedt end for ·et aar siden, lider soldaternc dog haardt under kul'de 
og snestorm. Værst er det vistnok paa den øistlige front, men ogsaa 
i vest er vinteren bitende, o•g de belgiske solidater i sne og is paa 
ovenstaaende biUed·e kan nok ofle ha vanskelig for at hoMe blodet i 
omløp og hænderne saa varme at de kan haandtere geværet. 

Matrosen paa kr1gsskibet har elet i clcnne ticl ikke stort bedre end sol
daten paa landjorden. Patruljetjenesten sk.al pass.es- baade i Oslersjø1en, 
Nordsjøen, Kanalen, Atl'anterhavet og Middelhavet, og mangesleds har 
vinteren bragt bitende Jrulde og stormveir. Det engelskie krigsskib paa 
ov•enstaaJende bill'ede tar ind kul i 16 graders 1rnlde og er næsten ov·er
iset efter at ha været ut•e i forryk•ende slorm i Nordsjoen. 

De allierte i Saloniki. En engelsk mil ilærautomobH! sill,er fast i mud
<l·er0et, og fransk kavalleri kommer til assistance. - ·Fot Ill. B., London. 

Underjordisk soverum for franske officerer ved de skyttergraver som 
de aUierte har anlagt omkring Saloniki. - Fot. Ilt. B., London. 
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El pent gamlehjem har man nu faat sig i Opdal pr. Støren. Det har 
c· n dominerende beligg·enhet i nærhclrn av hovedkirken og med vid 
ulsigl over den vakre Opdalsbygd. Hjemmet har plads til 25 rramlc 
11~ er opfort ved hjælp av gaver fra folk i bygden og fra opdøtinger 

En rikmaudsbolig ! I denne elendige ronne i Lakkegaten, Kristiania, 
bodde en .gammel særling, snekker Andersen, "Solvbanken" kaldet. Som 
fattigmand levet han her i et usselit nun mdlem skrot og skrammel. 
Fradeden blev der brand i værels-et og den g::imle omkom i flammerne. 

Da kom det op, al han eide anslags Yis 300.000 kroner! i Amerika. - AmatøTfot. 

o\·er Dnjeslr. Russernes h·ensigt er aapenbarl 
at avskjæt'e fienden fra den dir.ekte jernbanefor
bindels.e :med Rumænien, sælt·e sig i resp.ekt hos 
Balkanfolkene og bringe forstyrrelse i central
magternes opcrationer dernede. De har da gan
ske visst ·og.s.aa været nødt ill at trække endeU 
av sine Balkanlrrapper over till den russiske syd
front. Russernes offensiv hnr saaledcs sikkert 
,·.-cre t en medvirkende aarsak til at del saa 1længe 

! 
I 
I 
I 

l!iksmægling;;manden, advokat I. l\L Lund. 

,·en tede angrep paa Saloniki -endnu ved begyn
delsen .av and~m uke i januar var utebl'it. Den 
maanedslan~e utsætlelse har git de allierte den 
bed~te anleaning til' at gjo1re byen og dens nær
meste omraade til el angivelig uindtagelig holde
pllllkt for planlagte operationer. Foruten det 
evien tuellie angr.cp utenfra truedes de allie1rte 
imidlertid ogsaa av faren ved en sammensver
gelse, som hadde organisert forskj.el1ige bander 

til at angripe de atlierte i ryg_$en samtidig med 
den tysk-bulgarske offensiv. ::iammensv·ergelsien 
blev imidllertid opdagiet itide og general Sarrail 
liot foreta etpar tusen arreslationer - deribl1andt 
.av oentral magternes konsuler i Saloniki, da sam
mensv.er.gelsens traade iangivelig forte dit. For 
Jderligere ,at styrke sin sliJl!ing paa Balkan har 
de .allierl-e ogsaa okkupert den græske by Ka
vallla. Oentralmagterne har paa sin side forb e
riedt sig paa det ihærdigste til et vol'dsomt an
grep paa Sal·oniki del'vis med tyrkisk assistancc, 
og man v.enlet da denne artikel bl'ev skrevet 
hV"ert oJeblik, at det skul'de bryte løs dernede. 
Utfaldet av idet fo1·ventede Sal•oniki-slag vil i 
hø1 grad faa indflydel:se ikke bare paa stillin
gen paa sel vie Bal1lrnn, men ogsa.a paa det pl:an
lagt•e tysk-tyrkiske fel'ttog mot Ægypten, og sa
kernes utvikling !dernede imoteses derfor nu med 
den storste spænding. 

Urolige tider var det vi gjennemlevet i 1915, 
og det aar vi nu har begyndt synes ikke at 
skulte gi sin forgjænger noget efter i saa h en
seende. Tv·ertom. Til krigssituationen derute i 
Europa og den derav nytende usikkerhet kom
mer nu ogsaa indenfor vort eget lands grænser 
et kampforhold, som kanhænde tør vise sig a l 
bli skjæbnesvangert nok. Det er aarets st ore 
arbeidskonllikler, som allerede paa det nye U<lr s 
første hverdag indlededes med Norsk arbeidsgi
verforenings opsigelse av de organis·erle arbei 
dere, ·over 3000, ved aue landets bergv·erkcr und
tagen ved Sydvaranger og Orkla. Den fra 1. .i•l 
nuar oprettede mæglerinslitution vill sikkert raa 
sin fuldc hyre iaar, men den vil1 forhaabentlig 
Wllike vise sig som et hensigtsmæssig middel til 
at skape rctfærdig bilæggelsc av t vistema alene. 
Allerede umiddelbart efter den ovennævnte op
sigelse lraadle riksmæglingsmanden adrnkat Jens 
Michael Lund i aktivitet som saadan. 

En foregangsmand paa havfiskets omraade har 
fisk·er Brilannus Berntsen, Aalesund, i en fang 
aarrække været. Ifan har bl. a. den starstc for
tjeneste av at ha bragt storsildfisket op til dels 
nuværende ho1ide, og han var den første surn 
optok l sl andsfisket. Hr. Berntsen har derfor i 

I 

'• 

del hele tal vel' fortjent den nu'.ionalc anerkjen 
delse, som er '.kommen lilsyne ved hans utna.·,·
nelse forleden til ridder av St. Olavs orden. 

Yint.r ridrætten er nu midt i sin høis:t'song, og 
da vi.nleren hittil har været prima baade i kva
liliv og i kvantilaliv henseende, har alle dyr
kere av ski-, skoite- og akesport hat a.l grund 
til at være s::ia forn oiet som overhodet mulig. 
J\iu avl o·ser det ene stevne det andet under li\'-

Fii;;ke1· Ilritannus Berntsen, utnævnt til riddl'r 
av Sl. Olavs orden for fortjenester av havfiskets 

ul vikling. 

lig ·tilslutning. og man merker let paa præst<t
tionerne, at deltagerne har hat fortrinl'ig anled
uing til .at træne. Holider vinteren ved som hit
til, vil; idrætssæsongen iaar med alle de store 
stevner, som nu er till'yst, kunne bli en rekorrl
s~g av rang. 

Litt av hvert fra idrætsstevnerne. Tilvenstre fø rstemand, Elias Henriksen, i kt A. ved Kristiania skikreds' langrend forleden. Foriøvrig 
den nye skøitebane i Sandviken v•ed Kr.ania, som forleden indviedes, og længst tilhøire skøi teløperen Chr. Strøm, bedistemand ved det na

tionale skøitestevne i Horten. - Fot. Skarpmcien. 
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EN UDVALGT 
ROMAN- OG NOVELLESAMLING 

Ne 11 i e. 
Av 

Charles Garvice. 
Autorisert oversæUelse av Edda Kragh. 

(Fortsat.) 

~SammC'ndrag av foregaaende kapitler.) 

:'\cllie er den næstældsle av sakfører Brvans fire 
barn, Ynorcn er død. De bor i nærheten a~ Elmely, 
som til110rc1· en rik arving, miss Warner. Hos miss 
\\"arne'r hor mrs. Harmoo, som har en søn, kaptein 
Trafford. Paa Hallen, som eies av lord Deckland, 
kommer Nellic og hendes ældre søster, den vakre 
V:illy, og gjør megen lykke. Lord Decklancls ven, 
Il iram Fise he, udmerker Nellie, men hun er indtal i 
den kjækkc kaptein Trafford, som sies at skulle gifte 
'ig med miss Warner. Vally raader Nelly til ikke at 
Lokcllere med den fattige kaplein, da hun saa for
'pilclcr sin chance til at faa den rikeste mand i Eng
la ncl, Hiram Fische. Men Ne!lie blaaser i den rike 
Jorr<.'tningsmancl og morer sig paa en skogtur med 
Tral rord. Han kjøre'r hende hjem og frir til hende. 
lmidlerticl hænder det at hendes far mister sin for 
nu<.' og al Hiram Fische tilbyr at hjælpe ham mot 

al faa ham, daller Nellie tileglc. Vally intrigerer 
slik, at hun faar Nellic li! at tro at Trafford ikke 
mener del alvorlig med sit frieri. Og da hun faar høre 
at han hm· forlovcl sig med miss \\'arner og er reist 
til Gihrallar, sa.mlykkC'r hun i al egle Hiram Fisrhe. 
P:i ;1 et bal i London horer hun tilfældigvis n t Traf
Jorcl c'r meget syk . Mens hun og Vally opho!Llr.r sig 
hos sin tante Gabrielle, laar ele lelcgram om at deres 
fm· pluclsdig er blit syk. Saa snart de er kommet 
hjem, dor han. Nellies bror Algy skriver til Hiram 
Fisc!W, al hans søster ønsker at hæve forbindelsen. 
Han lar en stilling i London og Nellic blir selskaps
damCJ hos to :-e ldre damer. Hei· lræffer hun kaplein 
Trarl'onl i1?je11. Han blir meget forbauset aver :it Nellie 
kk<J er girt med Hiram Fische, men kan inkl gjore, 

da han skal gift<J sig med Winirrrd \\"arner. Algy 
l:iar en god stilling og han og Nellie kan igjen bo 
i si11 villD paa !auclc1. En arten kommer Trafford 
tor at raa cin forklaring av Nellie. Han gir hende 
tilsiclst del brev, som han mottok samme aflen som 
han hadde fridd til hende. Ncllie forslaar al det er 
Va!lys verk. men vil ikke cdelægge Winnifreds lykke. 
Samme' nat blir Trafforcl sa:irrt av krypskyttere og 
bragt lil Nellic"' hjem. 

Jeg visslr hvad han menle, og i næsle 
øieblik - fo r saksen laa v:ed siden av Addi,es 
kjole paa l,eppet - hadde jegl klippet t>p 
frakken . 

AJgJ-·1 henlcl vand 1og ,en svamp Lil at vaske 
saarct med, men da Laurence saa svam
pen v1endtc han sit matte blik om mot mig 
og mumlet: 

"Gaa - det er ikke noglet syn :flor dig." 
l\len isledclfor at adlyde tok }eg selv 

svampen. 
,.llan er besYime.L!" hvisket Algy, bevæ

gel. ,,Stakkars kjære, gamle Larry!" 
,,Henl konjaken til mig!" sa }eg med en ro 

som forbaiuset ham. 
"Du er 1en tapper pike, Nell ! " hvisket Al

gy, mens hau tvang noigen faa draaper ind 
mcllem de. sammenbitte læber. 

"Ga.a iop 1og væk Mary," sa jeg lavt. "Væk 
hende ,og bed hende om ,at Lænde ild paa 
- men la hende ikke komme hi tind." . 

A Jgy, gjm·clc som jeg sa. Jeg var saa riolig 
nu - ·- en eller anden gioid 1engel hadde git 
mig kraft ved den tanke, at min elsketles 
liv~hville i mine hronder. Jeg skalv ikkø 
engang, selv da hans haancl tuvilkaarlig nær
mel sig saaret, jeg tok den og beholdt den 
i min . Berøringen v~kket ham og han smiUe 
anslrcngL 

"Nell !" hviskel han, " stakkars, lille Nell ! 
Min tapre, lille N ell! Bli ikke ræd - det 
- er - ikke noget 1at tale om, Nell - " 

Saalodes forløp - uten tvil bare nogen 
raa minutlcr, skjønt de fopekom mig . som 
Limer. Saa lød der hovslag og litt 1efter had
de vi, Gud værie lovet, dokboPen hos os. For
siglig bar vi palienLen op i Algys værelse 
og saa lukkel de døren og lot mig bli slaa
enclc uLenf1or. 

Rolig blev jeg sittende paa trappen og 
hiQldL øie med klokken. En gang kom Algy 
nl, han saa paa mig idet han gik forbi mig, 
men ihan sa ,ikke 1et ord iog kom litt ,efLer til
bake og gik ind igjen. Litt 1efter kom ogsaa 
dokLoren 1.lt i()g la sin haand paa min skul
der. Han hadde kjendt mig! hdei mit liv. 

"Naa!" sa han med sit alvorlige smil, og 
saa skarpt paa mig. 

Jeg saa op paa ham, og han maa ha følt 
sig bc1ioligct. 

"Tror De, miss N ellie," sa han, "at De 
kan paata Dem at Væl'e sykepleierske?" 

,.PrøY mig, doktor," svarte :jeg, idel jeg 
reislc mig og saa ham like ind i ansigtet. 

"Husk paa!" han rakte, endnu smilende, 
fingeren advarende i v1eiret - "}eg maa ha 
en s,om jfeg kan stole i'uldt ut paa. T1'or 
Do - " 

"De behøver ~kke at være ængstelig, uok
tor," sa jeg ganske l'olig og saa fast paa ham: 
"jeg var hos ham likie til De kom. Jeg - jeg 
vasket sa aret!" 

"Do er en flink pike," sa han kort "Kom 
sna med ind." 

.T eg nølte 1ct øieblik. 
"Mrs. Harmon - hans mor," bogy1ndle 

j1eig'. 
".Ta, jla, jeg viel det," svarte dokto1-.en. "Jeg 

skal sende bud lil Elmely1; men j:eg behøver 
en som ikke er i slegt med ham, Nellie. 
Jeg kan ikke ha nogen scener eller hyste
riske 'ulbrucl . Hvis hun kommer maa hun 
bare være el oieblik inde hos ham. llun 
er ikke til al slole paa. Men De -" han 
slansel lill - "Dem Lror j1eg paa, jeg kan 
stole paa Dem." 

Jeg kunde: godt ha kaslel mig paa knæ og 
kyssel kanlcn <W den gamle mancls frak i iet 
ulbrnd av laknemlighetsfølelse, som gj\en
ncmslrømmel mig ; men isledel smilte jeg 
polig og fulgte med ham. 

La:urence hta blek og ubevægelig paa sen
gen - han som fur kiort Lid siden hadde 
slaat foran mig i hele sin krafl og styrke. 

Dckloren belraglel mig mens jeg sal med 
hænclerne foldet ved siden av seng1en og rolig 
saa ned paa det bleke ansigt. · 

"Del var riglig," sa han med dæmpet stem
me. Ilør nu efler. Foreløbig vil han bli 
meget syk - ha f1eber og være 1.tklar. Hold 
godt øic med ham og la Dem ikke skrrem
mc. .Jeg nrna gaa nu, og sørge f1or at han 
faar litl medicin. De forstam· nok - hvis 
der kommer nogen mens 'jeg er borte maa 
De ikke la dem komme ind i værelset." 

Jeg nikkel ta us og sat le mig. Han ventet 
endnu el minut og gik saa stille ut. 

Skikkelsen laa ubevægelig paa sengen. 
Urcl Likket - iellcrs hortes der ikke en lyd . 

Pludselig lukket den haand, jeg holdt, sig 
krampagtig omkring min og de blodløse læ
ber bevægel sig. 

"Dr! er en t'rygtelig varme, gamle v,ein," 
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mumlet Laurence; "delle forbistrede klima 
kundt; slaa en hest ihjel! ... Det kom r ent 
overraskende over mig" ser du. Hvis 'j1eg had
de anet, al hun var av denslags piker, hadde 
jeg kunnel holde delbedrent. Du har aldrig 
set hende, har du vel? Aa, cia kan du natur
ligvis ikke forslaa det. Om jeg elsket hen
de? -- Aa, }eg ·elsket hende - og gjør det 
end nu. - Hendes navn? Hun helicr N ellie." 

Saa bcvæg1el han hodet og saa paa mig -
forsl ganske Loml; men med et la det smil 
som jeg kjendle saa godt sig mat iog svakt om 
hans læbcr. 

"Er del dig, N ell?" hvisket han. 
Jeg Lrykket hans feberhete haand Lil svar. 
"Aa, N ell. hvor lykkelig)~ vi skal bli! 

Bys! Jeg kan hørn hende 'under kastanje
træet . . . Il vad! ikke et kys - et eneste! 
Aa ! Jeg tænkle nok, at det å.kke virkielig 
kundl' være clig - det var bare som sedvan
lig en drøm!" 

Han sukkel dyp!. 
Sa;1 boidc jeg ·mig ned og kysset ham. 

XXIV. 

"De· maa da indrømme;' sa mrs . Har-
111011 og brcc!Lc ut sine hænder, halvt saa
ret 1og halvt bonfaldende, mens hun saa ned 
paa cloklor Turlle, der var ien liten mancl -
"nl ingen kan ha slorre ret Lil at pleie ham 
end han~ mor." 

Det var Ycd daggry - n.æste morgen; mrs. 
Ilarmon og \\'in.ifred var netop kommet, og 
vi var i dagligstuen. Mrs. Harmon var sint 
og ophidsel, fuldslændig uskikket til det 
hverY hun forlangte; \Vinifrecl var blek og 
ængslelig; doklo1,en morsk og halsstarrig · og 
jeg - ja jeg slod lænet iop mot sofaen og saa 
paa alle de andre med 1en eiendommelig, un
derlig følel s,e. Jeg foltie mig fiendtlig stemt 
mot dem allesammen - som IQlll disse lo 
kvinder var kommet flor at berøve mig min 
kostbare eiendom. Det var sandt nok, at 
hans egen mor og den pike han var f1orlovet 
med hadde mer ret til .at vaake hos ham end 
jeg hadde - jeg, som bare var den pike han 
hadde 11orsmaadd; men allikevel synLes )eg, 
at han Lilhorte migi - selv om det bare var 
for den sørgdige lid han skulde ligge her, 
hjælpelos og lidende. Jeg var sint over den
ne indblanden, og da do~boren begj)1dtekam
pen, fulgle jeg den derfor med febrilsk iver, 
som jeg i'orsøkte at skjule under paatat høf
lighel, for ikke at si stor likegyldighet. 

Jeg Yissl e godl, al det klokeste jeg kunde 
gjøre v;1r al yære rolig og faltel; men hvis 
den slanclhaflige, lille doklor hadde visst 
hvor jeg skalv mens jeg stod eler, vilde han 
hu rlig ha sendt mig bort. 

"Hans egen mor! " gjenlok mrs. IIann•:m 
og kvalte 1en hulken. 

"Ja, ja ! Jeg vet del,'' sa dr. Turtle pg 
Lorret sine briller. "Altsammen ser saa bra 
ut; men jeg vet 1ogsaa hvacl det er jeg gjør, 
frue. Uer er ikke tale om et anfald av 
mæslinger og kikhoste - delle er en alYorlig 
sak. Sir Laurenoe har mistet en hel del 
blod, og han har et skudsaar ii skulderen 
foruten kniYstikket. Blodtap - ulmaltelse -
feber - · \ildelse - jeg vet hvad der vil hæn
de, hvis 1jieg gir Dem og miss :Warner loY Lil 
at passe ham." 

"l\Ien hans mor -" begyndte mrs. Hnr
mon. 

"Er <len aller værsle sy,kepleierske h:m 
kunde faa, og j'eg gir ikke min Lilladelse til 
det," sa doklor TurUe temmelig iVl·ig; saa 
Lilføiet han i en 1.mdskyldende tone: "Om 
forladelse, frue, men De vet godt hvad jeg 
mener. Del 1er i almindelighet meget bedre, 
at sykepleiersken ikkie ,er i slegt med in1 -
tienten i el lilfælde som dette, hvor ro og 
beherskelse har saa meget at si . l\len her - " 
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han vendte sig 1og la sin haand paa min skul
der, ,akk1urat som 101n: j1eg1 kunde ha været en 
Lræbl1ok - _"her 1er en, som 1er saa at si frem
med for ham, og som ikke vil gi efter for 
sine følds-er, fordi 1l.1tm in_gen har. Hvis De 
ikke ønskier .at 1rnn skal pl1ei·e ham, saa send 
b'u el eft.er ,en utdannet sy,k:e:pleierske -
sk'jønl jeJg Il'u 1er 1av den mening, at miss 
N elUe .er flink :nok til ;at !utføre clien pl·ei1e som 
kræves. Det 1er mit raad. Hvis De ikk1e li
ker det, saa kan De jo tel1egrafle1ie efter en 
specialist fra London." 

"Det 1er likefr·em grusomt!" klaget mrs. 
Harmon og sendte mig .et mlstrioisk blik. 

\Vinifred, som var blek og forgraatt, la nu 
lrnanden paa mrs. I-Iarmons arm. 

"Jeg tror, at dok~or 'Durtle har i~et og at 
N elli-e -er ·en bedr·e sy~epleiersk1e end nogen 
av os," sa hun og kiom bort og ky,sset mig. 

Jeg følLe mig som 1en Judas, da }eg til gj.en
gj æ ld lot mine læbw røre v1ed bien des pande, 
vell 1erindring1en om ,at }eg sidst hadde kys
set den mand, s·om h'un var f1or1ov:et med. 
Jeg k'Lmde ikk1e si et ord. 

"Jeg antar da, at j·e:g i det mindste faar 
lov til at se min søn," sa mrs. I-Iarmon i 
en k'r,ænkiel tone, '1og s'aa fi ;mdeles koldt 
bort pa,a mig. 

"De kan 19aa op til ham n·u," svarte dok
toren; "der.e kan 1gaa begge to - ii flem mi
nuller. Naa, miss Nellie, nu maa De nok 
tilbake til Deres post." 

Jeg glk ydmyg fraran, ~ulgt av mrs. Har
mon, Winifred og doktor Turtlie. Da vi kvin
der sagte nærmet os seng1eJ11, mens doktor·en 
holdt s~g litt tilbake, slog La!urience iop- !21i
nene 1og saa paa mig, derpaa 1ot han blik
ket gaa videæ til de to .andre, og rynk·et 
først brynene litt v·ed synet av dem, men 
hilste straks .efter paa dem med et svakt 
smil. 

"l\Iior," hv:isket han lavt. 
·Mrs. I-Iarmon try,kket hans h'aand og: bøide 

sig ned '11or ,at ky1ss·e ham. 
"La:urenoe," var alt hvad hun kunde si. 
Da Winifred derpaa 'knælte ned \lied siden 

av ham, g'jrorde han ren ans'trien,gelsre :for at 
lofle haanden, og jeg - jeg skammer mig 
næsten iover at si det - j-eg: iagttok hende 
med sk,i.nsy).{1e øine! Men h'un kysset ham 
~kke. 

,,Winifred," sa han mat; ,jegJ tapte spil
let; 1en 'maa }o vinde, sier du. Gud skie l·ov, at 
der ikk·e hændte Al&r. noget!" 

,,Aa, Laurence," sa mrs. Harmon m·ed en 
halvkvalt hulken, "lwod-edesi kunde du vær·e 
saa uf1orsigtig! Det var taapelig av dig at 
blande dig op i det - du knuser mit 
hje:rl1e ! " 

"Det haaber jeg ikkie," muml,et han med 
et smil; "det vil de bli vanskieligjere at kurere 
encl iet synaalrift, mor." 

"Er idu '.Sikker paa, ,at det ikke er alvorlig, 
Laurence?'' spurte lmn,_ængstehg. "Aa, hvor 
jeg sk'ulde ønskie at du var frisk nok til at 
bli flyttet Lil Elmely." 

,,Det lyder vist - /Utaknernlig, mor. Jeg 
har del bra nok her. Hvis Neme - miss 
Bry.an - ~kke hadde v:æret -" Han stans·et, 
og da ijeg husket paa, at j-eg var hans syfie
plei1erske~ ,gik 1jieg hurtig bort til ham. 

Han var bes vimet. 
.,Aa!" y.tret dok~or 1'urne med en næslien 

barsk tilfreclssliUelse. "V ar det ikk•e del jieg 
sa' Derie bør helst gaa, miire damer." 

Saa g'.ik de 1ut, men i dør.en V'endte \Vini
freu sig om mot mig, tok begge mine hæn
der i sine og kysset mig; saa saa lrun mig 
ind i øinene iog sa: i •en fast tone: 

"Jeg 1er glad - 'ja saa glad ovier, at han er 
her. Farvel, Nellie; jieg! , k!ommer saasnart 
jeg f'aar lov Lil at komme ind." 

Derpaa f.1ulgt·e hun ·efter mrs. I-Iarmon ned
over trappen. 

Det varte nogen timer før Laurienoe igjen 
kunde si. nog;et. S·okn holdt paa at gaa ned 
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bak haugen og k$J.Stet ,et svakt skj .~r iind i 
værelset. 

Alt var stille og jeg sat og betragtet den 
Lause skikk1else i S·engieii.1. Plrudselig, 51aai Lau
renoe 1op paa mig, iog }eg knæUe 111ed ved si
den av ham. 

"N ell.iJe," m'Umliet han næs ten uhørlig. 
"De har v.el ikke fan~et manden endrl'u ?" 

"Nei," svarte j-eg saa rolig det var mulig 
for mig, for 'jeg maaUe bite lænderne sam
men ~ min 1ængs.el <efter heivn; "·endn·u ikkø. 
Men Algy faar ruok fat paa ham." 

"Nei," hvisk·et Lamence alviorlig; "si tif 
Algy, ,ait lhan skal l_a ham slippe bort, det var 
i selvforsvar - men det kan bli slemt for 
ham - hVlis der bæ,nder noget." 

For første igang holdt m,in s-elvbehersklels·e 
paa at forlate mig. J,e:g forstod hvad han 
menLe - ,at han ønskiet, iat "Langie Jack" 
skulde slippe fri i tilfælde iav, at han - La'u
rence - skulde dø! Jieg lukk1et øjnene og 
bet tænd:erne sammen. 

"Det var ,ikkie hans mening at gaa saa 
v!idt," hvisket han; "og desuten var det 1jo 
min egen sky~d. Jeg brydde mig ikk1e noget 
om v.ildtet - ikk1e det mlndste - det var 
·bare ansp,ændelsen }eg . længtet efter." 

Han tidde, som om han 1ang:riet paa at han 
hadde uttrykt s~g saa tydelig; han viss te jo 
godl 'at jeg klart nok '1:1orstod, :at det var mig 
som hadde dr1evet ham til at søkJe anspæn
uels1en. 

"N aar alt kommer til alt," sa han og saa 
sig smilende om i rviæ,rels1et, "s.aa har ]ieg l(Yik~ 
ken mer med mi1g ·end mange ~v nline kam
merater - det ·er næsten altf1or _giodt for en 
soldat. N ell, ~eg' drømte netop :nu, at du var 
en barmh'jiertig søster derrnede i Gibraltar, 
og ,at du var kiommet f1or at fort~Ue mig, at 
jeg hadde lfaat 'min sidste orlov." 

"D'u maa ~kke snakkie," sa j egi . meiLem 
lænderne iog krammet lak·enet i mine hæn
der. 

"Det g'jør mig ikke noget," hvisket han 
hæst, "heller lale 1end 1at ordene skal ved
bli al 'fare rundt i min h lj.erne. Tror du kan
ske at j1eg' •er r.æd f1or døden. Ikke n'll, ~al
falcl - ~kke rru, da lj1eg V'et, at hvad saa 
end hænder - 1enten dlu elsker rn,i.g eller 
ikke - saa vil dru ikk:e forlate mig! men bli 
hos mi.g' til det sidste!" 

Han tidde og snappet 1efter piusten, og ]eg 
forsøkte i~j-en 1at hindre ham i at bli end
rru mer utmattet. 

,,Du maa ikke snakke mer nu," bad ]·eg 
fodlnængende - "det iophids·er dig altfor 
meget, og rcl:u skal ha ro." 

"Nn - 1nu - kan 'je:g faa m,in hevn," sa 
han, 'ulen .at bry si.g om mine ansh»engelser 
flor at berolige ham, log der kom et ømt, ~ætng
sel sfuld t uttryk iop i hans øine; "alts::un
men blir opvieiet ved, r<i.t j:eg kan ha ilig hos 
mig, N ell." 

Jeg var ,ikke istand til Længer ia.t holde 
mine Laarer tilbake, mit hode sank ned i 
hænderne og 'jeg skjulte mit ansigt. Han 
la haanden paa mit hode og Lot den kjær
tegnende gli 'henoV1er mit haar. 

"H1un har 'al lid hat et saadant pent haar," 
mumlel han 'f'ravær·ende, vistnok halvt i vil
deise. "J.eg h'usk:er, at den aften jeg skulde 
hjælpe hende med kaapen gjorde det mig 
rent ondt at skul1e skjtul·e hendes hode. Jeg 
ma:i vist alleriede ha v,ær·e forielsket i hende 
dengang - hvis }eg da ikk·e har elsket hen
de fra ljeg' saa ihende første gang, hvilket jeg 
er mest tilbøielig til at tvo. Jeg tror aldrig 
jeg har set et penere haar! Da jeg kJom hit 
den .aft.en - aftenen 1efter k'jøremu-.en, mener 
jeg, gaml·e ven - og Jmm op p~a mit eget 
værelse, fandt jeg to lange haar hængende 
paa min vest. Det var naturligvis hend-es. 
- Hun hadde hvilt sit hode mot mit h}erte. 
- Jeg gjemte dem ~ mit lurf'uteral, indlil -
ind til 'jeg fik høre, .at hltm skul de glfle sig 
mecl den anden - Ftsche. Saa kastet l) e~ 
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dem 'uf!ov·er fæstning1smu1ien, µed i havet. 
Det 'Var likie før j•eg bi·ev saa haardt angre
pet av febe1ien. Gaml.e kammerat, jeg for
sikrer ilig, ,at 1jieg gjerne gaV' alt hvad jeg 
e-,i1er -. 1og det er ikk·e store ting - flor at 
kunne dykke ned og faa op den urkasseJU 
igjen. Aa! hV'or varmt det ·er! Hv:orflor kan 
man ,ikke faa dø! Aa.; bare j·eg kunde faa 
dø og finde hvilie!" 

Om 1aftenen kom Algy, ind i sykeværelset, 
blek 1og 1utmaltet. Da han kom :ind saa Lau
rence op, 'hans læber bevæg\et si.g 1uhørlig, og 
,ansiglet blev 1opliv·et av et mat, spørrende 
s:mil. 

"Alt i·orden, g~1e v·en!" sa Algyj med 
dæmpet sbemme. ,,J·egj har gj·ort som be 
ønsket, skjønt meget mot min Vilje. Sly,n
.gelen s1ipper nru 'V1elbeholden fra det. For at 
yde fyr.en l:'etfæriliglhet maa j1eg indrømme, 
at han lot lil al være meg!(}t uly,kkelig over 
h vad der hadde hændt. Han sverger paa, 
at del :ikk-e var hans mening at br1uk,e kni
ven og a:t han i sin ophidsels·e ikke viss1te 
at han hadde g'jiort det. Han skal'vi som et 
aspeløv da 'jeg Tortalte ham, at han skulde 
slippe bort. 'Si [ham,' sa han, 'at jiegj virkelig 
er bedrøv·et ov·er hvad der hændte, jeg vil
de heller ha min høive haand h:u.g;get av, 
end ,at han skal dø."' 

"J eg1 tror ham,'\ mumlet Laur·ence, og der 
kom et tilfl'eds ruttry;k op i hans bleke an
sigt. "Jeg var ogsaa flor haard mot ham -
altflor haard; han kjæmpet for sin frihet og 
- og ela tar man det ikk·e saa nøi·e med 
lwilke vaaben man briuker. Næste gang vi 
gaar - tut '- og fanger vildttyv·er, Algy, skal 
vi b paa os rin,gbrypj er." 
Alg~ smilte, men då. han saa, f1or at hindre 

Laurenae i at tale mer, V"endte sig1 ·mot vin
duet, var smilet forsvundet og der kom et 
alviorlig, bekymret uttryk op1 i hans øine. 

"Hvor - hvor 'florandret han er!" mumlet 
han dæmpet, med blikk·et fæstet urnlig og 
spørrende paa mig. "Det er vlel ·blodtapet 
- ~kke sandt, Nell? Det kan V'el ikk-e være 
nogel anclet ?" 

Jeg trak pusten dypt. Det var haardt 
nok 1at maatte kjæmpe mot den ubestemte 
rædsel som lurte :i mit indre, men 'det var 
til at bli gal over at høre ·en anden 
u tlal e den ~ 1ord. 

"N ci, s·elvfølgelig," svarte jeg u.æsten hid
sig. - "H vad mener du med det?" 

"Ingenting; naturligvis maa han se blek 
ut 1og - !Og - mat. Det vilde enhver gjøre, 
selv 1en saaclan mand som den k'jære, gamle 
Larry; 'han 'klommer kanskie til at ligge syk i 
- · 'j.a i 'flere uker," - her saa han bort Lil 
sengen med forceret munterhet, "men lun 
kan kanske komme s~g hurtig og snart være 
paa benene jg,jen. Se paa ham! Han er ik
ke a\' denslags mennesker som det er s1aa 
1 et M flaa tat livet av, ikfoe sandt, N·ell? En 
prægli,g fyr!" 

Algy iputtel hændernei i lommerne og slir
rel ut m• vinduet. Pluds·elig dryppet der no
get ned paa hans v1est. Det var 1en taare, og 
denne Laare f'aldt som ~s paa mit h'j·erte. 
Kunde det være muligj ,at - at Algy1 var ræd 
for hvad der skulde hænde? 

Jeg g:ik tilbake til sengen iag la min haand 
paa Laurences skulder - iikke florsigtig, men 
fast, og' ,allikevel gansk·e blidt - mens mit 
h1jerle bankel voldsomt. En mand med en 
skrøpeliger·e bygning ·end Laurences kun
de muli.g1ens være i far·e, men ikke h:m. 

PludseU,g' sa,a han op paa mig med et for
undret, spørr·ende blik. 

"Er fdu endnu her, Nell? Gud være lovet, 
at der jkkie hændte Alg'Yr nog·et! J,eg har al
tid likt ham saa godt - før 1jeg kom lil at 
elske ilig, Nell . . . Hys ! altsammen er for
bi nu, :altsammen forbi!" 

Med ,et suk vendte han hodet bort fra 
mig. 
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Litt senere, da doktoren var iovienpaa hos 
Laurence, stod }eg ~ portalen flor at trækkø 
litt frisk luft. Uten at j1eg hadde lagt merk,e 
til det v;ar grinden blit aapnet, og Walter 
Maynard rørte v,ed min arm. J,egj flor sam
men iog vaaknet op av mine drømme, hV'Or
paa jeg betragtet ham med et tomt blik. -
Jeg hadde Jkke intel'esse flor noget andet 
end iden maml som laa ov,enpaa. 

Kapellanen bl,ev staaende et øieblik med 
blotlet hode foran mig og tørret sin pande, 
hviorpaa der - uagtet luften var raakold -
:stod store sv:eddraaper; j1egj la ogsaa paa en 
uinteressert maate merke til', at han saa 
blek 1og medtat ut og at hans haand skal'v. 
Da jeg s,idst hadde set hqm - det var bar,e 
dagen før - hadde han ogsaa set sy~ ut. 
-- Men jieg kunde ~kke b~y,rnre mig om 
hlam. Omsider spurte han i en tør, iusik
ke.:r tone: 

"HViorledes har h,an det?" 
"Jeg viet ikke!" 
Han saa ipaa mig og muml'et noget der lød 

sieim: 
"Det forstaar '}eg nok!'' 
"Er De !klomm~t flor ;at s,e til ham?" spurte 

jeg mekianisk. 
"Tror De - viltkJelig - 1j,eg kan?" spurte 

han ivrig og tvi.lende. 
"Et par minutter, tvor 'jie!gj nok. J,eg skal 

spørre dokoor Turne 1om det naar han kom
mer ut 1av syldeværielset" 

"Jeg v;il g}erne se ham. Jeg hadde været 
her før hvtis a,eg kunde ha tænkt mig, at jeg 
kunde faa lov. J,eg - "' han nølte et ø.i,e
blik - "jeg Irnr bedt f1or ham hele dagen -
bedt at han maa faa .1evie ! " 

Der v:ar 'et alvor og ,en inderlighet over 
ham, som for et ø,ieblik fik mig til at be
tragle ham opmerksomt. 

"Ja," sa ljeg. "Han maa l,ev'e." 
"Jeg Vilde - med glæde - gi mit liv for 

ham. Trior De mig? Jeg bønfalder Dem om 
at l1io del! Jeg v.ilde g'j erne dø her i dette 
øieblik, hvis jeg derv·ed kunde gi ham hans 
sundhet tilbake," viedblev han med under
lrykl iver. "Jeg har aldr~g bedt saa inderlig 
for noget menneskes liv', som 'j,eg har bedt 
flor ham. Tror De ii.kke det?" 

"Jo jeg tiior Dem," sv:arte jeg taknemlig -
frorbauset 10Yer hVlorfor han var saa bevæ
get. 

"Og .- og hvis," ;ibrtsatte han hæst - "hvis 
der skulde hænde noget - hvilket 'jeg ber 
om i k k e ma:a bænde - saa vil det ikke ha 
noger:. fodflydels·e paa mine planer, ikke 
del aller mindste . . Det 1eir min oprigtige me
ning - det ~orsikrer j,eg Dem. fog forlater 
allikeviel England." 

"Ja," sa jeg sløvt og undriet mig over, 
hvorfor han :11ortalte mig .dette og av hvilken 
grund han hadde 1opsat s.in r ,efae fra Eng
land. - "Reis,er De herfra - hviorf:or?'" 

.,Fordi -"·han stanset brat. "Nei, ijeg v.il 
å.kke f1ortællie Dem det - ikIDe endnu. Jeg 
nrna ikke tænke paa mig! s·elv. Jeg vil ikk'e 
lænke paa andr·e end - paa dem." 

"Dem?" 
"Ja, paa Laurenoe: og 1hende - :Wtinifn~d," 

sa lian og saa op paa mig. 
Hvorfror snakket han dogj .saaLedes? Hvad 

men Le han med det? Vå.lde han inddirekte 
bebreide mig, 'at }eg bare !;,ænkte paa Lau
rencc og saa Iitet paa Laur·enoes tilldommen
de hustru? 

"llar De set hende?" spurte jeg. 
,,Ja," svarte han og . sænket pluds·elig li

kescm skyldbevisst hodet. "J egl .gik ciit f.or 
at uttrykke 'min deltagjels·e og saa hende et 
øieblik. Hun ,er aldeles sønderknust." 

I tankerne g}enkaldte jeg mig Winifreds 
taarev:ætede ,ansigt; men ljieg kunde ikke tæn
ke m.ig, 1at hun var sønderknust lav sorg. 

1 delte ø1eblik kom dokbor Turne nedover 
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trappen, og Walter May,nard fik tilladelse 
til at se patienten, og jeg fulgte den unge 
prest ind til Lauvenoes seng, hvorpaa 1jieg 
trak mig tilbake til vinduet, hvor jieg var 
sk'jult ,av ~ardinen. Mr. Maypard saa del
tagende ned paa det bleke, uttæde ansigt. 

"Sovel: han?" hvisket han. . 
Men !h'Vor sagte disse ord end var blit ut

talt, hadde dog Launenoe hørt dem og slog 
op øinene. 

Han laa litt som om han t1orsøkte paa at 
huske hv;em det var, saa sa han: "May,
nard!'' 

"Jeg 1er bedrøv,et ov,er ;at se Dem saa1edes, 
sir Laurenoe, '' sa Walter May;nard og tok 
hans Varme haand ii. sin, "men det blir nok 
snart bedne med Dem vil 'jieg haabe ! - De 
maa ikke ~al1e." 

"Jeg k'jiæmpe;r mot f1eber•en," hv;isket Lau
rencei smHende, men med en sa:a svak sbem
me, at mr. Maynard maatte bøi,e sig! over 
h 'am for lat l()pfatte Jordene. 

"Jeg viet godt hvad der er ti.v,eien; der er 
en kuLe ,et eller andet sted. Doktoren vet 
det, men det gjør ikke de andre. Si det ikke 
til nogen, saa ,er De snild." 

Walter Maynard f1or sammen, men hadde 
1aandsnærværelse nok til ikk<e at kaste øi
ne11Je bort mot igardinen, bak hvilken jeg sbod 
sk1jult, og uten at ane min nærvævelse ved
blev Lauvence: 

,) eg kjender - litt - til denslags saker, 
M,aynard. - Det 1er en fætter av mig som 
vti.l arve titlen, hvis j'eg ikk,e staar det over; 
v:il De skriv,e og furtæHe ham det? Min mor 
vet .adr.ess·en. Se at faa den hos hende uten 
at forskr,ække hende." 

\:V alter Maynard gjorde ,en taus, samtyk
kende bevægels.e. Efter en kort pause gik 
der j,gj1en ·et svakt smil over Laurences ian
si gl. 

"M:aynard - hVad er der ~v,eien med 
Dem? Et sykt menneske ser klarere end 
1andre - s,ier man ikk,e saa? -Er det en 
kYinde? Isaafald beklager 1}eg Dem." 

Jeg saa hviorl1edes den kraftig,e, unge 
mand i den sorte, geistlige dragt f1or sam
mei-. og skalv ved diss·e ord; men Walter 
lVLaJ.nard svarte likk1e neig!e,t paa det, litt efter 
vendte 'han s:i:g1 bort fra s·eng,en og for1ot væ
relseL rrned bø,tet 'hode. 

Dagen gik og natten lik·eledes; andre dage 
og nætter kom og sva,ndt - hv,em kan ~i 
hvor mange? T,iden var uten betydning for 
mig, og menneskene som kom og gil: var 
som skygger der ;ikke interesserte mig; den 
slilheL som var faldt over huset efterat La:u
rcnce -v:ar blit baal'et ind i det hvilte over 
det som en sky, og; hviert f1ottrin og hver 
stemme var sagte og dæmpet. For fil,ig var 
alle '}ordiske inter·ess,er koncentrert om den 
h'jælpeløse skikk,else, der: bestandig! blev slva
kei~e og' mer stine, og Vied hvis side j'eg sat 
baiade dag 2g nat og betragtet det ansigt> 
son: træk . for træk st:od fodgravet i mit 
h 'jerte. 

Jeg visste at der var blit tilkaldt en spe~ 
cialist fra _London, ogj mens han var inde 
i sykev;ærels·et sat jeg! sammenkrøpen paa 
matten utenf1or døven; j,eg; kunde ogsaa se, at 
doktor Turtle blev .alvorlig!ere for hver dag 
som gik; 'jeg saa, at skikk,elsen i slengen 
bestandii,g blev ty;ndere og tyndere, 'at hans 
hænder, som laa oVlenpaa teppet, var blit 
hv:ite og gjennemsigtige, og det var min bøn 
at disse hændetr maaUe holde mig! fast og ta 
mig med, hvis han skulde gaa bort. 

Tilsidst visste j,eg, at kris,en nærmet sig, 
at i løpet av faa timen vilde spørsmaalet 
angaaende liv iog død bli avgjort t1or ham }eg 
elskiet. Paa dette tidspunkt hadde hans 
mor indtat sin plads ved siden av ham, og 
underlig nok betragtet hun mig nu ik~e læn
'ger uvienUg, sk1jønt denne f.orandring i hen
des s~nd ikk'ei i mindste maate ,afficerte mig. 
Det var mig' aldel,es li~egy~dig hvorledes 
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hun beh:andlet mig. Det rørte mig ikke naar 
hun tok min haand OgJ ky,sset mig eller bad 
Gud velsigne mig; men }eg v;ar sl,et nok til 
,at føle 1en grusom glæde, naar La:ur·en~ -
og del gjorde han ofte - ubevisst vendte 
sig mot mig fior 1at faa en slurk vand eUer· 
,et 1andet Læsk,emiddel. Mrs. Harmon var 
'hans mor, men j ,eg var den kvinde, der 
elskiet ham som en hustru dsk,er, og )eg 
hadde første pladsen nu - hvilk,en stilling 
hun eller Winifred i fremtiden end kom til 
at indta. Det var ogsaa mig og ingen anden, 
som doktor Turtle raadførte SiLg med angaa
,ende patienten. 

"Det 1er ,et aiv de meirkeligste tiU:ældier J.eg 
nogensinde har truffot paa?" sa h:in en e!'-
termlddaig s'om Lauverice S<ov, 10g jeg stod 
ved v,induet i bibliotek.et, mens doktoren 
§ik frem og tilba.kie paa gulviet "Mandens 
fysiske tilstand ,fu' - eller var - likefrem 
glimrende - istand til at holde ut næsten 
lw.ad det skulde væ<ve. Vi har faat ut kulen 
og saarene er lægt; der har nok væveit et 
stort blodtap og litt feber - men sygdom
mens forløp har ,euers v:~·et normal. Et 
sviakt mennesk,e vilde ganskie vist ha bukket 
under; men sir Laiur,enoe er hverken van
skapt eller svak. Han burde - 1}eg s~er han 
b ur d e - staa det ov,er og . allevede n:u ha 
faat ~g'jen sin .appetit og i det heie være 
meget sterker,e end han er. Si mig nu -" 
han stanset for-;an mig, idet han næsten heftig 
k!om med det spørsmaal - "hvorflor gaar det 
saa langsomt med hans helbredelse?" 

Jeg stod v,ed vinduet og saa ut i den 
ko1de, fugtige ,aften - det var: i skumrin
gen; men jeg svarte ikk'e noget. 

"Det 1er 1
- det er mig likefrem en gaade," 

vedb1'ev lægien og gik igjen fvem og tilbake 
i værelset. - "Hvis han var .et menneske 
med svakie nerv,er visste 1jeg nok hvad der 
var .al ;gjøre; men den som vil besky,lde sir 
Laurenoe :for at ha svak·e nerVler maa være et 
fæ ! Ikke desto mindre li.g!ger han der uten 
at bli det mindste bedre - ja, det ser næ
sten ut til, 1at han kommer .nærmere g:t:avien 
for h vei- dag." 

Jeg gvep fat ~ gardinen, o~ det var som 
om mit h.ijerte holdt 1op. ,~t slaa. 

"Det er vel ilike sandt?" stammet ljeg1 
med halvkvalt stemme. 

"Den rene sa:ndhet," lød svar"~t, "men det 
tør 1jeg [kke f1ortæne til dem - }eg mener 
til hans mor og den unge dame han skal -
eller skulde - ha giftet sig med; men til 
Dem, miss Neme, kan ijeg si det. Der er 
noget som likke ,er som det skal være -
noget }eg [k:ke kan bli klok pa.a." Han gik 
hurtig' 1op log ned med ,enhv:er bevægelse præ
.get av ~rritation. 

Der bJ.ev 1en pause; saa gi;k 1j«~g mot døren, 
saa blændet 1av taarer at ljie,g! næsten ii..kkø 
kunde s1e hvior 1}eg: ·gik. Jeg 'ma,a vist ha vak
let, far doktoren sa skarpt: 

"Hvior skal De hen? Ikke ~venpaa endnu 
vel"! De maa ,ikk,e ~aa op i sy,kev.ævelsel 
før De har hvilt Dem en times tid pa,a so
faen, 1eUers ødeLægger De Dem s.elv. Sir 
Laurenoes mor 1er hos ham. Hvis De ikke 
passer Dem, saa iaar jeg snart ogsiaa Dem 
at ta mig av, iog hvad skal saa patienten 
gjøre uten s,in pleierske? Læg Dem nu og 
hvil litt!" 

Jeg igjorde som han sa iog la mi.g paa so
faen. J,eg vtilde ogsaa gjerne være litt alene, 
da et fry,gtelig spørsma.al hadde slaat ned i 
mi.g. 

Visste ikk'e ljieg hVad det var f1or en hin
dr.ing flor doktorens videnskap ~g dygtig
het? 

H 'V'is det nu var min pligt at tale ut, hvis 
'jeg nu knælLe ned Vied s;iden av ham og hvi
sket: "Laurence, 'jiegl 1elsker dig, jeg har 
altid elsl,æt dig; det br,ev har 'jeg ikke skre
vet, men }eg 'er Ctin - tai mig!" vl.lde aet 
saa redde hans liv? 
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Det var dette spørsmaal som paatvang sig 
mig med uimotsta,aelig magt, og jeg f1orsøkte 
at besvare det, mens 'j,egi laa sammenkrø
pen ilan sofaen ii det mørke værelse. 

Kr.nskc 'jeg hadde sovnet, men det er mer 
sandsynlig at jeg var blit grepet av en baa
de fysisk og aandelig utmattelse. Hvad det 
nu end var, saa blev 1jeg med et klar over 
.at der vai· gaat 'en tid, hvorfior )'eg sprang 
hurlig op '°g løp ovenpaa, hvor jeg blev 
staaende utenfor døren lil sy,keværelset et 
øieblik ror at g'jenvinde min ro. Saa drei,et 
jeg lydlosl ·om haandtaket og gik ind. 

Ti I min forundring _var det mørkt i vær-el
sel. .I eg gik' straks bort til bordet - f1or }eg 
kjendlc ·enhver krok ii v,ærelset - og strøk 
av en fyrstik. Idet 'j-eg holdt haanderi for 
lampen for at skygge fior flammen, vendte 
jeg' mig tilfældigvis om mot sengen og holdt 
paa at falde iom av forfærdelse. Der - paa
knæ og med hodet bøi·et µedoV'er sengetep
pet - laa en kvinde, ungl 1og moderne klæidl 
J eg saa mig uvilkaarlig om i v~relset. 

I en slol bak iet f1orhængi sat mrs. Har
mon med bøiet hode 1og sov. Jeg gav et halv
kvaJ l utrop fra mig, som fik den knæl1ende 
skikkelse til at løfte hodet og! se sig om. 
Drømt e jeg ieller var jeg blit gal! 

Del var Va.Hy. 

XXVI. 

Ja, del var Vally,! Ikke som jeg sidste 
hadde set hende, sminket 1og pudret, ind
hildsk og hovmodig, men blek og forskræmt 
og -- graatende! 

V cd 1at se hend.e - himlen tilgi mig - steg 
raseriet op i mig som i ,en tigerinde der ser 
jægeren bøiet over dens døde unge, og j·eg 
gik et skridt henimot hende med lynende 
oine. Hun rakte haanden avvergende i vei
rel og vek tilbake. 

"N ellie - Nellie!" bad hun hulkende. 
"llvad har du at gjøre her?" spurte jeg 

hviskende, men derfor ikke mindre oprørt. 
"Du maa ~kke ~ær,e sint!" hulket hun. 

"Jeg' - ljeg ·er kommet, fordi jeg ikke kunde 
holde det ut længer. Aa, Neme, jeg er ik
ke saa daarlig' som du tror. Jeg kom ind og 
fandt dig sovende nedenunder - eller j·eg 
trodde det ialfald, og saa listet ljeg mig oven
paa i ha.ah om at faa se ham ogJ saa slippe 
borl igjen." 

"Hvorledes kan du vove at komme hit og 
belragle og glæde dig over dit verk!" mum
let jeg stadig hviskende, saa at hverken pa
lienten ·eller mrs. Harmon f1orsty,rr-edes av 
del. 

Vally skalv og tok s.ig til halsen med sin 
rystende haand, som for at undertrykk·e et 
skrik. 

"Nei - nei! Hvor gr:usom 1og ubarmhj·er
lig du er' - Jeg kom f1or at tilstaa - for at 
~ortælle ham altsammen! - Nellie -" hun 
lok fat i min kjole ogJ holdt saa fast, at 
jeg ikke kunde riv·e mig løs - "himlen er 
mit vjdne, at jeg ikke hadde ment det skulde 
g<ta so~n det har gjort. Jeg visste jo ikk·e 
al du 'Var glad i ham, eller at han var saa 
glad i Idig som han er. Jeg - gjorde - det 
altsammen i c..len bedsle meningJ - 1ja i den 
bed&lc mening!" 

Hun gjemte ansigtet i hænderne og støn
net. 

"I den bedste mening!" hvisk,et 'jeg gjen
nem mine sammenbitte lænder ogJ tilføiet 
pekende paa sengen: "Du har dræpt ham!" 

Hun vek tilbake og sank ned for mine 
føller. 

"Nei - nei!" ropte hun med kvalt stem
me; ,,del •er ikke tiornent endnu! Jeg hørf.e 
hvad doktoren sa - det ,er ~kke f1orsent end
nu l - N ellie, jeg har f1ortalt ham - sir Lau
rence - det hele. Jeg vet at det ikke er 
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forsenl; jeg kunde se hvorledes hans ans~gt 
blev ·Opklaret - og se - se bare paa ham! 
Han sover saa rolig l " 

Jeg saa fra hende og bort paa det hvi te 
ansigl i sengen. 

"Aa, Nellie!" stønnet hun lavt og strøk 
haaret bort fra sit ansig:t, som var næsten 
likesaa blekl som hans. "Hvis du vis'stc hvor 
fristet jeg blev! Han vet det qg han har 
tilgit mig!" 

"Jeg kan aldrig lilgi dig," hvisket ljeg. 
"Du maa - du skal," stønnet h'un. "N el

lie, lænk clig om, husk paa ! Han - mr. 
Fische - lovte mig at - at hvis du giftet 
dig med ham, vilde han la )ord Toppington 
faa penger til at klare sin gjæld med, og -
og saa kunde jeg gifte mig med lord Top~ 
pinglon og bli grevinde - 1og saa var det 
stakkars far -" 

Med ,en haandbevægelse bragte 'jeg hende 
Lil at lie, men bare et øieblik', saa vedblev 
hun, mens taarerne trillet nedover hendes 
kinder: 

"Og desulcn - saa trodde jeg, at det vil
de bli saa •Storartet for dig - at bli gift med 
mr. F,ische. Det vilde bli godt baade for 
Algy, Addie og - og 1 mig selv -" 

"Dig selv!" faldt j1eg haanlig ind. "Ja, det 
har ,altid 'været dig selv! HViorf1or nævner du 
noget /andet? Det 1er din 1egen fordel du altid 
har søkt 1og lagt planer for. Se nu - der -
enden paa alle dine planer!" 

Jeg pekte paa den l'olige skikkelse i s·en
gen, mens Vally, sank endnu mer sammen 
og sk'julte sit ansigt. 

"Nei, nei," l'Opte hun, "ikke enden! Hør 
paa mig. Nellie! Jeg har gjort alt hva.el der 
er mulig' for .at gjøre det godt igjen. Tr.or 
du da, at det sliet ~kke har været vanske
lig f1or mig at komme hit og si ham det )eg 
har sa.gl ham? Jeg har tilstaat det altsam
men; 'jeg har ikke holdt ,en smule tilbake. 
Han vet at du var ham tro - at det var 
mig som skrev det brev til ham og holdt 
hans brev lil dig tilbake - husker du det?" 

"Hvilket brev?" spurte jeg'. 
"Det brev som kom mens vi var hos tante 

Gabr.ielle. Han skrev til dig og bad om at 
f'aa tale med dig, og det brev holdt jeg til
bake - jeg sa, at det bare Yar en regning fra 
modehandl1erinden." 

Jeg saa paa hende med 1en følelse som lig
net 'had, saa"kastet j'eg blikket paa det stille, 
hvile ansigl paa puten og stønnet lavt. 

"Ja," hulket Vally, med et uttryk av den 
dypesle ytlmyghel og anger, "jeg har for
talt ham det hele. Jeg trodde han vilde 
forbande mig, men det gjorde han ikke; 
han var mildere ·end du, N ellie - min egen 
søster." 

"Søster!'' gjentok jeg bittert. 
"Han tilgav mig og - og saa sovnet han, 

N ellie. Si - 'j>eg bønfalder dig om det - før 
jeg gaar, si, at du har tilgit mig?" 

"Jeg kan ikke," svarte jeg, og snappet efter 
pusten, ,,jeg kan ikke!" 

Del var sandt; jeg kunde ,ikke tilgi hende 
- ikke 1endnu, mens han laa der stille og 
hvit. Jeg kunde næs~en ikke taale SY,net 
av 'hende. 

"Hvis det hadde været mig alene som had
de vær,et 1offer for din ondskap kunde ]'eg 
kanske ha tilgit dig; men -" j·eg saa mot 
sengen. 

Hun skjulle sit ansig1t i hænderne IOg 
graa[ bitlerl; men jeg vedblev ubarmhjertig: 

"Vel du hvad du har g'jorl? Du har øde~ 
lagt mit liv - men det •er bare det mindste 
av elet: du har sandsynligvis ogsaa berovet 
ham hans. For dine 1egne onde, egenkjær
lige formaals skyld har du været aarsak i, 
at han kanske dor! Og nu - nu da det er 
forsent ·ber du mig om tilgiv•else. Du har 
opsal det ,altfor længe ! IIVlorfor - hYorfor 
blir du her? Gaa!" 

I mil. undertrykte raseri hvisket jeg disse 
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ord til hende, og med haaret uordentlig fal
dende nedover ansigtet reiste hun sig stille 
op. Støttende sig til stolene vakl·et hun gjen
nem 'vær·elset bort mot døren, mens jeg blev 
staaende som om 'jeg var ræd f1or, at endog 
hendes k}ole skulde komme ii berøring med 
mig. 

"Gaa!" sa jeg ulen medlidenhet med dæm
pet stemme. "Du har ikke noget at gjøre 
her! ' ' 

Langsomt gik hun mot døren og skulde 
til at gaa ut, da en mat slemme avbrøt 
stilheten. 

"N ellie ! " 
Jeg var øieblikkelig ved siden· av ham og 

bø.ide mig over ham, og i samme nu kunde 
'jeg se - hvorledes kjærligheten dog klarer 
synet - at der var skedd en fiorandringi; 
men 1om den var til det bedre eller værre, 
elet visste jeg' ikke. Hans alvorlig,e øine 
søkte ivrig spørrende mine, og blodet for 
op ,i. mine kinder. Da }eg slog øinene ned 
f1or hans undersøkende blik, saa han sig 
hurtig' om, og ved at se V ally" som hadde 
trukket sig tilbake i skyggen, sa han med 
svak stemme: 

"Saa er det allsaa vi..rlælig sandt? Jeg har 
iikkc drømt del! N ell, Nell, du maa ikke 
w-ere haard mot hende!" 

Ved disse ord kom Vally1 bort til sengen 
og trykkel hans haand. 

"Vally," hvisket han, "De har beg~al en 
fryg'lelig feil, men la Dem ikke altfor nær 
av det. De har gjort hvad De kunde - nu. " 

Saa saa han op paa mig, og i hans ind
faldne øine s~od der tydelig at læse: 

"Tilgi hende!" 
"Jeg; - 'jeg - tilgir hende!" svarlc jeg 

let gysende. "Men la hende saa gaa. " 
Han gav hende et tegn og hun gik ut, 

mens hans øine var fæslet paa mig med 
inderlig, længselsfuldt alvor. 

"N ell," sa han ømt og i~akte sin ha.and 
ut mot mig. "Igjen min Nell! Nu skal intet 
uten døden skille os." 

Jeg slod bøiet over ham, skjælvende .IOg 
kjæmpende for at holde mine taarer til 
bake; saa førte jeg hans tY,Ode haand op Lil 
mine læber. 

"Vær ikke saa ræcl, skat," sa han med 
en skygge 'av sit gamle smil; "jeg Lever nok. 
Nu skal vi f'aa bugt med sygdommen fø1· 
uken er omme - ja, kanske allerede nu, 
hvis jeg ikke var saa søvnig. Ilold mig i 
ha anden, N ell, for at jeg: ikke skal drømme 
at det hele bare har været en indbildning. 
Aa, Nell! Min Nell!" 

Han 1:.rak el tilfreds suk, og med sin haanu 
i min sovnet han fast. 

Han sov endnu og trak pusten regelmæs
sig som et barn, da dokbor Turlle kom ind 
i værelset, og med et glad ov,erraskct uttryk 
bøide sig over sengen. 

"Sover!" hvisket han. "Det er sandelig 
lovendel Nu tror jeg at han staar det over!" 
Han rettet paa •en pute ·og saa paa mig. "De 
kommer til at bli træt," sa han venlig og 
satte 1en stol ved siden av sengen; jeg s~lte 
mig, men beholdt fremdeles den kjære 
haancl. ,i min. 

Mens doktoren talte var mrs. Ilarmon 
pludselig vaagnet. J·eg hadde rent glemt hen
de, og brydde mig heller ikke om, enten hun . 
hadde hørt noget av scenen meillem mig og 
V ally eller ikke. 

"Rys," sa doktoren sagte advarende. "Han 
sover -· sover! - Hor nu, miss Nellie, jeg 
antar at De ikke har faat nogeL al spise paa 
mange timer - sorg nu for Dem selv, mit 
barn. Nu kan De godt :11orlate Deres post en 
stund." 

.,Nei;'' svarte jeg stille, "jeg blir her:" 
l\frs. Harmon kom nærmere og: boide sig 

ned ov•er den syke; saa fik hun pluclselig øie 
paa vore hænder og saa mig ind i ansiglet. 
Hun var en kvinde og :11orstod kanske hvor-, 
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ledes det florholdt sig. Saglc la hun sin 
haand paa lægens skulder. 

"Mjss Bry,an bør heller bli," sa hun, "det 
kan let - gjøre ham urolig hvis hun gaar 
fra ham." 

"Men han sov.er kanske i flere timer -
det haaber jeg han gjør!" sa doktoren, som 
dog lilsidst gik ind paa at forlate syµ.eværel 
sel sammen med mrs. Harmon. 

Igjen var jeg alene med min elskede, hvis 
haand fremdeles laa i min. 

XXVII. 

"Del forekommer mig1," sa Algy, og gjorde 
en pause i den behagelige beskjæftigelse at 
smøre leverpostei paa et sty,kke smørbrød, 
111 cns han saa over paa mig med et uttryk: 
; 1v den dypeste visdom, litt blandet med 
ny~gjerrighet, "at i betraglning av, hvilke 
underlige mysterier, hvilk,e dype, uutgr•·m
{lcligc gaader alle skabninger av det kvinde
ligc kjøn er, m a a den oprindelige Sfinks ha 
Yæret en kvi.nde." 

Det var nogen uker efter at Laurence -
mc<l sin haand i min - hadde hat den ve
dt.'rkvægiende søvn, som reddet hans liv. Da 
han vaaknet var faren ov·erstaat, og nu gik 
i:lcl hurtig fremover med hans helbredelse. 

,\Jgy og jeg sat v.ed frokoslbordet, da oven
nævnte bemerkning blev gjort. 

"Virkelig!" svarle je.g, idet jeg dreiet min 
slo! om mol ilden og la armene omkring 
·knærne. "Nei virkelig! Du er blit rent filo
sofisk siden du blev sekretær, min kjære 
gut." 

"Hvis det at være fornuftig er det samme 
-som at være filosofisk," svarte han med be
u ndringsværdig 1alvor, "saa skulde jeg øn
ske at jeg kunde gjengjælde foomplimenten, 
Nell. - Naar jeg skal være oprigtig -" 

"Afl la være," sa jeg leende, "det er under
lig, at naar nogen vil si noget som er særlig 
ubehagelig, saa skal det altid indledes med 
forsikring -om !Oprigtighet." 

"Naar jeg skal vær·c opriglig," vedblev 
han, uten at ta hiensy,n til min avbry~else, 
under hvilk,en han hadde sikret sig sylte
tøiel og skaaret sig et tykt stykke brød, "saa 
synes jeg at din opførsel - undskyld at jeg 
sier det - ikke bare ,er uflornuftig men ogsaa 
lunefuld." 

"Hvorfor?" spurte j,eg rolig med nedslagne 
øine, for jeg følte at han Vi.Ide angripe mig 
paa et svakt punkt. 

"Nuvel, min kjæl'e pike, hvorfor - }eg 
ber dig bare likefrem og ydmygt om at oplyse 
mig om idet - hvorf1or har du anset det for 
umaken værd .at ph:.iie Laur·enoe Trafford 
med 1en slikl taalrnod.ighet og utholdenhet, at 
det maa beskjæmme selv den mest taalmo
dige av alle professionelle sykeplei1ersker, 
naar du saa har isinde, saa snart han kom
mer sig, 1at behandl·e ham med en kulde som 
næsten nærmer sig frysepunktet?" 

Han tidde, tøn"et fingrene i s·ervietten, 
reiste sig og lænet mot kamingesimsen :tbrt
satte han : 

"En upartisk og uinte!'ess·ert tilskuer k111n
de ved betragtninger av din besJnderlige op
førsel let sluUe, ~t du var alvorlig! misfur
nøi.et med at den uly,kkeligje mand er kom
met sig - ja, at du næs~en bærer nag til 
ham fur del 

Jeg florsøkte at le, men det mislyktes fuld
stændig, og mine kinder var blussende røde. 

"Jeg gjentar," vedblev Algy, "at som upar
tisk tilskuer 11orekommer det mig mildest 
talt merkvæ.rd.ig, at du pleiet den syk·e mand 
indtil han begyndte at komme sig, og saa 
trækker <lu dig helt tilbak·e fra ham, 'ja, und
gaar ham i den grad, at det faar ham til at 
angre paa, at han ikke blev lagt i den tause 
grav.!.! I ; 1 •. l _I : 

• 
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"Det 1er noget vrøvl," sa jeg næsten græt
ten. 

"Kanske," sa Algy rolig, "skjønt hvis ik
ke mine ører bedrager mig, saa hørte jeg 
ham si igaar, al 1naar alt kom lil alt saa kun
de 1et menneske g1jøre noget som var dum
me1-,e end 1at se at bli kvit livet." 

"Han sa vel ikke det?" utbrøt jeg indig
nert og glemte rent at være paa min post. 
"Del var stygt sagt - og meget utaknemlig." 
Og mine øine fy,ldtes med taarer. 

"Den samme bemerkning gjorde jeg," sa 
Algy1 med irrilerende ro. "Jeg tok mig den 
fr.ihet al oplyse ham om, at en ung, frisk 
mand, som er baronet :med 1en sbor aarl,igl ~nd
tægt yog dertil ikke er likefrem slyg, slet 
ikke har lov lil at gi efter for de følelser 
han ullrykle her." 

"Og - 'Og - hvad sa han saa ?" spurte jeg 
Lavt. 

"Han gav mig det taapelige svar, at alle 
de f1ordele j-eg hadde ramset op ikke var -
la mig heller si en sur sild værd, hvis der 
var en ting, den eneste, der gjorde livet værd 
at leve, som han ikke kunde faa. Det later 
til, at han har en skrue løs et eller andet 
sted. Hvis nogensin.de et menneske, som har 
overslaat ·en alvorlig sygdom, skulde være 
lykkelig, maa det vel være den kjære, gamle 
Laurence, som har ,et baroni med tolv tusen 
om aaret, :Vor ikk1e at tale om en ypdig, ung 
k'jæreste." 

"N aar - naar skal de ha bry,llup ?" spurte 
jeg. "Sa han noget om det?" 

"Nei, d .e t gjorde han ikke," svarte Algy1 
med eflerlryk. "Jeg vaaget at komme med 
en bemerkning om, at det nu V'el snart skul
de bli alvor, men han mumlet bare noget 
til svar, som 'jeg ikke kunde høre. Vi gik 
ifølge til 'Elmely', og der fandt vi Winifred 
- som likeledes er ung, vakker og velstaa
ende - sittende alene og med et blekt og 
ulykkelig utseende. Hun læste, men la fra 
sig boken og hilste paa os med et likefrem 
bedrovel smil. Jeg tok boken og saa, at dens 
titel hadde noget at gjøre med aander og gra
ve - virk·elig ,en alt andet end opmuntrende 
leklure." 

Jeg 11orsøkle .al si noget, men fik ikke frem 
et ord. 

"For at fuldende billedet," fortsaue den 
veltalende Alg,iy, "kom mrs. Harmon til og 
saa likesaa ulykkeligj ut; hun S'ukket dypt da 
hun giav mig haanden, og spurte hvorledes 
du hadde det. Jeg tok hurtig avsked med 
deUe høitidelige trekløver, og da jeg ;kom 
til enden .av alleen indhentct jeg Walter 
Maynard. Han saa ogsaa trist og alt andet 
end tilfreds ut. Han fremstammet med en 
aldeles uflorklarl~g rødmen, at han kom like 
fra 'Elmely', og at han tænkte at reise til 
Afrika i lnæste uke. Jeg spurte ham om han 
ikke 'kunde taale den 1engelske vinter, skjønt 
hans glimrende helbred næsten gj:orde et 
sa.adant spørsmaal latterlig. 'Aa,' svarte han 
med et suk, 'selv tus·en kolde engelske vin
tre kunde ;ikke fiordriV'e mi.gl herfra, min 
kjære Algy.' Dermed gik han videre uten 
at si et 1ord mer. Summa summarum," endte 
Algy, iidel han omhyggelig valgte sig en ci
garet fra sit ·etui, "det er næste.n ikke til at 
holde ut i denne kjedsomheten." 

"Jeg kan godt forstaa at det er kj1edelig 
for dig," sa jeg og saa medfølende op paa 
ham. Saa reiste }eg mig og tok hans arm. 
"Algy, skal vi ikke reise et eller andet sted? 
La os reise til utlandet?" 

"Og mit .arbeide da?" spurte han. "Du 
later til rent at ha glemt at jeg har pligter. 
Det 1er desuten alt11or koldt til at reise noget 
sted nu; det er bedst .at holde ferie om siom
meren. Nei, kjære Nell, jeg negrer bestemt 
at la mig overtale til at feire julen borte 
fra hjemmet." 

Der b1'ev ,en kort pause, hvori ·Algy, røkte 
sin cigaret 10g tankeløs lekte med et brev 
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paa kaminhylden; 1efterat han hadde vendt 
og dreiet det i haanden nogen ganger saa 
h,an pludselig op med ry,nkede bryn. 

"Det 1er fra Vally" ikke sandt?" 
"Jo," svarte 'jieg. 
Med undtagelse av sir Laurence og mig 

selv var det ingen som viste besked om den 
brøde hun hadde tilstaat før hw1 igj-en var 
vendt lilbake lil tante Gabrielle. Jeg hadde 
skrevd og bedt hende ikke at snakke om 
det; ~or selv lom hendes tilstaaelse hadde ren
set mig i Laurences øine, saa var der dog 
stadig Winifred at ta hensy;n til. Saa læn
ge han - min elskede - svævet mellem liv 
og død og var helt ovcerlatt til min omsorg 
hadde jeg g1'emt hende helt - ja, jeg hadde 
glemt alt andet ·end ham og min store kjær
lighet; men da han begyndte at komme sig 
vaaknet jeg op av den kj.endsgjerning at 
hans ord til hende endnu dannet en gapende 
kløft mellem os. Og naar dette stod klart f.or 
mig, hvad hadde jeg saa andet at gjøre end 
at undgaa ham? - Efterhaanden som hans 
kræfter tillok, overlot jeg ham mer og mer 
til mrs. Harmon, og det var hertil Algy 
hadde hentydet ved at beskylde mig for lu
nefulclhel og urimelighet, men jeg kunde 
jo ikk<: gi ham nogen forklaring. 

"Ja," gjentok jeg, "det er fra Vally, og <let 
er virk,elig sandt at hun er fiorlov·et med lord 
W eckford." 

"N aa," sa Algy ko1i, "lord \.V eckford ! Ja, 
nu husker j1eg ham - en mand som er gam
mel nok li! at vær,e hendes far. Og det Yar 
vel f1or at fortæHe dig denne nyhet, at hun 
var hcrute fodeden dag? - Nuv1el, jeg vil 
haabe at hun maa bli ly,kkelig. Si hende det 
fra mig' og be hende om ikke at invitere 
m,ig til brylluppet. Vally og jeg harbedslav 
at være .adskill. Vi kommer nok til at holde 
av hverandr.c dterhaanden, naar vi aldrig 
ses. J.eg tror jeg vil gaa over til lord Deck
~and 1og se paa hans Dyje hest Glem nu 
ikke at vi skal spise paa 'Elmelyi' iaften," 
tilføiet han, idet han gik ut av døren. 
· Der var ingen fare for .at 1jeg skulde glem

me det. Jeg imøtesaa denne begivienhet med 
en blanding av fry,d og skræk. 

Borte fra Laul'enoe kunde jeg være lro 
mot del jeg føHe var rigtig; men saasnarl 
hau kom i nærheten av mig, begYjildte j1eg 
at sk'jælve - og .jeg fik hjerteklap naar han 
snakkel til mig 9g saa paa mig med de be
breidende øine. Aa, bare jeg hadde faat 
overtalt Algy, til iat r ,eise bort med mig indtil 
brylluppet var overstaat! 

r ; • I 

XXVIII. 
"Det 1er morsomt her, ikke sandt?" hvisket 

Algy og bøide sig oVier mig; Jeg sat ved et 
li.tet bord og bladet i et album med pro
spektkort, hvorav )eg kunde hvert eneste 
utenad. 

Mjddagen var furbi og vi hadde ne~op 
drukket 'kaffe; mrs. Harmon o~ doktoren 
spilte cribbagie, sir Laurence stod foran ka
minen og holdt øie med mig, og W'inifred 
sat sammen med Walter May,nard og saa i 
en mappe med raderinger. Aftenen var -
Gud 'være lov·et - snart forbi. Imorgen skul
de han Tieisc h:j,em til sig selv, og naar han 
saa kom ~g'jen var det for at gjør·e Winifred 
til siu hustru. . 

Algy1 sa sandt; W,inifred saa blek ut, og da 
hu.n i det samme saa op paa kapellanen la 
jeg merke til ,at hendes ansigt var trist og al
vorlig. Det var ingen munter forsamling. 

Pludselig gik sir Laurence gjennem væ
relset. Han henV'endte sig til Algyj men saa 
paa mig. 

(Sluttes;. 
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U cul·.1::::!c!lt, fundet i en skatt(:'gravers pengekiste, som viser 
!. ,· :d der kan hænde en g·ut som løper hjemmefra 

nmmer litt av livets tilfældigheter. 
Fn solkl3r so111111{,rdag Iop en s lank! bygge!, lremaslel sko 1111 crt ind under den 

l::vc· . klilr.i:kke, beslo!i seilene og lot ankeret falde. Korl erler slotle en hemandct 
li:1::l rraborcl-c og g:e I ind mol kysten. Mandskape'l var rorsyl1el med skovler og 
sp:: :Lr, olTi c "' 11 fuIJd ut e t kro li et karl , gav et par bel"a li ngcr, og s1i.art 
:;: " I s:rntlcn l ilsidl', og kisle e rler k i s l«~, pengesækker og koslbarheler kom 
t:bym• av jr r e.1s skjod. En ren lilfælclighet hadde bragt dem paa spor 
' , l!·r denne skjulte s::al, o ·~ nu nad de sin triumf, id•el offieeren spændte ha-
1 ' "1 p:rn sin re ·o:ve:, - sa a mange rode penger gjorde ham litt urolig. Hvor-~ 
I' t•: de kom Ub.1::l' mel sl:1lten, og hvem der nød frugten1e, faar vi - ::-'. 
i: .. [· v"e no3et or, men "l l.r !let, gult dokument blir - ad omveie 
- · vor del av IJyi c~. 1>"( del c;- del, vi htt bringer en gjengivelse av. 
0::1 det var ham, som s 1111lc'. ,;L;se skalle, der selv tegnet dette ga:acle
fil:de levnelsl:Jp, e !er de. hi re: med til de rovede koster, har vi ikke 
ru adel nogen losnin>: pa~. Il vis del 1 r d~m gamle skattegraver som har for-
1.itlcl del mystiske do'.;umC'nt. saa kan kanske hans eget levnelslop sø
k~s deri, men at lnn har l.cnkl sig !kre avslulninger paa den paabe
gyndte løpeba ne, fre.ngur med tydeliglJ-ct av labyrintens flerdobbelt e en
depunkter. Dokumentet foresti ller - c1,rom kan der ikke være nogen 
tvil - et levnelslop rra del oieblik, gulle'n løper hjemmerra og lil maa- -<::;> 
l<'l - sl·ort eller lilel, fattig eller rikt - er naadd, og elet viser ham storre 
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dier mindre oplevelser unclervels. 
!I va el eler har været den egcnllige
he'nsigt mccl <let, og om del mulig 
gjemmer gaader og løsninger vi ikk<: 
kjc'1N.lcr, vel vi ikke, men belragtrr 
man planen s·om blot og bar uncler
holclninl( og gjor et par f'orsok med 
clcn, vil nrnn se, al den kan inde
holdø I ilt av skjæbnens tilrældigheter; 
man kan gaa hjemmefra og erter el 
c>nkelt eller el par intetsigende eve.1-
lyr være hjemme igjen., men man knn 
ogsaa vælge en vei, som fon:r t•n 
langt borl rra d1'!1n hjemlige landsby
gale, og den ene hændelse kan træk
kc <len amlC'n eller sig, og sol og 
skygge kan veksle og veien stadig ro~ 
re !;enger og h"l'nger bort. llcl h;u· 
ulvilsoml væn~L meningen, al likesom 
i livcl en gjorl gjerning ikke kan gjo
rc·s ugjort, saale.Ies rorer i dokumcn-· 
ll'L ingen vei tilbake: den vei m:n. 
en gang har passerl maa ikke pass~

r"·:; igjen. 
De smaa, llJaive legninger i d .·I 

gamle, krollede dokument forklarer 
sig jo sCilv; man gjenrindcr 5ilua
lioner som: fl ugl mell jernhane og 
skib, rettergang og fængsel, hospil.als. 
ophold, skibbruddet og den ode n_ 
.\[an s·er hoYeclpcrsonen falde mC'l
l ~m rovere, som skopuclser, i ka1111i 
med indianere og ulve, sorgmodig O,! 
lidende av hjemve i det tarvelige 
v·C'rlsh us og vaa11Jdende sig under en. 
ubarmhje'rlig sjøulks Lun.ga pisk, som 
guldgraY·e'r og skat\el'i1tder, som far
iner og sjokaplein og endelig - del 
nwa Yel være det, eler allikevel hai
staal som det 1Jedsle 1na'al ovcnp:1a. 
:ille anstrengelser og kampc ror do
kumc111 tels ophaYsmand - som lyk
:,e lig brudgom i glans og hrede:·. O:u. 
!,en, der grnvel de jernlleslaalle pcn
;c-kisler ned i de stormpiskcrlc ld.l· 
.ss golde sand, nogensincle naacl< :c. 
;aa la11gt eller se lv bare famll eld 
;kjæbncsvangre fald fra klippen, so-..l 

'.Jlancn ogs:rn in·deholder, - ja, del 
v.e l. vi som sagt ikke. 

En nærliggende opgave pa.a grund
lag av tid gamle dokumcnl er at 
·arsokc at rckonstrt1ere den f(amle 
'ka lt c>gravers sikkert indholdsrike 
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1gclo111slopooa1~e, og som opgaYe 
an man slille rolgende : Hvem 

. an - med utgangspunkt 
~- i d (' n s t i l l e 1 a n d s b y g a t e 

ned e r s t i m i d t e n a v d o· k u
m ente l - uten at benytte 
e n v ~ i t o g a n g e r - a t k r y d
'" sin egen vei maa synes 
Lillall - op l eveve de fles '. c 
eventyr og krone dem mctl 
e n v a k k er a v s 1 ut ni n g? 
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De syv brødre og kjæmpen. 
Et eventyr. 

I gamle dage 11evde der en kong·e som hadde 
en eneste datter, der var ham det kjæreste av 
.ut paa jorden. En dag tot han en sandsiger 
komme, som skulde forkynde ham, hvilken 
,kjæbne der ventet hans datter i fremtiden. 
"3.ndsigeren sa: 

.,Naar prinsessen er seksten aar, saa vil der 
komme en kjæmpe og bortføre hende. •· 

Kongen blev dødelig forskrækk•et over dette 
••g lot prinsessen bevogte omhyggel'ig; men da 
ilun netop var seksten aar gammel og stod ved 
d aapent vindu, kom kjæmpen og suget hende 
langt borte fra tiJ; sig med sin aande og flygtet 
1ned hende. 

Da lot kiongen bekjendtgjøre i he~e sit rike, 
it den som bragte datte!'en tilbake, skutde fa.a 
ilende til gemalinde. 
~u levet der paa den tid i kongens ):and en 

vake, som hadde syv sønner, der hver for sig 
"ide en merkelig evne. Den første kunde ta ti 
mænd i sine armer og springe med dem saa 
lmrtig som en stormvind. Den anden kunde 
høre græssd gro· ·og visste, naar han la øret mot 
jorden, alt hvad der f-Oregik rundt om i verden. 
Den tredie kunde med sin knyttede haand slaa 
gjennem syv jerndørnr, og den fjerde kunde 
11.appe hvad det sknlde være ut av haanden paa 
folk, uten at de merket det Den femte kunde 
i en haandevending bygge et jerntaarn, og den 
sjette 'kunde med sin flint skyte ned alit, !?vad 
han sigtet efter , mens den yngste kunde OJ>
,·ække døde, naar han blaaste paa sin fliøite. 

Nu gik moren med sine syv sønner til kon
i_:en og sa, at de vilde bringe ham hans datter 
tilbake. Kongen blev hjertens glad, gav dem 
prinseklær og lot dem dra avsted. 

Da de nu kom til en skog, la den ene bror 
oret mol jorden og sa: "Jeg kan høre prinsessen 
~raate, hun er indespærret i et jerntaarn med 
syv jerndører." 

Da tok den ældste bror alle sine brødre i 
'ine armer og førte dem hurtig som vinden til 
laarnet. Den tredie hror slog ind dørene, den 
rjerde listel sig bort til' kjæmpen, som sov, men 
•tog isøvne holdt fast paa prinsessen, og listet 
hende ut av hans armer. Saa tok den ældste 
haade hende og alle s ine brødre i sine armer 
<lQ sprang bort med dem, saa hurtig som vin
' len kunde blaase. 

Men kjæmpen kunde spring·e endnu hurtigere. 
Da han litt efter vaaknet og savnet prinsessen, 
~aue han efter dem, og før man visste ord av 
det, hadde han indhentet dem. 

Den femte bror slog med sin knyttede haand 
1 .iorden, og straks efter vokst·e der op et j-ern
t aarn, hvo1i de skjulte sig. 

Kjæmpen stilte sig utenfor taamel og ropte: 
"Utlever prinsessen saa ska}: jeg skaane dere an
dre!·' Men da brødrene væigret sig, tilføiet han: 
"Jeg vil ogsaa skaane dere, hvis dere lar mig 
raa se prinsessens lillefinger."' 

Dette trodde saa brødrene de kund·e gjøre, 
n.aar de derved blev fri for kjæmpen; de laget 
saa et litet hull i taarnet og lot prinsessen stikke 
sin lillefinger gjennem det. Men neppe var dette 
!.!jort. før kjærmpen med sin aande suget prin
:-.essen til sig og for bort med hende. 

Saa grep den sjette bror sin flint og skjøt 
dier kjæmpen. som faldt død om: men skuddet 

hadde ogsaa rammet prinsessen . som faldl død 
om med det samme. 

Da den yngste saa dette, blaaste han i sin 
fløite, og prinsessen blev straks levende igjen 
og slog op sine deilige 10:ine og saa taknemlig 
paa dem. Saa tok den æJ.dste bror dem aNe i 
sine armer og bar dem tilbak•e til slottet. 

Ute av sig selv av gltæde sa kongen: "Jeg 
staar ved mit ord, hvem av dere utretlet mest 
til min datters frel'.se? Han skal være hendes 
gemal."' 

Hver fortalte nu. hvad han hadde utrettet, 
og enhver mente at hans kunststykke var det 
største; men prinsessen selv mente, al den 
yngste hadde vundet, for hvis han ikke hadde 
væ1kket hende med sin fløHe , saa hadde hun 
været død nu. 

,,Ja," sa kongen, "den grund lar sig høre! '' og 
saa fik den yngste bror hende. 

Nu blev der holidt bryllup, og de andl'e brødre 
fikl rike gaver av kongen, baade de og der.es 
gamle mor btev boende paa slottet, og alle J.evet 
de sammen i endrægtighet og glæde. 

Gutten som vilde lære noget. 
Et gammelt eventyr. 

.Ja nu var han saa stor at han skulde lære 
11oget, men det han skulde lære, brydde han 
sig ikke om at lære, og det han vilde lære -
det fik han ikke lov til. Saaledes gaar det. 

.,S m e d, derved blir det;' sa faNn. 

. ,S kr æd der," sa moren. 
"Heksemester!" sa gutten. 
Da sl-og faren i bordet og sa: 
"S.aa gaa ut og se hvor du kan komme i 

lære; vi vil bare ha dig herhjemme, hvis du 
opgir dine nykker." 

Saa maatte gutten gaia hjemmefra. 
Ute i den store skog ropte han mange gan

ger: 
"Er det ingen som vil ta mig i heksel'ærel 

Jeg vil saa gjerne lære at hekse!" 
Og inde bak de møirke trær svarte ekkoet: 
;,Hekse - hekse!" 
Han gik efter lyden og møtte kort efter en 

styg, gammel, rødøiet kone med hvitt, tufset 
haar og lange hugtænder. 

"Er det dig som vil iJtere al hekse? Det træf
fer sig meget heldig, for jeg er netop gaat ut 
for at se at finde en læding; hvis du har mod 
og lyst, saa kan du følige med straks." 

Han fulgte med konen ti..JJ en liten skoghytte, 
hvor der bodde en vakker, liten pike som het 
Grete og tre store, fete sk.rubtusser. Over ilden 
h.ang en kjel, hvori der koktes nog·et som l'ugtet 
saa underlig surt og skarpt. Konen satte den 
ene skrubtusse paa dørtreskielen for at den skulL 
de holde v.akt, den anden bliev sendt op paa 
loftet for at ire en seng tit lærlingen, og den 
tredie satte hun paa bordet for at den skulde 
lyse; men den skilte sig meget daarlig v•ed det, 
det var bare et meget svakt lys som skinte ut 
fra dens øine. 

Konen og Grete spiste nu aftensmat, men gut
ten kunde ikke faa ned en bit, han syntes at 
det som kom paa bordet saa saa væmmelig ut. 

Saa fik han lov ti}; at gaa op og lægge sig. 
Han sovnel saasnart han laa i det friske, duf
tende hoii, og han dromte at den sot·e, lille Grele 
var den som skulde lære ham at hekse. Det 
syn les han var en god dr01m. · men det som hlev 
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snakket om nede j sluen drømte han riglignok 
ikke om, og del var heller ikke saa hygge! ig. 

Den gamle k·one sa till Grete: 
"Denne gang var det en fot flue, j-eg faugel ! 

Den gutten er frisk og pen, ham kan vi baade 
faa suppe og stek av i mange dage; væk mig 
ved solopgang, saa jeg kan faa slagtet ham! " 

Saa gik hun og la sig til at sove. Men lille 
Grete kunde ikke faa sove, det gjorde hende 
altfor ondt for den pene gutten. Hun hadde 
ikke sct saa klare, blaa øine og saa pene krø] . 
ler før, og saa hadde han smilt saa veulig til 
hende, nei, han rnaatte ikke dø, hun maatte be
nytte litt av sin heksekunst til at frelse ham . 

Fo·r lille Grete kunde hekse. Den gamle heks 
hadde nemlig stjaalet hende fra hendes foræJ. 
dæ, dels for at faa hjælp i huset og dels for 
at lære hende saa meget hekseri at hun kunde 
flyve gjennem l'uften for hende, forvandle 
fisk til fug11 og all saadant, naar den gamle ikke 
kunde gaa ut for sin gigt, for den kunde hun 
slet ikke hekse bort. 

Nu vilde alitsaa Grete forsøke at hekse lill for 
egen og guttens regning og sammen med barn 
flygte bOf't fra heksehytten. 

"Hans, Hans; ' ropte hun, "staa op og følg 
med mig, dernede lurer døden. Heks·en vil spise 
dif1" ". 

,,Ja, men hvis jeg gaar, saa lærer jeg jo ikke 
at hekse," sa Hans graatefærdig. 

"Hvis du saa gjerne vil '.lære det, - du kan 
f'orresten tro, al det ikke er saa morsomt - s.aa 
skal jeg 11ære dig det, hvis du staar op straks 
og følger mig. Nu da jeg har advaret dig, sa0 
gjælder det ogsaa mit liv, slaa op og kom. " 

Barna listet sig nu stille forbi den gamle heks , 
der sov som en sten, og naadde bort W døren: 
her stænket Grete nog·en draaper vand paa dør
treskelen og sa nogen hekseord, saa sprang Hans 
og hun ut i skogen . 

Men hvor lure de end hadde været, saa menlv 
den gamle heks dog at ha hørt en lyd, o~ hun 
ropte halvt i sø•vne: 

"Grete, staa op, det er vist dag I"' 
En av vanddraaperne sv:irte med Gretes 

stemme: 
"Jeg er alt oppe . 
sov i ro; 
jeg virker for os begge to. 
Jeg bæl"er vand, 
jeg ilden trender, 
snart skal du se hvor fint det brænder. ,, 

Saa vendte heksen hodet og sov videre, 
mens barna sprang videre fremover, saa fort 
de bare kunde. 

Litl efter blev den gamlie urolig igjen og 
ropte: 

"Gr.ete, GI"ete, brænder ilden?" 
En anden vanddraapc svarte med Greie~ 

stemme: 

"Ikke endnu, 
brændet er vaatl, 
sov litt endnu, 
soo brænder det godt. " 

Saa la heksen sig endnu en gang til: ro, mens 
barna sprang videre, saa fort de bare kunde . 

Da stod solen op, og dens straaler skar den 
gamle i øinene, da hun aapnet dem paaklem 

Saa var hun med et lysvaaken. Hun sprang 
op og ropte: 

"Du daarlige, dovne pike, solen h.ar jo staa1 
op, hvorfor har du ikke vækket mig?" -

Men hun fik ikke noget svar paa delte spørs
maal, for 1Sol1en 11adde tønet bort vanddraaperne. 

Saa for hun .rundt i huset og lette. Hun blie\· 
mer og mer rasende. Der var hverken feiet. 
baaret vand •eller gjort op ild. og baade gutten 
og piken \ ar borte. 

(Sluttes) 
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1. 
1. Il us ter : "Stakkars 'f.iger, gjør det sa.a 

ondt? Er deit heksekud? Kom, saa skal jeg 
gi <iig dette plaster paa ryggen I" 

Tiger: "Det er lumbago jeg har, men det 
er nok et og det samme; tror du plas~eret 
hjælpt'"r for det?" 

4. Il us te· r: "Vær nu stille, Tiger, feg skal 
ta ganske lempelig!" 

Tiger: "Au, au! Sto- o- p!" 
----
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7. Buster·: "Kom nu ut, -Tiger, kom ut, 
jeg vet eri sikker maate at faa det av paa !" 

r <. - - :z:·,1,:J"/'_. r:i.. 

"'Y• . ,.. ~ 
- .1.,;, .. ...,,~"~~- .. 

'. , .. .• ) ' ~/'_,,"",,,",,.;.::_ --~ -- IU. 
~ .... ~,,:;-- ·"e':,.: . "._ /14 .. ~ ... ~ 

10. Bust eir: "Hold ut, Tiger!" 

l 
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BusteP BPownø skøiePstPekeP. 
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Da Tiger fik lumbago. 

2. Buster: "Nu silter det fasl; du skal 
nok s·e! at det hjælper !" 

Tiger: "Tak, Buster, jeg synes allerede rlel 
hjælpcr!" 

5. Buster: "Hop op i hadekarret , jeg skal 
- prøve at ta det av med vand! " 

e 

-~----

8. Maria ne: "Hvad skal der foregaa nu?" 
T i g er: "Der skal slet ingen l ing foregaa, 

Buster har bare lovet at taa det djævelske pla
ster av - " 

Buster: "Ja vist har jeg lovet det, Tiger." 
--. r·:;~ 

(; . ," ~ ) (/ . .? 

~ ' 1 ~-·<1 
·\ _L-.._ - . ' . 

[ 1f~~~: 
'!'\ !· 1i ~ \ _. • 

. . , , I 
~ o -

11. Tiger: "Au, au, min ryg - " 
P.uster: "3!1 jeg dig ikke at du skulde 

bli kvit det!" 

3 
3. Ti gcr: "Uet klor saa; jeg vil gjerne hH 

d+ct av, men del sitter vist for rast!" 
Duster: "Du er blil en kujon. Tiger ; du 

sætter jo øine op som en gammel ugle! " 

!J. B u s ter : "Taalmodighel , Tiger, nu ei· 
det snÆtrt forbi!" 

Ti g e I": "Bare han nu ikke fit1der p-aa nogel 
bak mi11 ryg I I" 

--- -
. '·12 --:::::;;;.,,. -~-======~ 

12. Tiger: "Det var da et hel<.l at luml>:i 
go,en, eller hvad det nu heter, gik sin vei m<' ,i 
det samme!!" 
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Eketræsengen. 
Av A. G. Greenwood. 

Oversal av P. Jerndorff-Jesseu. 

Alle slirrel paa ham. Elevalormanden v,ecl den 
underjordiske jernbane blev næslen forskræk
kel, da Willie Laxfords vældige haand blev rakl 
henover hoderne paa to andre passagerer for 
al vise frem billetten. 

Ingen la merke till reklamerne paa elevator
væggen, da de gled opover. BI:eke, sykelige kon
torister betragtel med mørke miner den unge 
kjæmpe. Slanke, smidige studenter mønstret ham 
med beundring like fra hans store støvlers laa
spids til hans grønne sportsl'ue som omtrent 
skjulte de Iyse krøller. 

Han fik snese av bymennesker til at tænke 
paa ferie, grønne marker og skoge, frisk luft 
og solskin, 'Og smaa bulikdamer beundret hans 
i;nilde, blaa øine og hans glalbarberte, solbrændte 
kinder, mens en ung laps i laksko fniste, idet 
han hviskende gjorde sine bemerkninger om 
kjæmpens daarlig sillende klær og orangegule 
slips. 

J\Ien det lot ikke W., al Willie Laxford la 
merke til noget av dette. Hans vidt opspiNe 
blaa øine var frestet paa opsl'agene, som ad
varte passagererne mot lommetyver, saav,el' kvin
deligc som mandl'ige. Han trykket en brun pa
pirpakke tæl ind til sig og hørte sig sel'v i den 
tale han skul'de holde til sakføreren. 

Elevatoren stanset, og passagererne spredtes 
til al'Je kanter. Willie Laxford blev motfalden 
staaende paa forlauget. Advokat Foyle, som 
skyndte sig til relssal'en, fanget bondens blik, 
og Will'ie skyndte sig at indhentc den lille j urisl. 

"Vil De ikke være saa snil'd at si mig hvor 
Lincolm Inn er, sir?" sa han. 

Advokaten saa litt grætten op; men derpaa 
smilte han, som de fleste folk gjorde, sdv om 
de hadde det travelt, naar de saa Laxfords mun-
tre, godmodige ansigt. · 

"Jeg skal netop ·den vei," svarte han. "De · 
kan følge med mig. Hvilket nummer skal De til?" 

Willie trak en lap papir frem. 
"To og firti. D'hrr. Melrose, Keswick Qg Keith, 

sir," sa han. 
"Det er vel ingen proces ?" spurte advokaten. 
"Nei, sir - det skal jeg ikke ha noget av; 

jeg vilde hel1l1er miste livet end begynde paa 
det," sa Will'ie. "Nei, jeg er bonde; }eg har 
en liten farm i Sussex. Jeg sitter haardt i del 
- meget haardt i det. Jeg-" 

Han rødmet, smilte bredt, bøide sig ned og 
tilføiet: 

"Saken er, sir, at jeg er fol"'elsket. Det er før
ste gang jeg er i London. Saken dreier sig 
om 'en liten sum penger - ·en arv kan De gjerne 
kalde det. Hvis det da er sandt, hvilket jeg 
næsten ikke kan tro; men jeg kan kjøpe firti 
hektar for dem, og saa faar jeg al min jord 
samlet. Hvis det er rigtig, sir, saa har jeg tænkt 
at gifte mig." 

"Gratulerer," sa advokat Foyle, "men nu er 
vi ved Lincolns Inn, og hvis en ældre mand 
tør gi en yngre et raad, saa vil jeg si Dem, at 
De gjø,r bedst i. ikke at tale al'tfor meget om 
Deres affærer, for London er fnld av bedragere." 

"Ja, ta Dem iagt for lommetyver - kvinde
lige saavel'som mandlige," anførte Willie med 
sit bredeste smil; "men det tok mig nu ikke saa 
lang tid at komme paa det rene med, at De 
var en lllil.Ild man kunde betro sig til, sir." 

"Her er vi ved lo og firti, " sa Foyle; ,,j-e.g 
~ 
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sier Dem lak, De har sagt mig en av de største 
komplimenter, jeg nogensinde har faat. " 

Willie Laxford tok av sig sin lue. Advokaten 
løftet paa sin floshat og gik videre. Lnxford 
steg opover trappen og fandt h øiere oppe en 
gut læsende i et billig ukeblad. 

"Bor mr. Melrose, Kesvick og Keith her, min 
søn ?" spurte han. 

"Der er ingen som bor her, min gode mand, "' 
svarte gutten. "Dette her er kontorer. Mr. i\lel
rose er forresten død, mr. Kesvick har trukket 
sig tilbake, og mr. Keith har aldrig eksistert , 
saavidt jeg vet. " 

Forsigtig og meget forbauset trak Willie sin 
lap papir op av lommen. 

"Åa, javel, firmaet har sine kontorer her, det 
er rigtig nok," sa gutten. "Det er opover trap
pen Qg saa første dør tilhøire. De kan godt 
træffe mr. Clare, han er netop kommet." 

"Ja, men jeg har ikke noget at tale med mr. 
Clare om," sa Willie. 

"Det er ham som er l\felrose, Kesvick og 
Keilh," sa gutten, "han er hodet for hele fir
maet." 

Lill mistænksom gik Will'ie videre opover 
trappen. Mr. Clare mottok ham med stor ven
lighet. 

"Jeg saa Dem sammen med mr. Foyle utenfor, " 
sa han. " Hvad kan jeg være Dem til tjeneste 
med, mr. Laxford ?" 

Willie satte sig ned, og mr. Clare saa litt be
lænkelig paa sto1'en. Langsomt og med stor 
varsomhet mot knuterne løste Laxford sin pakke 
op. Han viklet en liten, meget rusten blikæske 
ut av den. Fra sin vesUomme tok han derpaa 
frem en skraatobaksdaase, lukket den op og tok 
frem en liten nøkke~. Sakføreren sukket: han 
følte at det vilde være frugt,esløst at fremskynde 
sin klients foretagende. 

WilHe Laxford aapnet med nøikkelen den gamle 
blikæske og tok frem et brev, som han stiltiende 
rakte mr. Clare. 

Sakføreren tok sine brilter paa sig, la benene 
overkors og læste brevet. 

"Jeg, James Kerry, som er paa fød·eraad 
hos min datter og hendes mand Ernest Moffat 

paa Oak-Apple farmen i Grevskapet Sussex, 
har længe tigget og bedt min svigersøn om at 
pløie op den eng, hvori jeg nedlægger denne 
æske. Jeg har selv været farmer i næsten 
seksti aar. Det er en skammelig forsømmelig
het. Tilsaadd med hvete -" 

De følgende tal1 og argumenter forstod mr. 
Clare ikke meget av. Han skjænket dem derfor 
bare et ganske overfladisk bl"ik. 

"Men min svigersøn har aldrig virtet folge 
mil raad. Litt græsning til ungkvæget og et 
par pund for det daarlige ho,i er alt, hvad han 
faar ut av engen, og det er jo ingenting - det 
er ikke landbruk. Jeg eier to hundre og femti 
pund; de har jeg bragt ind til d'hrr. Melrose, 
Kesvick og Keith og snakket med mr. Melrose 
om mit forehavende. Pengene er blit anbragt, 
og renterne blir utbetalt til Carlingford hospi
talel forelløbig; men kapitalen vil bli utbetalt 
til den nw.nd som viser sig at være en rigtig 
landmand og pløier eketræsengen op - det 
vil med andre ord si den mand, som finder 
dette brev og æsken som det ligger i, hvit
ken jeg nu lægger ned i engen i plogj-erns 
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dybde. Gid han maa ha held og lykke med 
sig. Det 'er bare en !ilen bel'ønning for nyt
tig arbeide. 

James Kerry. 
P. s. Sakførerne bor i London nr. 42 Lin

colns Inn." 
Mr. Clare rynket forbauset panden. 
,.Dette her vet jeg slet ikke noget om," sa han . 
Will'ie Laxford blev meget lang i ansigtet. 

"Ja, jeg tænkle det jo næsten, sir. Jeg var 
ræd for at det var en "and". Den gamle farmer 
var litl forstyrret i hodet, har jeg hø1rt. Han 
døde omkring 1876, og hans svigersøn Ernesl 
J\Ioffat døde ifjor; del var av hans enke }eg 
kj øpte gaarden. Hans datter Kit, det er hende, 
jeg-" 

Han fnldendte ikke; det var jo ikke nødven
dig at indvie denne knastørre sakfører i sine 
kjærlighetshist{)rier. 

"Der er altsaa ikke noget i det - slet ikke 
noget ?·' spurte han. 

Sakføreren sknlte til brevet og rystet paa ho
del. 

"Jeg ,er ræd for al det hele er fantasi,er av 
en gammel mand som har gaat i barndom," sa 
han. 

"Ja, jeg tænkte det nok; jeg har hell'er ikke 
fortalt del til en eneste sjæl, for jeg vilde ikke 
at de skulde gjø,re nar av mig," sa Willie og 
reiste sig; "men et litet haah hadde jeg dog -
et ganske litet. To hundre og femti pund I Del 
er en stor sum for - " 

"Carlingford Hospital, "' gjentok mr. Clare ef
tertænksomt, og pludselig ringte han paa sin 
hjemmetelefon. 

"Er mr. Elphin der? - Er det Dem, mr. El
phin? - Har De nogensinde hø,rt mr. l\felrose 
nævne Carlingford hospitat?" 

Her blev en pause. 
"Ja, ja. Hvor? Naa, i ,Blandede saker' ? Ja, 

saa vil jeg se efter der." 
Han gik over til den motsatte væg till et stort 

dokumentskap, hvorpaa der med forgyldte bok
staver stod : "Blandede saker". 

Willlie Laxford betragtet ham opmerksomt. 
"Sæl Dem ned," sa sakføreren. "Min fnld

mægtig har 1en dunkel erindring om dett,e hospi
tal, og han har været her i gamle l\1elroses 
tid; men de.r er en saadan mængde - " 

Under denne forklaring hadde han trukket det 
ene dokument op ener det andet. Pludsrlig ut
brøt ban: 

"James Kerrys testamente - fortrolige inslruk
tioner," læste han og kom tilbake W sit bord 
med en gnl pakke ombundet med et falmet, rødt 
baand. "Her har vi altsaa papirerne - lia os 
nu se." 

Taalmodig, men dirrende av spænding stod 
Will'ie og ventet. Mr. Clare læste det ene papir 
gjennem efter det andet, brettet dem sammen og 
la dem ved siden av sig. 

"Mr. Laxford," sa han tilsidst, "det gl'æder 
mig at kunne meddele Dem, at det er fuldstæn
dig riglig hvad De har sagt. De to hundre og 
fem ti pund skal gaa till den som plø:ier op en
gen og finder æsken. Hvis den ikk,e var blit 
pløiet, og æsfoen av den grund ikke var blit op
daget, sknlde renteme stadig være blit betall 
til hospital,et. Et meget merkelig testamente -
rent enestaaende. Men fnldstændig I:ovmedhol
delig. De er et lykkelig menneske, mr. Laxford. '"' 

"Det er altsaa virkelig sandt," utbrøt Willie. 
"Fuldstændig s.andt, og jeg haaber at kunne 

overlevere Dem pengene senest om en ukes tid. " 
"Jeg vil allJikevel ikke tro det, før jeg ser 

dem," sa Laxford. 
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" De er en fornuftig m.and," sa sakførel'en og 
lo; " mien De behøver ikke at være ræd. Engen 
er jo pløiet og æsken ftmdet _:_ testamentets be
tingelser er opfyldt. Jeg skal nu straks sætte 
mig i ~orbindelse med hospitaliet; men nu skal 
jeg møte i retten, mr. Laxford, og derfor - "' 

Straalende over helie ansigtet fulgte \Villie med 
sakfareren nedover trapperne. 

"F~rvel, " sa mr. Cl'are, - "det er sandt, for 
en o rdens skyld maa jeg sende en el'ler selv 
komme ut for at se, om engen - hvad e r det 
den heter?"' 

"Eketræsengen - den heter slik, fordi der 
slaar et gammelt eketræ midt i den. " 

"Ja, som sagt, jeg maa se, om den er pløi·et, 
forstaar De nok, skjønt jeg naturligvis er over
bevist om at den er det, for ·elliers vilde De jo 
ikke ha fundet æsken. J.eg skal komme, naar 
jeg har -ordnet saken - om en ukes tid. Og saa 
farvel , 'mr. Laxfo.rd. " 

Willie saa efter sakfører·en, som skyndte sig 
videre, Clg derefter gik han bort til en konstabel· 
og spurte efter det nærmeste t!elegrafkontor. 

Da han kom dit, skrev han: " George, adress-e: 
Laxfo1·d, Oak-Apple Filtledean, Sussex. Ja. Lax
ford ,· ' og telegraferle dette hj·em. 

Derefter tilbragte han nogen tid med at se 
i bu tik vinduer, spiste saa 1 unch (till bedrøvelse 
for opvarterne •og til fornø·ielse for gjesterne, 
som veddet med hveJ·andre om lwor mange por
lioner han •kunde fortære) og tok de!'efter med 
logel hjem. 

Den følgende 'l'ørdag tel•egraferte 1ru·. Clare, al 
han vilde komme for at se paa engen. 

Laxford tok imot ham paa stationen. Sak
føreren tok frem ·e t kort, sammenlignet det med 
engen og sWte sig ved hækkoen, hvorfra han 
kunde Qverse hel·e det nyopptø.iede stykke land. 

"Ja, 1det er jo altsammen iorden,"' sa hian . 
".Jeg tok selv hitut, for det er jo et saa deil'ig 
veir ida,g, og jeg tænkte at en mundfuld av Deres 
friske luft ktmde gjøre mig godt. Faar jeg nu 
se, hv·orledes De bor, mr. Laxford ?'' 

Ved et glas kirsebærvin (som han inderliig øn
sket han kunde helde paa bl:omsterpotterne med 
de prægtige pelargonier i vinduet) og en ci
gar forlsalte mr~ Clare nu sin forretning. 

Han leverte Witlie Laxford to hundre og fem 
og firti pund i sedler (de fem mangliende pund 
var hans honorar, sa han) og tok frem en kvit
tering, som han bad Laxford skrive under. 

\Vime sat ved den anden side av bordet, hans 
store fingre famlet med de knitrende sedh~r, og 
han vedblev at stirre sliYL paa dem. 

"Om De er en flink farmer eNer ikke, tø•r jeg 
ikke ha nogen mening om," sa mr. Clare smi
lende, "men jeg virde ialfald ikke ha pløiet en
gen paa denne aarstid." 

"Det er trolig," sa Wil'lie kort. 
.,l\fon det kommer jo ikke mig ved. Og nu 

ønsker jeg Dem held og l'ykke med pengene, 
mr. Laxl!o·rd." 

Han løftet sit glias, reiste sig op og nippet til 
clen sure kirsebærvin. Han begyndte derefter 
at snakke o'm kornpriserne, kvægopdrætning IOg 
saadant; men Wiltie var blit saa underlig taus. 

Da sakføreren gik lil stationen ful"gte Willi-e 
ham paa veien. Hvor veien fra · gaarden mundet 
u L i landevei•en, gik en ung pike forbi dem, 
og hun saa opmerksomt efter de to mænd. Mr. 
Clal'e 'tok av sig sin hat; han var attid meget op
merksom 'mot unge, pene piker. 

"Miss i.\foffat," mumlet Wil'lie, "Kit, sir. Den 
unge pike, s om jeg sa -at jeg - " 

"San er der endnu større grund lil at ønske 
Dem tillykke, "' utbrøt sakføreren. 

"Ja," sa Will'ie, "hun er likesaa god som hun 
er pen. Rank sO•J:l1 et ungt granlræ og med et 
hjerte saa ·rent s·om en kildes vand. H u n kun
de ikke lyve - hun kunde i k k ·e bed rage 
nogen, se 1 v om d c t g j al" d t hendes I i v. ·· 

Sakfø:reren saa noget forbauset paa ham. Den 
unge miand talte saa underl'ig eHertrykkelig, næ
sten vr·ed. 

"Jeg er viss paa, hw1 vilde si det samme om 
Dem, mr. Laxford, " sa han. 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

"Ja, det vilde hun.· ' 
"Jeg visste det, og jeg oosker dere begge til

lykke," sa mr. Cl"are. 
Han fr.emskyndet sin gang, for hans lid var 

korl; men Willie rakte armen fpem og grep fat 
i ham. 

"Hun - hun vilde ta feil ',' ' sa han med lyk 
steixnme. 

"Hvad mener De?·' spurte sakføreren . 
" Hun vilde ta feil'," gjentok \Villie. 
Hans ansigt var blit helt morkerodt. Han saa 

ikke paa den tmge sakfører, men stirret lilbake 
over hans skulder efter Kit Moffat. 

"Jeg 1er en bedrager," sa Will'ie Laxford. 
"Men Vorherre bevare os! " ulbrool sakfa reren. 
"I London har dere det opslaat aHev·egne: 

,Ta Dem iagl for lommelyver-, " sa Wil1ie. ,.Sa a
d a n 1e r j e g_ J e g h a r s t j a a 1 e t - jeg h ar 
- jeg - " 

"Men min gode mand da, ·' sa Lakforeren og 
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vel ind til" Dem for at faa sikkerhet for del , og 
jeg sa til Geo·rge: ,George, hvis jeg telC,,"I"aleroi· 
det ene ord "Ja· ' lil dig fra London, saa skal 
du pløie engen fra hæk m hæk'. Han lrodde 
jeg var tusselc. Ploie engen, naar hveten ikke 
er i sløirre pris! i\fen da jeg var sikker ' pa11 
de to hundre og femti, kunde det allikevel be
tal e sig at pl"orie den - og ploiet, det blev den. " 

Sakfareren stod og klodde sig paa næsen; han 
saa baade tvilrnadig og ærgerlig ut. 

.,Ta Dem iagt for lommelyve,-' sa Willie, "det 
er mjg - en lommetyv! " 

Der blev la ush<'l. Sakforer.en slod og 1<1·nkle 
sig 0111. 

"Tilfæl'del har været Dem gw1stig - skjæb
nen elle r forsyn et, hvad De nu vil kalde det," ' 
sa han lilsidst. .,Jeg kan ikke se, at Deres 
I)ercs -" 

.. Bekjcndclse," indskjø.d \Vililie skamfuld. 
" Deres re rl egjo·rclse, " vedbllev mr. Clare-. ,.ror-
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En ung pike gik forl>i dem; hun saa opmerksomt paa de to mænd. 

forsøkte at frigjøre sig for kjæmpens arm. 
"Del gjøir mig ondt," sa Will'ie og slap ham. 

.,Har jeg klemt Dem? Om forladelsc. Jeg glemte 
del - jeg syntes det var min ·egen hals jeg hadde 
fat i - jeg -" 

Hans stemme kval!es, og han gik el sk1·idl 
tilbake. 

"Vil De ikke følge med tilbake -- li! Oa k
Apple ?·' sa han. 

F1orbausel og ærgerlig vendte sakforeren om, 
og da han igjen sat i Laxfords li11c slue, h9de 
han med et alvorlig ansig! paa ln-ad farmeren 
hadde at si. 

"Aldrig tænkt paa at oppløiie ekelræsengen -
ikke tænkl paa det et eneste øieblik," sa \Villie, 
mens 'han sWlet sig foran den lille, lomme ka
min. "Det var disse italienske hons; det er en 
ren race, 1og jeg vilde ikk·e ha den blanclet, der
for skulde de holdes borte fra alle de andre 
simple høns. Saa hugget George, min dagarbei
der, og jeg nogen asketræstolper og salle ned, 
og slog staaltraadnet paa for at lage en hønse
gaard til dem ute paa engen. Jeg holdt paa at 
grave det sidstc hul tit stolperne, da min spade 
støtte ·mot blikæsken. Dengang var engen slet 
ikke blil pLoiet. Jeg tok æsken herind og luk
ket den ·op. Jeg trodde at det hele var narre
streker, fo.r den gamle Jim Kerry var !ilt for
styrret i hodet - det sa alle som kjenclle ham, 
i del mindste sier mrs. Moffat det samme, og 
hun er da hans datter. Men jeg reiste allike-

andrer saken i nogen henseende. Pengene skul-
de jo gis lil den mand som pk>iet engen. og 
De har ploiet den. Eketræsengen er pl'øiet. De
res grunde til al ploie den v·edkommt>r ikke 
n1ig.· ' 

.,En dygtig fariner - ham var det som skulde 
rorlje1w pengene,-· sa \Villie. "Den mand, som 
plo·icle den uvidonde - for al høs~e frugten aY 
sil arbeide. Men jeg ploide den, vet vidende al 
jeg Yilde ho1Slc fruglen fra den lille blikæskc. ·· 

"Del forandrer ikke saken, ·' sa sakfØ'fleren 
halsstarrig. 

"Jo. det forandrer elet hele," sa Willy. "Jeg 
har stjaalet - det er tydel'ig. Jeg visste hvor
lavl jeg handlet. Jeg visste det he1'e tiden. :'ifen 
da jeg nu saa Kit , saa kunde jeg ikke mere. 
Hvacl Yilde Kit si, hvis hun Yisste det" spurte 
jeg mig selv.·'' 

"Kit; det er jo ikke loven, min gode 111a11cl: ' 
sa mr. Clarc. 

"Hvad bryr jeg mig om loven 1 ·' brol del ul 
av Will'ie. "Jeg tænker bare paa hvacl der ei
ret og redelig. Har jeg væ1,et ærlig og rellin
jel ? - Ja , saa rellinjet som skorslensrøk i storm. 
Ærlig·? Tro'r De jeg vil rore de penger? Tror 
De saa al jeg nogensinde kunde se Kit like i 
øinene. Jeg har bedraget en gammel, dod og 
henfaren farmer - bestjaalet ham l'ikeS•l<I grovt 
som 'om }eg hadde slukket haandcn i hans lom
me. Han har ikke efterlatt sine penger til en. 
bedrager - det vel jeg da.·' 
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"Eketræsengen er plø"iet!" sa mr. Cfare igjen. 
.. Aa, den forbistrede eng!" ropt·e Will'ie med 

·taarer i øiinene. "Gid jeg aldrig hadde set den 
for mfoe oone. Og de forbistrede italienere -
jeg \'il slagte dem allesammcn den dag imor
gen 1·: 

Om forladeltse - jeg blir grov - jeg bl'."r Dem 
om undskyldning, sir; men saakdes er det fat 
med mig. Jeg kan ikke ta imot peng·ene. Hvad 
skal jeg gjøre?" 

.. Tænk mere rolig over saken, min god·e mand 
- husk, hvad De har forlall mig. - Deres 
hryllup -" 

.,fo, jeg hadde netop besluttet at fri iaflen, '' 
sa Willie fortvilet. "Vi skal møtes klokken ni 
- ved møllen - jeg hadde bestemt mig til at 
fri - " 

Han skjøv pengesedlerne henger fra sig. 
Igjen kom sakfø.reren med sine grunde, talte 

fornufl til ham og anførte ltovens bokstav. 
.,Er det lov, saa er den ikke r·etfærdig," svarte 

Laxford. "Nei, jeg gaar ikke med paa det. Jeg 
k<1n ikke ta dem, det er sikkert." 

.. i\fed mindre De vil forære dem iJort, kan 
jeg ikke se hvorledes De nu kan bli kvit dem," 
sa mr. Cl are. 

"H vern skul de saa ha dem ?'' spurte vVHHe, 
som gik ind paa tanken. "Sæl nu at de aldrig 
\'<li' hlit begravet?·' 

.. Dr maatte da ha g:rnl til en bror av mr. 
Jamrs Kerry - en viss Ilenry Kerry. Det foem
gaar av papirerne." sa mr. Clare. 

,.N aa - saa la ham faa dem. Gi ham dem; 
mrn 5i ham ikke at de kommer fra mig.'' 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

"Jeg er ræd 
"Saa maa jeg henvende mig til en anden sak

fører," avbrøt Willie ham. 
Han tidde og rakte haanden ut. 

"Aa, vil De ikke hjæl'pe mig. Jeg har begaat 
en nedrig handling. Der er bare en maate hvor
pa.a jeg kan bli ærlig igjen. Jeg maa ganske 
vist vente mied at fri til Kit; men jeg kan da, 
naar tiden J;,ommer, gaa til hende som en ær
lig og redel'ig frier. Vil De ikke hjælpe mig?" 

Efter fornyet protest og efler gjentagne argu
menter, lovet mr. Clare at hjælpe ham. 

".Jeg vil tal1e med mrs. Moffat - De sier jo, 
at hun bor her i nærheten - og se at faa vit·e, 
hvor hendes bror Henry er," sa han; "og saa 
vil jeg sørge for at han faar pengene. Jeg skal' 
nok ogs.aa S·Øll·ge for at Deres navn ikke blir 
indblandet i saken, siden De er saa meget imot 
dt't. Og saa farvel igjen, mr. Laxford. " 

Han var ærgerlig og stiv, og Wil'lie saa bedrø~ 
vet ned paa ham. 

"Vil De ikke gi mig Deres haand ?" sa han 
motfalden . 

i\Ir. Clare rakte ham .ha.anden, og hans ansigt 
opklartes. Der var virkelig taarer i hans øine 
da han sa: ·· ·-

"Jeg føler mig ogsaa slolt. ,Ta Dem iagt for 
lommetyve', er kanske en nødvendig advarselt i 
London - men saaledes er det ikke her ute 
paa landet. " 

"Nei, de melder sig seTv." sa Willie. 
"De eksisterer slet ikke - ialfald ikke i denne 

egn," sa mr. Clare. "Jeg har truffet en meget 

:!;) 

halsstarrig, le1 meget egenraadig, en meget ufor
nuftig ung mand med et hjerte av rent guld." 

Maanen steg op bak møllen, og Willie Laxford 
skynd te sig !med iat fortælle historien; for i 
tusmørkel kunde hans blussende rødme ikke 
ses. 

"Det var jo saagodtsom et tyveri," sa han til
sidst. "Du vil vist foragte mig, Kit. Kanske du 
vil foragle ,mig saa dypt, at du ikke vil' vente 
paa at jeg skal erklære mig. Jeg hadde tænkt 
al fri til dig iaften - men nu kan jeg ikke -
jeg er fattig -" 

"\Vill'ie," sa hun og gik tæt bort til ham, "sak
føreren kom i eftermiddag for at snakke med 
mor. Onkel Henry var min gudfar. Han er 
død; del er flere aar siden han dode. Han ef
terlot mig altl hvad han eide. Det var ikke me
get, det vet du jo. - Men nu - nu sier mr. 
Clare - " 

Hun rakle begge hænderne op og la dem paa 
hans skuldr·e, hævet sig paa tærne og nærmet 
sit ansigt til hans. 

"Nu ga.ar de penger du taler om lilt mig, Will; 
men jeg kan ikke ta dem. Jeg vil ikke ha dem, 
med mindre -" 

Den opgaaende rna.anes første straaler gled 
forbi møJltens skraa tak. Han saa ned i hendes 
sole, blussende ansigt og hoI:dt pusten. 

"M ·ed min dr e d u tar m i g i l il gi f l,'' 
hvisket hun. 

.Nu Yokser hveten frodig paa eketræsengrn. 
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En hat fuld av æbler. 

l. Der var nogen gutter som paa vej.en hjem 
fra' skolen hadde fundet en høi hat, hvor pulden 
var lø-s. De hold.i krigsraad om hvad de kunde 
bruke den til. Og de utpønsket en snedig pl:an. 

3. Gutten leverte sine ti øre, ho1'dl hatten 
frrm. og manden begyndle at heldt', - men 
imens hadde de andre kjække, unge herrer stil
let det krumme rør under hallen, bøiet den løse 
puld tilside, - og eplerne trillet i en ustan
St'lig strøm. 

<'\ 

2. Der isat en rar, gammel mand borle paa 
hjørnet og solgte epler. "Undskyld, men kan vi 
faa 1en hat fuld av epler for ti øre?" spurte 
skøiergultene. "Jo, det kunde vist godt gaa 
an, " mente eplemanden. 

' ............ ,;,......J 

4. "Del var da en ualmindel~g stor hat," tænkte 
eplemanden først; "dette kan jeg jo ikke staa 
mjg paa," tænkte han dernæst; men tilsl'ut ropte 
han: ,,Slike skøiergutter og durkdrevne kjeltrin-
ger 1 · ' - Han hadde da opdaget deres fif. 

Nogen faa kunster, som kan gjøres bare 
med hænderne. 

Der er noget, man altid "har ved haanden", naar 
n:an vil lage smaa kunststykker, nemlig selve hæn
derne. I virkeligheten kan man ved hjælp av bare 
hænderne lage flere smaa morsomme kunststykker. 
Vi skal ber gi anvisning paa nogen og samtidig op
fordre vore læsere til at prøve dem. Faa en av c1i11~ 

bekjendte til at lægge sine hænder knyttet over hn·r
andre med besked om, at ban skal holde dem i denne 
stilling. Forsøk saa at slaa dem fra hverandre \'Cd, 
at du fører dine pekefingre mot dem fra siden, sa:i
ledes som paa billedet, og du vil faa se, at de to hæn
der som ser ut til være saa faste i sin stilling fl,y1· 

fra hverandre for dette tilsyneladende saa ufarlige an
grep. En anden kraftprøve kan man utføre ved. al 
man holder den midterste finger op mot næsen, den 

som faar den opgave at fjerne denne fingeir ved at 
trække - ikke rykke - vil faa en vanskelig, i mange 
tilfælder 'Umulig opgave. - Du gaar kanske og tror, 
at du har urnaadelige fingerkræfter, og saa kan clu 
ikke engang brække en fyrstik med dem, vel al 
merke, hvis fyrstikken anbringes som paa billedet og 
armen strækkes ret ut fra skulderen; samtidig maa del 
iagttas, at fingrene ikke maa bøies. - I almin
deligbet vil det bli regnet for en let sak at bøie tom
melfingeren saaledes, at den kommer til at ligge incle 
i baanden, rørende ved haandfl.aten, men der er dog en 
stilling, b vor ikke dette gaar saa let. Billedet viser 
denne. 
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Modeberetning. 
De tidligere saa kostbare stoffer: silke og flø i el 

brukes overmaade meget ivinter, sandsynligvis fordi 
de i aarenes løp er blit meget billigere, mens uld
stoffene er steget sterkt i pris. 

Til visit- og selskapsbruk brukes meget de korte 
fikse skjørter av sort taft eller andet silkestof og til 
dette lyse bluser av silketøi, blonde- eller slørstof. 
Hele kjoler sætter man ofte samme.n av to slags stof, 
helst i samme grundfarve, det ene slags mønstret, det 
andel ensfarvet. Fint klæde passer udmerket godt 
til silkeløi, fløiel eller voile; til f1øiel er 1ette, halv
klare stoffer av glimrende virkning. 

St<>rkt mønstrede stolfer under glat slørtyl er og
saa en nydelig modenyhet. Farven maa være den 
samme som det ntdstor som danner den riglige kjole. 
Tyt og taft, tyl eller blondeslof og fløiel danner ma
leriske kontraster. 

Dø sammensatte kjolers peneste modeller har prin
St'Sseskjørter eller ærmeløse liv og hertil fine, klare 
bluser av alle de bedaarende vakre gjennemsigtige 
~loffer, som denne sæson er saa rik paa. 

En tendens henimot rokokotidens moder ses paa 
bill. 1; her er del især det lille spidse liv, som be
toner denne genre, men blandt vinterens nye modeller 
er ogsaa kjoler med hofleophertning a la poche. Alt 
skal nu være i rundskaarne faeoner: skjørter, skjøt, 
ærmeflæser og skulderkraver og omridset av klæde
clragten har undergaat en stor forandring fra forrige 
vinter. At være litt hoftebred gjør ikke noget, og 
damerne behover ikke at gjore sig umaJ,e med at 
figuren skal se meget slankere ut end den er. 

Nr. 1 Of! 2. Eftermiddag~- eller selskapskjole 
med spidst liv og skjort med garneringer. Til denne 
eiendommelige kjole i høimoderne facon maa der helst 
anvendes biødt, fint uldstof eller silkeløi. S k j ort et 
J;c~ta a r av 4 garneringer som er aldeles rette og 
'20 cm. hre'de; den nederste C'r ca. 33/4 m" den næste 
23/4 m" dPn tredie 2 m. og den øverste l'/z m. vid. 
Foran rynker man saa garneringen i et hode over 
en indlagt snor og syr den til den foregaaende gar
uerings nederste glatte kant. Den øverste garnE>ring 
syes til det glatte hofle-bærestykke, som forsynes med 
et 3 cm. bredt avstemt spencer-faconbaand. Skjortct 
knappes bak. 

Li vet utstyres med en ' høi ha Iskrave og en in d
sat smek av hvil glashalist i dobbelt stonæg. ~!an 

pyntrr kraven med knapper og knaphuller og syr 
smekken i meget flne læg, der ved venstre side hol
des fast paø. forstykk•: med trykknapper. Paa livet 
anbringes erter bill. to rader knapper og knap
hullt>r, hvis høire rad bare tjenl'r til pynt, me.ns den 
venstre danner livets lukning. Med samme slags knap
per besættes ærmerne, som utstyres med meget rundt 
skaarne næser, der ligger over hverandre paa oversi
dell. Det indsa tte ærme holdes løselig til paa skul
deren, naar det syes i. 

Paa bill. 2 ses kjolen med et glat tobreddet skjørt 
med sidesømmer. 

Til bill. 1 brukes i st. 48: Ca. 4'h m. stof av 
110 cm.s br0dde, 1/2 m. glasbatist av 110 cm.s bredde. 

(Ti!klipperle snitmonslre 25 øre.) 
Nr. 3 og 4. Vinter-spascr<lragt av floiel med 

pclsbesætuing og tilsrnrenrle lue. Av floiel i en 
dyp blaa kulor forarbeides denne meget pene vinter
rlragt, som hesættes met! pclsslripcr der syes paa som 
rull er; de pynter skjørtets nedersle kant, hvor ele 
mrd 1/ 4 m. slore avstande føres et stykke opover i 
lo dret retning (se bill. 3 og 1); skjortet er i vid 
klokkdacon og kan syes i to bredder med søm i den 
forreste midte eller i tre bredder med siclcsømmcr. 
Desulen avslutter pelsstriperne det rundskaarne skjøts 
nederste kant og de rundskaarne skulderslag som ikke 
fores. 

Jakke'Jl knappes foran, fores med silketøi og for
synes med en pelskrave; paa denne, ærmeopslagene og 
forstykkernes opslag anbringer man strie, skjøtet syes 
omvendt paa og foret faldes til indvendig. J\lecl det 
sterkt rundskaarne skjøt, det fotfri skjørt og de store 
skulderslag er denne dragt meget pen og chic. Skjør
tc.>t kan naturligvis gjøres længer, især naa'r dragten 
syes til en dame som ikke er ganske ung. 

Den saakaldte pollue klippes av strie samt fløiel 
og pelsverk. Pulden for5ynes ·med forgaze-mellemlag 
og syes omvendt sammen. Kantstriperne føies sam
mE"ll bak og der s~ttes et silkefor i luen. 

• J I ølge overenskomst med .Nordisk M~nster· Tidende" ser vi 
os istand t I at t1lhy "Allers Farni1ie-Jo11rnal"s ahonnenler færdig
skaarne snilmønstre til alle avbildninl!eme i denne modcberelning 
for 25 øre pr. avbildning. - Bcs1il ing•·rne bedes aurrssrrt li! 
.Nordisk 1\' ønstu· Tidende"s broderia' dolinl!, Nedre Vol<lgate 5, 
Kristiania, og bedes forsynt med nøiag1ig opgivelse av nur11111rret 
paa den drnet, der ønskes, samt størrelsen og dcs11ten na1·n o~ 
adresse. Betolingrn bedes vedlagt i fri111erker. Sni1mønstrene has 
som regel i følgende 3 størrelser; 45, 48, 51 td1sse tal angir i 
centimeter den h;.ilve overvidde, mn"lr 0ver ry~uzrn, under -arin<'ne 
og over brys1ets brede5t. d, I. - Paa st~rrelse 45 er den halve 
O\'Crvidde 45, den halve livvi<l<le 31 og den forreste skj0r1efa:ngue 
100 c111. - Paa >!01 rdse 48 er den halve o' erddde 48, den h . .ive 
livvidde 34 og den forresle skjør1elængde 106 og paa størrelse 51 
er den halve ove1vidde 51, den halve livvidde 37 og den lorres;e 
shjørtda:ni;de 112 cm. 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

Til st. 45 brukes der : Ca. 8 m. fløiel av 80 cm.s 
bredde, 3 m. pelsstriper av 3 cm.s bredde, 70 cm. 
pelsstriper av 7 cm.s bredde (til luen) og til kraven 
et stykke 'pelsverk, 40 cm. bredt og 20 cm. langt, 
31/ 2 m. silkefor av 60 cm.s bredde. 

(Tilklippede snitmonstre 25 øre.) 
Nr. 5 og 6. Kye skjorter. Til plisseskjørtet bill. 5 

er der anvendt silkekrep, men det kan ogsaa syes av 
let uldstof eller silketøi. Det presses i fine straale. 
læg og syes til et skjøtformet hoftebærestykke, som 
hesættes med en fin silkebord. Det foldede belte gaar 
spidst n<'d foran og pyntes med to spænder. 

Der brukes ca. 4 m. stof av 110 em.s bredde og 
s1, m. silkebaand av 12 cm.s bredde. 

(Tilklippede snitmønstre 25 øre.) 
Skjørtet bill . . 6 syes av uldstof eller taft og for

synes med el paastukliet hofte-bærestykke med indsatte 
siddommer samt knapper og imiterte knaphuller i 

:> . b. 7 

Nr. 3 

den forreste midte, hvilket gir det utseende av en kort 
vest. Ved lommesplitterne broderes "fluer". Skjørtet 
ordnes i folder ved siderne og bak; det er ca. 2s1, m. 
vidt og bestaar av 3 bredder. 

Der brukes 280 cm. stof av 120 cm.s bredde. 
(Tilklippede snitmønstre 25 øre.) 

Nr. 7 og 8. Kaape for ældre damer. Kaapc:n 
syes av plysch, fløiel, klæde eller astrakan og har 
baadi! en smuk og bekvem facon. Den kan knappes 
helt til i halsen, men kan ogsaa brettes om til slag. 

Der brukes ca. 41/ 2 m. stof av 110 cm.s bred.de, 53/, 
m. for av 60 cm.s bredde. 

(Tilskaarne S!litmønstre 25 øre.) 
Nr. 9 og 10. To moderne skjørt. Av sort taft 

eller andet let stor syes skjørtet bill. 9 og besættes 
med fløielsbaand av 2 og 6 cm.s bredde. I den ne
derste kant, som er 3 m. vid, indsyes en tyk snor. 
Oventil sæltes fløielsbaandene p·aa straaleformet, og 
dø avtar i længde bakover. 

K I o k k e s k j ø r t e t b i 1 I. 1 0 er foran sydd i 
et dypt indadvendende læg og er forsynt med hofte
stykke, som efter bill. besættes med baand eller stukne 
storstriper. 

(Tilskaarne snitmønstre til bill. 9 25 ore, tilskaarnc 
snitmønslre til bill 10 25 øre.) 

8 9. n 
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'iili: Jh'T~~a~k I 
l!nhver, 1om lider af Blegsot, Afn:agrlng, Mavekatarrh, Appetltløshed ellet 

Fordøielsesbesværligheder, bør anvende 

I · tanse~e\~ 'Je-ps\nsaS\. 
Xneipp jaaltkaff e, De11 elektriske 

Kokke (Kathreiners Patent). 
Hvorfor ikke bruke denne sunde Orik W J ~overalt Udtalelser haves fra ansete Læger om hurtig Helbreaelse al kronisk Mave- I i hve rt Hjem. nRar den har 

katarrh ved Bru gen af Langebeks Pepsinsaft, selv i Tilfælde, hvor andre I saa mange Fordele? 

trænger sig frem til 
alle Hjem. 

250 watt til stræk· 
;'~ kelig. Intet Tilsyn. 
·~ Enorm Besparelse. 

M U S 
•
1 
k okriv efu.r Prisku-

Pepsinpræparater har vist sig uvirksomme, og hvor en rationel Diæt har Sund nærende billig. 
været vanskelig at gjennemføre. Guidmed.: Paris. Sølvmed. : Kje benhavn , 1 ' ' 
Neapel, Malmø. Guidmed.: Stockholm 1897. Faas kun paa Apotekerne. 1' 1 og 1., Kg. Pakker 55 og 35 Øre. 

Brukes ublandet eller blandet med 
rant fm 

• A. Th. Nilssons ·> C. MAGNUS. 
M11S1khandel, Norrkoplng. Musikinatru
menter, Strenge og Tilbehør be-•t o~ 
b1lligsl Vio11ner1 Guit&rt"r, l\leseing~ 
1n~trum., Sextf'lnoder. f'tgle Mn_qdeburgcr
Rarmtmikat:r, Mundharmonikaer m. ni . r

sporls- eg Drrgtstoffe - samt Boy, R~isulæd og 
[ lttæpper kjopes bil- R k Kl d & b .k Hirl•e;:;at.·n 2:1, 

U !igst to 0 ens æ 0S1 a ri , Uri,tiania. 
NB. Ren uld og uldslrik lages i bylte til l1 oieste dagspris. - Hentes. Telefon: 7756 _ 

Bønnekaffe. Utmerket Drik for Barn. 
Spørg efter den hos Deres Kjøbmand. 

F.brik og lager: A. Christensen Kriotiania. 

('arl Johan!'ii;:-ade 3~l. Kristiania. 

Christiania 
U1dspinderi & V æveri 

Den største 

g
~ lysstyrke 
.-----... og den ængste brændetid 

har mint'.' elektr. lommelam· 
per til kr. J..50, 2.00 1.50 .. 3.00, 
3,50, 4.00 og 4.50. - nl. pnslc1'r. 
grlll is fra HAALANDS UHR
FORRETNING, Stavanger A. 

uttages og registreres 

~ 
~ 
~ 
~ 

Giver 
den kraftigste 

Suppe. 

• c:. 0vera It· 
raae;J 

Antori""er~t 

Petroleumsovn 
"Kosmopolit" 

varmer godt I 
o!:er ikke! 
billig i bru'<! 

30'" >O t kr 17 50 
60"' sort - . 25' 0) 
Eneutsal ~ en gr"s og 

en detail. 
Inowalfl Ni el.'len, 

Jernv arer&Kia k kenutstyr 
Torvgaten 4. Kristiania. 

kun hos 

Postadr.: Christiania, Vareadr.: L) ngør, 
modL~ger Uld og Uldfiller til Rivning, Kar
ding, Spind ing, Tvlndlng, Vævnlng og Be
redn ing. Prever meddeles, Teier og Garn 
oj;Æ"ll?PS. - Farvnino alslaas besørges. 

"' . 

~~ 
;:; " 
"" c:.. : 
i~ 
0 ,_ 

" . ~ " "" -E = 0 .., 

Ui ~ 
"'c c " 
~ m 

I 5 ~ ... .., 
l'dryddeh1e a.- Houer 01" lllus 

er økonomisk o~ sanitært. en Samfunt.lssag. 
Man henvende sig til Eneforh. for Norge. 

F d H d
. "l\irkei;n<le :?. re r. ve ing, T~1.r. 12;;;0. 

ralle lande 
INTERNATIONAU PATENT-BUREAU 
~ lngenior )bel lab~ 
~13 Ka;~1~h;~~late 13 PATENT 
'\!.'1.\)t\'1~'1.\.me~~'I\\~\""'-~ ~<;\.\\\)\. 1:1 f f f 

• inde.iolder glycerinfosfo.syre, (Hj ru"ns fosfor-

os 0 errln forb'ndelse). Er derfor et ypperiigt bloddau· 
nende og nervestyrke111l0 mld1lel. 

Singer Co. Symaskin 1 ls 
25, Nedre Slotsgade 25. Christiania. 

•is Norsk Medicinsk Varehus 
Akersgaten 53, Kristiania, 

Barneaæper og andre medicinslu 
~ ~IPpPr . 

O.-iginalfl. a 500 gr. kr. 3,20. 
Fosfot'errinpiller kr. 1,50 pr. æske = 100 piller. Utsal:: overalt. 

I 
Orammophoner ng Plader, 
Violiner, Mandoliner. Gi
tarer, Citar~n , He i m

kl , ng", Trækspil 
Str<nger og Leie til ln
strumentt"r m. m. Pris· 

liste paa forlan gende. 
P. I •• Di "elh, ., 

Joungsgaden 7, Kristi.n1a. 

---- B kb" d sterke og ~olide, 
s ro In til bi , li~e Piiser. I I i st"rt Udv lg P. A. LARSEN= VINE !~~~e~~:~~a~e~.NK~i~l~n7:~ 

Smokl•er, brystglas, taatenasker, 
Ri1erin;:-f"r" vaskesvamper, 
G11mn1iM1·arnper. neglebersh~r, 
lrri,,-alor•·r, spreiter i flere sort-. 
Bideer. underlivsbind og 
Damebind I flere kvaliteter. 
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j- • "Allers Familie-Journal"s Sykurv •J 
--,~ Ukentllge tilskaarne silkepapirmønstre 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 S, 
Kristiania, og De vil pr. post portofri! motta nedenstaaende snitmenster 

utklippet i silkepapir, færdig til bruk. 

Kaape til piker paa 6-8 aar. 
Stikningerne paa denne kaape kan syes enten i samme 

farve eller med en farve som avviker fra stoffet. Dt. 
anbringes ogsaa under det kun paabeflede skind paa 
krave og opslag av klæ<le, for at skindet senere let 
kan fjernes. Foret naar til den forreste, 10 cm. brede 
inderl>eklædning. Skjøtet syes med rnidtsom og pre$ses. 
Om$yl!d.: knaphul
ler og knapper 
foran. 

D~r gaar med 
111, ru. slof av 120 
cm.s bredde. 

Mønsterel bestaar 
av 7 dele. 

Fig. 1. Forstykke. 
2. Deu halve ryg. 
3_ Det halve skjøt. 

" 4. Ove'I"ærme. 
6. Underærme. 
6. Opslag. 

" 7. Dein halve krave. 

.~ 
V'· 

Ved tilklipningen lægges mønsteret paa
langs av stoffet, midten av ryggen langs
mro stoffets bret. 

2 . 

Svkurv nr. 3 

Navn 

~ 
Adresse ························-· 

"' '.'.)I .,',' 
LI! 
::I: 
l> 
z 
:-i 

• 

Bilag til "Allers Familie-Journal". Nr. 3 

V enlige ord. 

Et eneste bittert ord kan brin
ge en hel familie ut av de vante 
folder; et ondt blik formø;rker 
ofte hele huset, mens et smil, 
likesom en solstraale, kan op
klare de tristeste og sørgeligste 
timer. Likesom uventede blom
ster, som pludselig blomstrer 
frem paa vor vei, fulde av frisk
het, duft og ynde, saaledes kan 
venlig optræden, milde ord og 
en blid karakter, gjøre et hjem 
lykkelig, bringe fred og velsig
nelse ind i det og sprede util:.. 
fredshetens skyg.,,oer, hvis de for
søker at formørke det. 

Hvad der er skjult for os. 

Hvad vet vi, hvad der er skjult 
for os, eUer hvorfor det er skjult 
for os? Vet vi, hvad der rnøiter 
os i næste sekund, og om en 
ener anden hindring paa vor vei 

elter for vort foretagende, netop 
er lagt der eller sendt os til vorl 
bedste, skjønt det ved første blik 
kunde vise sig som det motsatte? 

Om det fortæUer følgende lille 
historie: 

En fornem dame kjørte med 
sine to døtre til et bryl'lup, som 
blev feiret paa en herregaard et 
godt stykke borte. Veien førte 
gjennem en mørk skog med tem
melig smale, ufarbare veie. Hen 
ene datter hadde løsnet litt paa 
sin kaape og en lav gren fra · el 
av de utover veien heldende trær 
fik fat i hendes kostbare perle
kjede og rev den ov.er, saa de 
kostbare perler trillet nedover 
den græsbevokste veiskraaning. 
Perlerne var som sagt meget 
kostbare og den unge pike graat 
og vilde ikke lia sig trøste. Vog
nen blev staaende en hel' time, 
mens baade kusken, fruen og 
hendes to unge piker samlet per
lerne op fra veistø·vet, græsset 
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Nordisk Musikforretning •1s 
Avd . I 

Pileslrædet 28, li etø., Christiania. Tll.16834. 
Norges 

største spe
cialforretning 

i trækspil. 

AllCOCk~ 
Egte 

'HB'Gera 
Trækspil 

Billigste priser. 
Katalog sendes gratis. 

H rf gaar De med 
graat haar V 0 0 r og oer gammel 

~/!~dt~dr~"ke~a;~ Ellxir Nobellina 
han gjengi det dets naturlige farve og 
derved bidra til Deres foryngelse. 

Nobels tekn. kem. fabrik. 
Apotekergaten 9, Kristiania. 

i 
lomme-, Væg- og Vække-Uhre, Uhr· 
kjæder, optiske Artikler m.m. kjø
bes billigst 1 Skandinavien fra 
1<ug.PeterssonsUhrlager,Gislaved 
Sverige. 11.luscr. Prisliste itratis, 

PLASTRE 
FOR Nyre 

i deiser 
Læg altid to 
paa (se illus

tration),en over 
hver N~'re. 

Vi har funden, at de 
utlover betydelig bedre 
Virkning naar de 
paalægges paa denne 
Maade og de er langt 
bedre end de store, 
tunge, saakaldte Nyre. 
plastre. 

Naar De trænger til en Pille R.ent vegetabilske. 

!: å~'P.tr~t~bilk·2i:f~~~~~~~~~~~~~i·'~, 
Gramofoner og plater. I "GPa~t.!~~~·: ... 

Nor;z-e""tor"te "'benytterApoth.Wolff1 
utvalg. Forlang :is Haarfarve.lllond.Brun. 
katalog. Avbetaling '~. Sort. Ægte. Uskadelig 
indremmes solide /J. ,... Letvindl Kr. 3.50 pr. 

kjøpere. ~ Æske.Utenb.PortoSOØ. 

I I d & C 
Parrumeri Wour, mers un 0, A/8. I . Christiania. 

Kristiania, Torvgaten 18. PJ f 
Musik-&Fotohandel a er og 

Maskiner 
500 Frimærker 

alle forskelllge In alieLande derlbl. 

Manthesgate 26, Kristiania. 

Næsef"oPmer 
patenteret. 

" 
TAG EN Brandreth's Pille <Etab. 1752.) 

D 
10 Stk. tyske Kolo
nlm. med Sklbe kun 
3 Kr. + Porto. Stor 
Ill Katalog gratlL 
Jl'rimØ!rkeber

Kl1tleratræde 9, 
København It. 

Med min Næselormer ,Ort11odor• fjerner 

® 
man hvilkensomhelst 
.Misdannelse al Næ
sen, saasom skæv, 
tyk, bred eller Knold
Næse, Opstopper el· 

ler krum Næse. 
Garantere! Resullet 
.Orthodor• passer 
for enhver Form og 
Størrelse. Pris Kr. 6· 

franko. Diskret Forsendelse mod EfterkraY 

Mod Forstoppelse, Caldeeygdom, Hovedpine, Svlmmelhed, Appetltloahed etc. Nyt · "Everclear" Nyt 
Anti dugg polermiddel holder dugg 
og rimfrost borte fra vinduerne .• Ever
clear • gjør glasset blankt og klart. 
Æske å kr. 1,80 sendes mot forut 
indsendelse av beløpet i postanvisn. 
eller trim. Generalagent for Norge: 
0. L BR U 0 A ARD, Peder Claussoasgt. S. Bruk kun nymalet havre. 

. l'ri~g' hav1·e er datostemplet. 

FAAS PAA ALLE APOTEKER. 

AU.COCK MAHUFACTURIHC CO" Blri<enhead, England. 

I G< a m m e It Kobb~r .. Messing, 

I 
Alumm1um m m. 

kjøpes. Kristiania Kunst-& Metalstøbert 
øvre Oade 7 og Kongensgade 29, 2. etg. 

Bedste Middel mot Gløt 
er Orandes Hundeuldsbandage 

og Hundeuldsvat. 
E. Grande, Storgaten JO a. Kristiania. 

eller Postanvisning. 
Jnstitut for SkønhedspleJe. 

E. Schrøde•-Schenke, Zllridt (Sdtwe!Z) Kristiania. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll 

og mosen. Mens de end.nu holdt 
1>aa med dette vanskelige arbei
de, kom en vedhugger farende 
aandeløs mot dem. Han saa paa 
den graatende unge pike og sa 
alvorl!ig : 

"Graat ikke, frøken, men tak 
heller Gud; hadde De ikke maat
tct stans·e her, saa hadde De 
neppe levet nu. En røverbande 
holder skogen besat, den venter 
stort byUe blandt de fornemme 
lwyllupsgjester. Fra et skjult 
-;led har jeg hørt deres avtal·er 
ug ad en omvei har det lyktes 
111ig at slippe forbi dem; men 
It vis De ikke hadde maattet ven
te her, vilde det ikk·e ha været 
mulig for mig at komme tidsnok 
til al advar.e og frelLSe Dem!" 

Damen belønnet manden rike
lig, befatte kusken straks at ven
de om og kjøre hjem hurtigst 
111 ulig, og m sine døtre sa hun: 

"Aa, mine kj;ere barn, hvor 
dog Gud kan v·ende alt til: del 
!.\Ode! Vort liv hang i den skrø
pelige snor som hoi:ctt perlerne 
sammen. Hvis ikke denne snor 
var blit revet av, saa hadde vi 
alle været dødsens. Det ophold, 
de tapte perler foraarsaket os, 
var altsaa - hvor fortvillet du 
end var - vor lykke!" 

Og vi andre? 
Hvad vet vi om fremtiden? Og 

om ikke de bekymrin~r, som 
kanske netop nu knuger os, ikke 
nctop er til vort bedste? 

• 

1t) 

De er kanske snoren i perle
halsbaandet ! Den bristende pe1·
lesnor ! 

Smaa raad til overveielse. 
Avgjør ikke' vigtige ting mellem 

clør og trelSlkel. 

Lyv ikke for nogen, fremforalt ik
ke for dig selv. 

Laan ikke dine nøkler ut til al 
aapne fremmede dorer og skuffer. 

Bli ikke lil slave av dine egne 
regler. 

Besvær ik ke el barn med hemm e
ligheter. 

La ikke et menneske være aten·• 
ved et farlig arbeide. 

Nøl ikke for længe foran et arbei 
d<', men grip fat. 

La ikke dine kundskaper slumr~ 
ind, fordi dil arbeide hviler. 

Anla ikke boi tale for tegn p<ia 
energi. 

Naar du 
forslanclen 
rands 

gir, 
men 

saa spør ikke bare 
ogsaa hjertet til-

Hjemmet. 

At trække knapper ovei· med sto~. 
Hertil klipper man en !ilen rund 

lap av stoffet, netop halvdelen stør
re end knappens gjennemsnitsstør
relse, syr en rad kastesting om tletle 
stykke, lægger knappen paa midten 
av det og trækker saa traaden fast 
til; kastestingene maa ikke være for 
fasle. Naar traaden er trukket godt 

til syr man endnu et par sting og 
ræster saa enden. Naa.r knappen skal 
cSye;s i d.ragten., syes den med meget 
løse sting, paa denne mæate danner 
der sig en slags stilk, som hindrer 
at knappen krænges nt eller rives 
istykker. De overtrukne stofknap
pel" anvendes ogsaa som pynteknap
per til be.sætning, i dette tilfælde 
syes de bare i fra vrangen paa stof
fet, saaledes iat de ligger glat ind 
mot stoffet paa retsiden, uten at 
rynke eller t.række stoffet; det er 
bedst at sy et litet stykke stof paa 
vrange'n først og sy knappen fast i 
delte. 

Persiske tepper. 
Naar c·gte persiske tepper er blil 

slitt, lægger man pa:a vrangen av 
det paagjældende sted et stykke ka
neva og knytter de smaa duskagtige 
dele ind deri. Man maa passe paa, at 
de kommer til at ligne mønsteret i 
teppet fuldstændig. Til knyttemate
riale vælges smyrnauldJ i de i>assende 
farver. Man kan faa det i mange 
schatteringer. Det istandsatte sted 
klippeis saa glat, saa de tilsalte <lu
sker er i høide med teppets, hvor
paa kanevaen paa vrangen oversmø
reis med flytende lim, og saa syes et 
I itct stykke forstof over. Man kan 
ogsaa klistre det lynde forstof under, 
ror at stingene ikke skal gaa igjen
nem . 

Uldtepper. 
Gamle uldlepper som er blil tynd· 

slitte, saa •at det kanske ikke Jø1\ 
ner sig at reparere dem, kan finde 
god anvendelse som indlæg i stukne 
vattepper. De er. Jette at sy igjenneo1 
paa maskine'n, eller man kan gjen
uemstikke teppet med et sterkt gam, 
saaledes at enderne av garnet kan 
knytes sammen paa den anden side. 

11 

Uldlepperne har som indlæg det t~r
trin fremfor vattepper, at kle ikke 
klump€'l" sig sammen, saa at vatteppe! 
er glat og behagelig. 

Speilene. 
Der findes en meget enkel frcm

gangsmaate, hvorpaa man kan prø
ve, hvorvidt et speil er godt eller 
ikke. Som bekjendt ser man ikke 
allid likedan ut i et speil som i el 
andet. Naar man vil prøve et speil , 
saa holder man derfor et hYitt Jom
metørklæ op foran det. Ser det like
saa hvitt ut i speilet som utenfor 
dette, saa er speilglasset feilfrit, glas
set skal nem"lig være vandklart; men 
hvis lommetørklædet i speilet viser 
rødlig, blaalig, grønlig eller gulagtig. 
saa er ikke speilet godt. Vil rna n 
prove et klart stykke glas i>aa lien.ne 
maate, saa holder man det hvite Iom
mC'lørklæ under og ikke foran irlns· 
set. 

At hindre egg i at sprække. 
For at hindre egg i at sprækkt 

under kokningen, maa man, før man 
lægger dem i det kokende vand, tem
perere dem et par sekunder ved a t 

heide over dem ikke altfor varm I 
vand . 

Bestillihgsseddel 
for 

"Allers Fam,aJournal"s 
sykurv. 

Nb. MøDsteret ~endes kua mot lød• 
•endelse av denne •eddel oi 5 øre 

i frimerker. 
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Smaa modeller. Korte anvis
ninger for nethændte folk. 

.En ganske enkel forni. for en 
elektriserni.askine. 

Gnis en glasstang eller et glasrør med en uldklut, 
vil baade glas og klut bli ladet med eleklricitet; 
mt'n skal elektriciteten anvendes til forskjellige for
-søk, vil dog en saadan gnidning med ha.anden bli 
trætt~de. Blir derimot glas anvendt i form av en 

skive eller en cylinder og paa en saadan maate, at 
det kan roteres ved hjælp av en aksel med haandsveiv, 
vil arbeidet bli lettere, og større mæn.gder elektricitet 
kan frembringes. En sa:ad<a111 simpel mruskine er vist 
paa fig. 1 og 2. Giiaisse't er i form av en cylinder, A, 
som fu-eies med akselen og haiandsveiven. Akselen 
direies i 2 leies, B B. Paa den ene side av glascylin
deran er anbragt et gnideaipparat, C, paa aen anden 
side en med spidser forsynet ppsam.ler i forbindelse med 
en kon~luktor, D. Til gnideputen er fastgjort et stykke 

, silketøi, E, som dækker 
over glascylillideren. Paa 
skissein er av hensyn til 
tydelighet s.ilketøiet vist 
hævet ovf![" glascylin.dC: 
rem; i virkeligheten vil 
silkctøiet hvile paa cy
linderen. Giascylinderen 
(som kan værø et sylte
glas, rundt etemenlglas, 
melkellaske eller lignen
d:~ skal først anbringes 
paa akselen: delte ka.-i 
gjores paa to mnater, 

<"Hlell med en gjcum:mgaacnde <aksel eller med en 
dE'!t aksel (et akselstykke i hver ende). Til den 
gjrnmemgaaende aksel skia! der være hul gjen
nem bunden; dette kan fremstilles som føl
g<T: Glasset stilles med bunden op, midten 
annerk~. litt terpentin heldes ned i den 
hlll-e hund, og med et almindelig men 
h:iardt bor bores et hul gjen:nem 
handen. Er hullet for Jitet kan det 
Jlhules med en rund eller firkan-
l<'t fil, som slndig holdes fugtet 
med terpentin. Hullet kan og
saa bores paia dreierbænken med 
et kobberrør, hvori der fra lid 
til anden fyltles litt carborun
dumpul~, utrørt med Iran ol
l('J" vand Til aksel brukes 
{Il stykke rundjern, paa hvis 
ender der er skaaret gevin. 
I ha.Isen av glaskrukken ind· 
sætte; en prop a fig. 3, en
ten av kork eller av træ, 
som: fastgjøres med shellak 
(i midten av proppen skal 
væ~ et hul som akselen pas
_. i). Pan bunden f.astgjø
rrs (med shcllak) et styk
k<' av en korkprop b (med 
hul til akselen i midten). 
Aksiete:n stikkes gjennem hul
lcrne, og to møtrikker c d 
1krues paa, en paia hver endre. 
~a det ene s tykke av 
akseJ.en, som rager uten-
for, c, man gevinnet files 
bort, saa akselen blir glat. ·Like
ledes gla !files akselen.s randen ende 
utc-·:'Jr d, men kun paa et stykke 
"Or svarer til tykkelsen av leiet, 
hrnrimot gcvinnel bibeholdes paa 
dim ytterste e11de av akselen til ftast
itjø -etse av 11aam:ltaket e; dette 
~n lages av træ og spæl11des • mellem to mølrikker. ~ 
se fik. 1, eller, som Yist paa fig. 3, av et stykke bøiet 
baa.lldjern, hvor der hare er hul og gevin i den 
l.:ortll! arm. Nnar maskinen stadig dreies i samme 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

retning· (høire om), vil haandtaket holdes paa plads. 
Fig. 4 viser den anden maiate at forsyne glascylin

deren med aksel (tappe) f er en træprop, som pas
ser til halsen, g er en anden træprop, som skj æres 
og raspes (helst dreies) av til den p31Sser i hundens 
hulniing. I m~dten av træpropperne er indsat bolter med 

i:: ~,~:t'L 
midersænkede hoder; disse bolter spændes fast til prop.. 
perne med de to møtrikker j j. Gevinnet behandles 
som ovenfor. Træpropperne fastgjøTes mEd shellak. 
Paa denne maia.te undgaas boringen av hullet gjennem 
glasbundien, men til gjengjæld er det mer vanskeli,g 
at fæa aks.elenderne (tappene) i hverandres forlængelse. 

Fig. 5 viser leierne B B, som er træstykker, stew
met ned i under-
plal-eJn F. I begge 
lcier bores huller 
passende til aksel
enderne; men for 
at faia cylinderen 
paa pl'<llds maia 
leiet i den ende 
hvor haandsveaven er skjæres ut omtrent som el V. 
og det V-formede stykke skrues fast med to skr~r, 
efterat cylinderen er lagt Jll3lll pLads. 

Gnideappa.ratet er vist fig. 7. 2 stykker tyndt træ 
(cigarkassetræ), k og I, skrues srunmemi, saa at tie 
danner et T; paia det vandrette stykke k anbringes 
fil! gnildepute, laget av skind (et stykke av en gammel 
skindhanske) og stoppet med vat eller paipir; det øv
rige av k overtrækkes med staniol; en spiker eller en 

. krok til jordforbinde:lsen (kjede eller traad) sla:as i 
OV'6Iltil. Det !od.rette stykke I fastgjøres til F med et 
hængsiel av lær, og en gummisnor elle![" spiralfjær 
m hoid>f![" puten mot A. Silketøiet, som ligger hen
over A, fastgjøres til K. Konduktor D med opsamler 
0 S er vist paa fig. 6. Formen iav konduktoren er 
likegyldig, kulerund eller cylindrisk (vandret eller lod-

!Z!I 

duktoren allid stilles paao bestemt plads med passende 
avstand hia glascylinderen. Konduktoren kan lages nv 
metal; men træ, overtrukket med stalli.ol, er bill i-

gere, lettere at lage og virker likesaa godt. N e<km
Lil paa konduktoren bores et hul, hvori indsæ.ttes e! 
T, laget av runde pinder, som ogsa:a overtræk.kes med 
staniol. End.erne av den Lange pinde, merket 0 S, skal 
rUIJJdes av; der maa ikkle tindes skarpe kanter p:ia en 
konduktor eller opsam.ler. I den ~ pill.de O S, som 
skal være parallel med gl.a5cyl.i.n.deren A, indsættes 
en række spidser, som skal opsuge elektriciteten fra 

~ 

!J 

&,-6. ~ 

A. Disse spidser kan lages av knappenaialer, som 
slaaes gjennem staniollaget ind i træet, bakefter k.Jti" 
pes de av saa.Jedes, at de alle rager like langt uten
for. Bedre er det at lage op=leren 0 S av mes
singrør og lodde stifterne fast; dette blir sterkere, men 
er ogsaa Vl3lllske-
ligere at Jage. 

Ovenpa.a kon-
duktoren an

bringes en 
messing-

t 

ol 
traad med e!lll meta\kule pa.a 
den overs.te ende. 

Gn.ideputen smøres med liU 
kviksølvamalgaa:n, og maski
Mn er færdig til .bruk. 
Med denne maskine kan 
gjør~ endel eksperimen
ter, saasom ladlning a'" 
l~dnerflasker, elektrise
ring av en person paa 
isoleirsk.ammel etc. 

V. A. J . 

Til eftertanke. 

Alle m.en.nelS.kf![" kan ta 
[ei}, men bare store mm
nesker erkjeorler at d.i 
har gjort det. 

Der er eu masse ting 
som narren tror at vite 
meget godt, meni som deo 
kloke tviler paa nogen-

~ ~~~t~ære. ~lag ikke ~ver, at xmmge hlalab er bristet for d.ig her 
Jiii!!!,.' ~ • -~ paa jorden, naar ikke det som 'du har været mest ræd 

- for har ram~t dig. 
rel) med runi:le enaer, bare IDa3J der ikke fintles skarpe 
kanter; den isoleres fra F ved at anbringes ovenpa.a 
en flaske, som stilles i en tom sværtedaa.se n, der er 
fastgjort til F med et par spiker, derved kain kon-
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1. Hr. Sørensen skal hænge billeder op. 
1. "Søte Adolf, faar jeg lov til at sende 

bud efter glasmesteren for at f,aa hængt op 
tlil nye billede?" 

"Glasrnesleren 'I Del var ogsaa noget :il 
sende bud li! glasmesleren for, som om jeg 
ikke selv kunde hænge op det billede ! 

[ijJ 

4. Saa, nu bare et rask slag - - Au -
saa -
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lfr. Sørensen, som kunde alt 

']_. 

-2. Vær saa god, her er min jakke, saa hcn-
ler Petra sligen og spikerpakken. 

J 

5. - - - - -

2. Hr. Sørensen kan selv sy paa sine benklær . 

• 

1. "Du maa virkelig ta av dig de ben
klærne Adolf, saa jeg kan faa sydd den rif
len sammen _ u 

Smaating. 

~I i s f o r s t a a e l s e. 

Fruen: ,)len jeg maa gjøre Dem opme1·ksom paa, 
at jeg besteml bare kan fæste gode kokkepiker, andre 
kan jeg ikke bruke; kan De paastaa, at De er det?" 

Kokkepiken: "Aa, ja, frue, jeg er saamen godheten 
sC] Y." 

'}.. . 
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2. "Tak, du maa da endelig ikke tro, al jeg 
ikke selv kan sy den lille riften sammen -

2. Kvinderne tror nu at de er uundværlige, 
og har tat patent paa alt, hvad der heter 
hur!ig _ arbeide - " 

Gyldig grund. 

"De har vel hal megen sne ule pa:a landet hos 
Dem?" 

"Ja, en hel del, men min nabo har hat meget mer. " 
"Saa? Hvad kan det komme av'/ Deres gaardc lig

g<>r jo ved siden av hverandre, ikke sandl ?" 
"Jo. del er nabogaarde naturligvis, men hans mar

ker er megel storrc end mine." 

IIT. 3 

3. Nu holder Petra spikeren til jeg kom
merop -

G 
,,,.,_ ;\'\..· 
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6. Du bor vist heller sende bud efter glas
mesteren, Amalie." 

3. - - - - -

Derfor. 

Fruen : "~larie, vort lrappegelænd-er er slet !kke 
saa rent som naboens. Det skinner altid, som om del 
nylig var polert." 

J\Iarie: "Fruen glemmer, at de derinde har fire gut-
ter." . 

Fruen : "Det er da ingen grund." 
~!arie: "Jo, det er det, de aker stadig nedover det, 

det holder det blankt!" 
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Et elegant lommeuhP g:ratis ! 
~ 

HUMORISrrs·K EKKO 

Som reklame for vort fir"a 
forærer vi dette beremte anker
uhr, fint forsølvet or me4 for 
gyldte kanter, til Nibver dec fer 
os sætger 100 stk. fint utt.rte pr•
spektkort a 6 øre pr. stk. - Op:lv 
<>s paa nedenstaaende tuponDeres 
navn og adresse, Of! Yi aentles- Dem 
da straks frtt og franke 100 pR
spektkort, uten at De "e~·: 
at betale os en eneste øre derfor. 
Først n.aar De bu solgt de 100 pro
spektkorta 6 øre pr. stk, •ender De 
os beløpet herfor, bvorpaa Yi •traks 
tilsender Dem det utlov""'e aa · er
uhr fuldstændig-gratis.Prospekt
kortene er tildels vakkert kolorerte 
seriekort, · Jaadskapskort og 
vintersportskort(fineste nyheter 
19lfi) o_g sætges ellers overalt for 
indtil 15 ere pr. stk., ~a det vll for 
Dem være en let sak at szlge d.i98e 
bl.and!Yenner og bekjeodte til dea 
yderst lave pris av 6 øre pr. stk. 
Skulde De imidlertid mot forvent
ning ikke kunne avsætte korte11e, 
kan de tilbakesendes uten utgift for 
Dem, og De paadrager Dem sule
des inJ!:en som beist risiko. Det 17·7'! 
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gratis utlovede uhr er fin t regulert, ualmlndelig flot, med godt verk, for
sølvet og med forgyldte kanter lig et ubr til 20 kr. Saafremt et Wsvareøde 
dameuhr ønskes istedet, bedes dette bemerket Dersom De ønsker at f.aa baade 
uhret og kortene straks, sendes det hele med 6 kr. i efterkrav, der me4iel~ 
da tillil!:e gratis en fin panser uhrkjede. 

Tilbudet dælder kun I iaa dage, indsend derfor nedenstaaende kapOll 
endnu iaag. 

Kupon til 

Varemagasinet Als Kristiania I. 
Undertegnede ønsker sig 100 prospektkort frlt og franko tilsendt. FWrst 

naar kortene er solgte a 6 ere pr. stk. indsendes beløpet berfor, hvorpaa det 
~rat is utlovede uhr straks sendes. Saafremt kortene ikke avszttes, i;endes 
disse tilbake igjen uten en eneste øres betaling, saaledes at der absohat 

Der indtas en forfriskning 
av bed.stemoren. av hende selv. 
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Bevægelige kakkelovnsfigurer: En karasel. 
(Se n.æste side.) 

Hde siden klæbes paa tynd karton eller stivt pa
pir, tegnepapir f. eks. 
Stykkern~ klippes ut, og de lo strimler med figu

rer og dyr limes sammen ved A og B og kommer 

derved til at danne en rund.kreds, selvfølgelig med 
den tegnede side utad. Det samme gjentar sig med 
de tre stykker, som skal danne det øverste av karusel
banen. I hjulet H skjæres de tykke, sorte streker 
helt igjennem, mens de punkterte linjer kw1 ridses 
ganske let. Ved at bøie de herved fremkomne fligc 
nedefter, som modellen viser, har vi det hjul. som 

VIU'mebølgerne fra kakkelovnen skal indvirke paa o~ 
derved faa karusellen til at løpe rundt. 

I midte!ll av hjulet fastgjøres den lille keglefigw· T 
(se liten mode!), og denne er det, som paa en strikke
pind, der er stukkel ned i en kork, som igjen er limt 
til et litet stykke lyk pap eller træ som fod , bærer 
hele spilverket (se modellen). 

En historie om noget bruspulver og e11 gammel, meget lang chaiselongfjær. 
~( ... c 

Marie var en skøier, og hun hadde tre brødre 
i;Om var noget lignende. De kunde paa en maate godt 
like bare>nens gartner, men det moret dem allike
vel at erte ham litt. Mens han var paa morg<m
<1rbeide med sin vandsprøite fyldte de fra havemu
ren bruspulver i havens stolthet, de!n storblomstrede 
Futus Brusibius . 

Men skjæooen vilde, at baronen netop den dag 
skulde ha grønkaal til middag, og da nu gartneren 
ikke var til at finde, maalte kammertjeneren i 
høistegen person ul og se at finde det til en saadan 
ret nødvendige eksemplar av planleslegten. Og det 
voldte saa stor vanskelighet, at han maatte be nabo
barna om en haandsrækning. 

2. Glad trallende kom den trivelige gar~ner nu 
tversover plænen - det skulde blot en anden ha 
dristet sig til I - og styrte sine v ærdige skridt like 
mot Futus Ilrusibiussein. Der gik likesom et fo rvent
ningsfuldt gys av ko=ende begivenheter gjennem al 
naturen, da han hævet vandsprøiten. 

5. Og de lot sig ikke be to ganger. Mens kammer
tje11eren underholdt sig med de io yngste av slegten 
om del indvildede botaniske emne, fik Marie og bro
ren kaalplanlen anbragt paa en "for tilfældel" pas
sende maate, det vil si paa enden av en gammel, 
uhyre lang chaiselongfjær, som de - merkelig nok 
forresten - hadde fundet. 

:r. Og neppe 'hadde de milde straaler naadd de duf. . 
tende blomsterkalke, før et mægtig brus av sydende, 
skummende vand steg op derav. Ha.arene reiste sig 
paa den ærværdige gartners hode med saadan kraft, 
at hatten fløi langt væk. Og han var saa forfærd et, at 
han ikke lot sig se hele dagen. 

6. Og ber ser man det - efter de smaas mening 
i det mindste - forl.ræffelige resultat. - - - Da 
baron~ senere av sin tro ka.mmerljene.r hørte om 
gartnerens uheld og om, at kammertjeneren selv had
de maatlet ulsøke det av kjøkkendepartementet ønsk&
de kaalhode, s,a,a komplimenterte baronen ham til hans 
botaniske kundskaper. "Det tror jeg ikke engang jeg 
selv vilde kunne præstere," var hans ord. "Grønka.li.I, 
hr. baron, er meget let kjendelig," svarte kamm&r
tjeneren, "den springer en straks i øinene !" 

Ut!!it O!! h-,-1<1 av A/S All'Crs F8Q1ilie-Jo11rnals trvkke1i, Kristiania . 



Bcvægelige kakkelovnsfigurer: En karusel. (Se! side 31.) 
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