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Hverdagstanker.
o—
Karotin .
Forleden Dag fandt jeg i min
Avis en lille Notits om en sjællandsk Arbejdsmand, som skal
interneres, da han er farlig for
sine Ottigivelser.
Og der stod saadan om ham:
„Han er en Original, som Børn
og Voksne har moret sig med at
drille saa mange Aar igennem, at
han til sidst næsten var drevet
til Vanvid."
En saadan Bemærkning kan nok
mane en til Eftertanke. Er det da
virkelig saadan i det Samfund,
hvori vi lever, at voksne Mennesker vil være med til at „drille"
en Mand fra Sans og Samling?
Naa, den paagældende Notits
maa selvfølgelig staa for Bladets
Regning, jeg kender ikke Forholdene, saa jeg kan sige, om den
passer eller er overdrevet. — Men
desværre er det ikke noget enestaaende, vi her hører om. Det er
virkelig saadan i vort oplyste, gennemkultiverede Samfund, at Mennesker ikke generer sig for at falde over den, der er værgeløs.
At Børn gør det, er en sørgelig
Kendsgerning. Skoledrengeraaheden ytrer sig paa denne Maade
overfor de hjælpeløse Stakler, som
findes i de fleste Skoler, de daarligt begavede, de legemligt defekte,
de svage.
Her gives ingen Pardon. Raat
og uden Hensyn stilles Staklen
blot, maa daglig løbe Spidsrod
mellem de ubarnihjei tigt ætsende
Drengevittigheder,
Men det kan ogsaa hænde, at
Læreren selv ikke undser sig ved
at gøre Livet til en Plage for det
stakkels Barn. — Dog er disse
Tilfælde heldigvis faa, nærmest
som en Undtagelse, der bekræfter
den Regel, at de fleste Lærere særlig ved Landsbyskoler — er
forslaaende. Underlig nok har jeg
oplevet Tilfælde, hvor Lærerinder,
som dog skulde eje en medfødt
Finsaris, har været mere ubarmhjertige, naar det drejede sig om
en lille Pige, som Naturen havde
udrustet mangelfuldt.
Naa, Lærerne maa ofte selv staa
for Skud. I de store Kommuneskoler er det svært at klare sig
for den Lærer, der ikke i et og
alt er paa Højde med Situationen.
Med aldrig svigtende 'Skarpsyn
opdager Børnene i Løbet af utrohg kort Tid, hvad der er i Vejen
— og da ve den arme Mand I
— Noget lignende er Tilfældet
med Børn og Dyr. Mange Børn
er mærkeligt blottet for Følelse
overfor Dyr. Jeg lænker ikke paa
'den søde lille Pige, der af bare
Kærlighed trækker Hunden i Ørene, stikker Fingrene ind i dens
Øjne o. I — der er Uvidenhed.
Men større Børn, der dog godt
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ved, det gør ondt, kan drille og
plage Dyr indtil det modbydelige.
— En Flok Skoledrenge er her
uudtømmelige i deres raa Paafund.
jeg mindes den lille Fortælling
om en saadan Flok, der havde fundet en stakkels Tudse, der fredsommeligt kravlede hen over Jorden — De kastede Sten paa den,
stak Pinde i den, pinte den paa
enhver optænkelig Maade. — Den
kravlede til sidst ned i et vandfyldt Hjulspor og sad her, lidende
og halvdød.
Da kom der et Køretøj hen af
Vejen. En gammel, udslidt Hest
blev drevet frem med haarde Slag
af en Bandit til Ejer. Vognen var
gammel, og overlæsset, og den
arme Hest slæbte den med Besvær hen ad Vejen.
Drengene saa interesseret til.
Vognens Hjul vilde gaa lige gennem Vandhullet, hvor den pinte
Tudse sad og stirrede med sit
ene øje — det andet havde de
grimme Fyre strikket ud.
Den gamle Hest saa ogsaa Tudsen — og da Vognen kom til Vandhullel, gjorde den et Ryk til Siden og til Trods for, at Slag haglede ned over den, til Trods for,
at Seletøjet skar ind i dens magre Krop, drejede den Vognen saa
meget til Siden, at Hjulene gik
udenom Hjulsporet og Tudsen.
Da blev Drengene beskrærnmede . . . de listede stille bort
Børn er Børn. — Men blandt
de Voksne er det ikke bedre, selv
om det her oftest er aandelige
Pinsler, det drejer sig om -- og
aandelige Pinsler har det ved sig,
at de er næsten ulægelige, i alt
Falt saare vanskelige at faa lægt.
Dog, det kan ogsaa rent legemlig være en Sport for Voksne at
plage et stakkels hjælpeløst Medmenneske. Soldatertiden er rig
paa den Slags. En lille Underkorporal, en ung Løjtnantsspire hvad kan de ikke tillade sig, hvis
de har Sind dertil! Eller Soldaterne indbyrdes — naar der kommer en naiv, skikkelig, lidt forskræmt Fyr fra de bageste Marker.
Vor store Eventyrdigter H. C.
Andersen kendte Menneskers Raahed, da han skrev om „den grimme Ælling", der var aparte og
derfor skulde karnøfles.
Og hvem har ikke Eksempler
paa det samme. Hver By har sine
Sladderkællinger, der -- ofte under en from Maske — „karnøfler"
Næsten, trevler hans Fejl og Dyder op, sætter dem under Lup .
. og skaber et Paradis om til et
Helvede
Ve den, der ser aparte ud! Der
er Mennesker nok, der vil nedværdige sig til at gøre en ulykkelig endnu ulykkeligere — Og
saa faar man ofte det tomme og
dumme Svar, der skal være en
Slags Undskyldning: — Ja, vi

tænkte da virkelig ikke, det blev
taget paa den Maade; vi mente
det ikke saa slemt!
Der burde ikke være Sandhed
i det gamle Ord ; Jo mere man
lærer Menneskene at kende, des
mere kommer man til at holde af
Dyrene. Men desværre er det undertiden saadan, at man synes,
Dyrene er menneskeligere end de
Væsener, der blev skabt i Guds
Billede med en udødelig Sjæl.
En Mand fortalte mig, at han
skulde have været Præst, men
han vilde ikke. Han havde Lyst
og Evner dertil — men der var
en Ting, der gjorde ham bange:
— den Sladder, som lian altid
vidste fulgte med Præstestillingen!
Han havde sidenhen i Livet opdaget, at man ikke behøvede at
være Præst for at blive omslynget af Sladderens Blæksprutte.
arme.
Men det er desværre sandt nok,
at ikke mindst Præster hører til
de aparte, som skal karnøfles, og
uden Hensyntagen til hverken
Sandhed eller Sandsynlighed mange Gange.
Livet er saadan, og Menneskene
er saadan — ja, og saa maa man
tage Verden. som den er, frem
for alt ikke være bange. Aa, nej,
da modige kan af og til faa Held
til at kappe Hovedet af Sladderen
og stille de kære Medmennesker
Ansigt til Ansigt med Ansvaret
Men der er de mange, som Drillerier og Sladder tager paa, de
mange, som ikke har Mod til at
nøjes med selv at have en god
Samvittighed — de pines til Døde.
Jesus sagde engang. Alt, hvad
I vil, at Menneskene skal gøre
imod Eder, det skal I gøre mod
dem.
Naar blot Mennesker vilde tage
de Ord frem for sig -- naar det
bare vilde blive mere almindeligt
at leve efter den, da vilde ingen
være med til at „karnøfle" et hjælpeløst Menneske, jage det ud i
Vanvid ved Drilleri og Spot. For saadan vil vi jo ikke selv behandles. Og vi ved da godt, at
selv om vi maaske ikke hører til
de aparte", selv om vi intet har
bedrevet, som vi be'llaver at blues
for, — den Dag Sladderen tager
fat paa os, den Dag vi møder
Smil og Spot, hvorhen vi vender
os, da vil Livet blive bittert at
leve.
En Ting maa vi aldrig glemme;
— det hævner sig! Det er sandt,
at der gaar Ild i Spotterens Hus.
Hører De til dem, der aldrig kan
lade være at snage i Næstens Sager, da vær overbevist om, at
Deres Næste ogsaa har fat paa
deres Sager — med samme Ubarmhjertighed.
. . Barmhjertige skal vi Mennesker være mod hinanden, ikke
bare mod dem, som ikke trænger
dertil, men selvfølgelig mest mod

Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

dem, som er ulykkeligt stillede
paa en eller anden Maade-- mod
Staklerne.
•
Det bære Lønnen i sig selv —
men selv uden Løn bør det være
et Hovedbud for den, der vil bære
Menneskenavn, høre til den stolte
Slægt, som kaldes „Jordens Herrer".

Hvad træller vi for?
—o—
Et underligt Spørgsmaal ! udbryder Læseren maaske.
Hvad
træller vi for? dette vi, kan umuligt angaa os. Vi er frie Borgere
i et frit Land. Vi har nok hørt
om Jøderne, der trællede for
Ægypterne, om Negerne, der solgtes som Slaver, om vore egne
Bønder under Stavnsbaandet. Men vi — Trælle — ikke Tale
om:— vi er saa frie, saa frie, som
nogen overhovedet kan være det.
— Det mærkelige Spørgsmaal „Hvad træller vi for?'
maa
have Ærinde helt andre Steder.
Og dog
———
I en af de mange Rejsebøger,
som Tiden er saa rig paa, fortælles en lille Historie, som ikke blot
er overordentlig pudsig — men
tillige meget lærerig, hvis man ofrer den lidt nærmere Eftertanke.
Historien er denne:
Englænderne kom en Dag til en
fjern, uænset Sydhavsø, hvor der
viste sig at være glimrende Mulighed for Tinminedrift. Som de driftige Folk, Englænderne er, gik de
straks i Gang med at forberede
en rationel Udnyttelse af de glimrende Muligheder. Men da alle
Forberedelser var til Ende, var
det hele nær strandet paa, at de
Indfødte ikke vilde gaa i Gruberne. Englænderne bød dem høje
og glimrende Lønninger; men de
sorte rystede paa Hovederne. -Hvad skulde de med Penge, hvad
kom Penge dem ved? Udenfor
deres Kyster stod Fiskene i tætte
Stimer, og Kokosnødderne dinglede under Palmernes Kroner.
Hvilken Glæde kunde de have af
Penge. De ønskede ikke at gøre
sig til Trælle for nogle blanke
Metalstykkers Skyld.
Intet. kunde bevæge dem til at
gaa i Minerne.
Jo. der var noget, der kunde.
Englænderne fandt paa Raad.
De bød ikke mere Penge; men
de bragte et Biografteater til Øen
— et Biografteater, hvortil man
kun kunde faa Adgang, naar man
havde præsteret et vist Kvantum
Arbejde i Minerne. Og dermed
var de sortes indre Fred forbi;
nu gik de gladelig i Minerne, trætlede Dagen lang, sled og asede
— altsammen for en Biografteater-Billets Skyld.
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vis tragisk og latterligt, at Mennesker saaledes ofrede deres Frihed for Films Skyld — saaledes
kunde lade sig overliste.
Men, ret beset, er der da nogen Grund til at le? Er der i
Virkeligheden nogen større Forskel paa de sorte Sydhavsboeres
Trældom og vor ? Hvad er det,
vi andre gør os til Trælle for ?
Er det ikke for at kunne gaa i
Biografteater, faa Radio med Højtaler, Bil — eller hvad nu alt det
Hokus pokus hedder, som Civilisationen byder paa ? Jo. Og for
hvert nyt Vidunder, der stikker
os i øjnene, træller vi mere, spæn,
der Livremmen ind, spytter i Næverne. Og kniber det endda med
at faa den lokkende Maskine,
ver vi desperate, kræver mere i
Løn, truer og larmer, laver nye
Partier, skriver i Bladene, gaar
i Rigsdagen — ja, gaar det højt,
laver vi Revolution, proklamerer
nye Tider og laver om paa Verdenshistorien — og altsammen
for den sidste, lille, funklende,
nye Tingest, som Fremskridtet og
Tekniken lader spille saa længe
for vore Øjne, at vi mister vor
indre Fred og tilsidst som Prinsessen i Eventyret sælger vor
Ære og vor Frihed for at faa den.
Og imedens tilsætter vi vor Evne
til at nyde de primitive Glæder,
foretrækker som Kineserne hos
H. C. Andersen den mekaniske
ja,
for den naturlige Nattergal
elsker den saa brændende, at vi
som Negrene gerne træller fra
Morgen til Aften for at kunne
høre den,
Nej, der er nok ikke nogen større Forskel paa de sorte Sydhavsbeboeres Trældom for Biografteatret og paa vor egen. Det eneste
skulde være dette, at de sorte,
de tager Biografteaterbilletten ganske naivt og troskyldigt som Betaling for deres Arbejde. Vi andre
faar — som de Hyklere vi er vore Biografteaterbilletter ad Omveje, d. v. s. i Form af Penge.
Men anden Forskel er der nok
heller ikke.
f.
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Hvordan ødelægger man en
Forening?
Et svensk Blad giver efterfølgende gode Raad om dette Spørgsmaal:
1. Vent saa længe som muligt
med at betale Kontigent.
2. Bliver Du rykket for Kontingent, da bliv fornæi met og
tru med at melde Dig 1.1C1
3 Modtag aldrig Valg til Foreningens Stillinger ; det er
nemlig meget lettere at kritisere end at gennemføre noget selv.
4 Gør selv det mindst mulige
for Foreningens Trivsel, og
hænger andre i, saa sig, at
det er Klinkeregimente.
Raab altid paa at der skal
gøres noget, men gør intet
selv.
Deltag i alle Beslutningerne
Dette var Historien, og naar vi (,
paa Møderne, men kritiserer
bag efter Beslutningerne.
har læst den, finder vi det skifte-

ste Blade, kom Folk i en fuldkommen Havfruefeber. Der var
ikke en Gadedreng i New York,
—0 —
„Humbugens konge", Ameri. som ikke havde set mindst et af
kaneren Phineas Taylor
Billederne og deltog i Striden for
Barnum.
eller imod Havfruer. Og en Pjece,
som Barnum udsendte i Tusinder
De fleste kender af Omtale Ame- af Elcsemplarer, indeholdende en
rikas — eg forresten hele Verdens „sandfærdig'' Beskrivelse af, hvor— første store Mester paa Rekla- ledes Videnskabsmanden Dr. Griffin havde opdaget og indfanget
men Omraade
Barnum.
den
Havfrue, Barnum havde erMed Reklamens nuværende Udvikling vil det være naturligt at hvervet og paa talrige Videnskabsopfriske Kendskabet til denne vor mænds Opfordring udstillede, blev
første Reklamemager, Amerikane- revet væk, samtidig med, at hele
ren Phineas Taylor Barnum New York skulde ind hos Barder endnu staar som den uover- num og se det mærkelige Væsen.
Den skuffede ikke Forventnintrufne Mester i visse Sider af Regerne; den var halv Abe og halv
klamens Kunst.
I sin Levnedbeskrivelse siger Fisk, havde et afskyeligt indtørret
han ; „Der er Folk som paastaar, og sortagtigt Udseende og var omat de ikke har Raad til at rekla- trent 3 Fod lang; den hørte som
mere, De tager Fejl. De har netop det fremgaar af Billedet ikke til
ikke Raad til at undlade det. Og de Havfruer, som ifølge Sagn og
naar andre mener, at det ikke kan Sange daarer jordiske Ynglinge
betale sig, beror det paa, at de og drager delir med sig ned i Dyikke gør det tilstrækkeligt; thi det bet. Barnum udtaler i sin Levnedgarv med Kunsten at reklamere beskrivelse, at han selv ikke ved,
ligesom med Dannelsen: en Smule hvor Havfruen var lavet, men han
deraf er farlig. Jeg tilstaar frit, mener, at Kunstværket stammer
at hvad Held jeg har haft i mit fra Japan.
Barnum tjente 30,000 Dollars
Liv, skyldes Pressen mere end
alle andre Aarsager tilsammen". det første Aar, han havde Museet.
Og ikke saa lidt Held havde han;
Washington sorte Amme og
thi
General Tom Thumb.
Barnum begyndte som en fatBarnum havde ingen Midler for
tig Dreng og endte som
at slaa sine Seværdigheder op.
Ejer af 10 Mill. Dollars
eller langt over 35 Mill. Kr , hvil- Han havde engang faaet stor Til=
ket var en svimlende Sum i 1891, strømning paa en gammel Negerinde, som han foreviste som Geda han døde.
orge
Washingtons Amme, der var
Barnum fødtes i:1810 og kom
tidligt til at rejse med Cirkus, bl. 161 Aar gammel. Da Folk erklæa. med en Cirkusdirektør Turne r, rede, at Washingtons Amme gander ogsaa havde Forstand paa ske vist levede, men ikke havde
drastisk Reklame, som fik Folk noget med Barnum at gøre og
til at tale med ham og hans For- ikke var 161, men kun 77 Aar
retning. En Gang benyttede han gammel, hørte Interessen for denBarnum paa en saadan Maade i ne Seværdighed op. Barnum val
sin Reklame, at det var lige ved imidlertid Mand tor at give den
at koste Barnum Livet. Turner falske Amme ny Interesse. Han
udspredte nemlig det Rygte i en fik indtrykket et Indsender-Indlæg
lille By, hvor hans Cirkus var, at i Bladene, hvori det oplystes, at
Barnum var en farlig Forbryder, Barnum var en stor Svindler, thi
og da man derpaa trak ham igen- Negerinden var afsløret. som en
nem Byens Gader, blev Befolk- Voksdukke. hvis Stemme fremningen saa ophidset, at man bog- bragtes af en Bugtaler. Saa strømstavelig talt flaaede Tøjet af ham mede Publikum atter til hans
og var lige ved at lynche ham. I Museum for at se Negerinden paasidste øjeblik reddedeTurner ham, ny, og man forbavsedes over henhvorefter hele Byen fik Interesse des Livagtighed. Mærkværdig, at
saadant kunde fremstilles i Voks
for Cirkus Turner.
Muligvis har Barnum faaet vis- og Gummi,
En Kæmpesucces havde Barnum
se Impulser under sit Ophold hos
ogsaa
paa en Dværg, General Tom
Turner, der senere blev han til
Thumb. Denne Kriger var kun to
Nytte i hans egen Virksomhed.
Fod høj og vejede 16 Pund, han
Da Barnum skabte Havfrue- forevistes som en Dværg paa 11
feber i New York.
Aar, men var i Virkeligheden kun
I 1841 havde Barnum tjent saa 4 Aar. Det lykkedes ikke straks
mange Penge, at han kunde købe at slaa ham op i Amerika, men
Scudders „Amerikanske Museum" saa rejste Barnum til Europa med
i New York, og fra nu af begyndte ham, fik ham forevist for Dronhan sin fantastiske Reklame, der ningen af England, Kongerne af
gjorde hans Navn kendt over hele Belgien og Frankrig og andre
Verden. Mest Opsigt vakte hans Fyrster, og da han vendte tilbage
Reklame for en Havfrue, som han med Generalen og atter foreviste
indlemmede i sit Museum, og som, ham i Museet i New York, var
efter hvad han selv paastaar, til- hans europæiske Berømmelse nok
sidst baade Redaktører, Reportere til at lokke Tusindvis af Menneog de Titusinder, der besøgte Mu- sker ind til ham. Saadan gik det
seet, troede var, hvad den blev med alt, naar det først blev rigtigt
udgivet for at være.
„barnumiseret", som man sagde.
Inden Barnum naaede saa vidt
Efterhaanden naaede Barnums
med dette Vidunder, havde han Popularitet en saadan Højde, at
paa den snedigste Maade faaet en man ikke kunde blive vred paa
Række Korrespondancer fra man- ham, selv ikke naar han tog Folk
ge Egne af Amerika optaget i New ved Næsen paa den mest grovYorkerbladene, der ikke anede, at kornede Maade. Han kunde saade var fabrikerede af Barnum ledes avertere ; „I Aften Kl. 11 ses
selv, men var henrykte over den Nev York ved Nat!" saa blev der
Diskusion, der kom i Gang om stuvende fuldt Hus paa dette usædde mystiske Havfruevæsener. vanlige Tidspunkt; thi hvem vilde
Folks Interesse for Havfruer over- ikke gerne se noget saa spænskyggede efterhaanden alle andre dende, pirrende og hemmelighedsSpørgsmaal, der var oppe i Tiden, fuldt. Naar Lokalet var fyldt af
og da tilsidst Barnum meddelte, nysgerrige, raabte Foreviseren:
at han havde erhvervet et Eksem- „Mine Herskaber! De vil se New
plar af en Havfrue fra Fidjiøerne York ved Nat! Gaa mod Udganog lod nogle Billeder af Fænome- gen og se ud, saa vil De faa Denet trykke i tre af New Yorks stør- res Ønske opfyldt — New York

Minus store Mester,

ligger for Dem, og det er Nat". Livsfilosofi ide Ord man tillægDet var oplagt Svindel, men Folk ger ham:
morede sig, det var evigt Sjov det.
„Der fødes et Fæhovede hvert
Og naar man kaldte ham, „Hum- Minut. Sørg for, at Du ikke er
buggens Konge" var det nærmest et af dem!"
(Sorø Amtst.)
som et Hædersnavn.
1
En Millionformue tjente Bar.
1. Trækning,
num paa „den svenske
Varelotteriet beder os meddele,
Nattergal".
Nu maa man ikke tro, at alt, at Salget til Iste Trækning, der
hvad Barnum tjente Penge paa finder Sted den 20. og 21. Oktovar Humbug. Det var det ingen- ber, er i fuld Gang. Chancerne
lunde. Saaledes tjente han en for at faa Gevinst er størst, hvis
Millionformue paa den store San- man tager et Lod fra Begyndelsen
gerinde Jenny Lind, „den svenske — i Varelotteriet falder der nemNattergal", som hun kaldtes, Gen- lig i Løbet af hver Serie Gevinst
standen for H. C Andersens haabløse Forelskelse.
Da hun kom til Amerika for at
give Koncerter var der ingen, der
kendte hende paa den Side af Atlanterhavet, og det hele syntes at
skulle ende i et dundrende Fiasko.
Men saa tog Barnum sig af hende.
Igennem et halvt Aar reklamerede
han hende op. Den havde bl. a,
den Virkning, at 30,000 Mennesker
mødte op for at modtage hende,
da hun kom til New York, og den
havde endvidere den Virkning, at
„Nattergalen" tjente op imod 1
Million Kroner paa de 93 Koncerter, hun gav i De forenede Stater
— og at Barnum tog ca. 2 Millioner ind som sin egen Fortjeneste
paa denne Forretning.

paa 3,14 af Lodderne. Salget slutter
den 19. Oktober.

Bryllup.
Søndag den 11. ds. vies i Allinge Kirke Frk Emilie Mikkelsen,
Solvang, til Slagterm. Villy Romer, Allinge.

Kalundborg Radio
høres alt andet end tilfredsstillende,
og navnlig fra Bornholm og Nordjylland indløber Klager.
Radioraadet undersøger nu Sagen og drøfter Spørgsmaalet om
en Forstærkning af Stationen.

fteraaretJ ,herrehatte.

Hattemageren der ogsaa
tjente en Formue paa Jenny
Lind.
Ved Reklamens Magt var hele
den nye Verden bleven lagt for
Fødderne af „den svenske Nattergal". Barnums Reklamegeni havde
fejret en stor Triumf. Ved samme
Lejlighed gjorde en Hattemager
et Reklamestykke, som man ogsaa
maa tage sin Hat af for.
Han var Hattemager i New York
og hed John N. Genin. Ingen
kendte ham eller hans Forretning.
Saa var det, at Jenny Lind skulde
give sin første Koncert i New Yol k,
og ved Billetauktionen købte Genin den allerførste Billet for en
Pris af 225 Dollars eller ca. 900
Kr.
„Hvem er Køberen?" spurgte
Auktionsholderen.
„Hattemager Genin", lød Svaret, og alle de Tusinder, der var
tilstede ved Auktionen, talte om
denne Hattemager, der havde Raad
til at give saa meget for en Billet.
Næste Dag stod der i alle New
Yorks Blade: „Hattemager Genin
købte den første Billet for 225
Dollars". Overalt tog Herrerne
deres Hatte af for at se, om de
var fra Genin, og den snedige
Hattemager solgte allerede i det
første Aar efter 10,000 Hatte mere
end Aaret forud og lagde ved
Købet af denne Billet Grunden til
sin Millionformue.
„Der fødes et Fæhovede
hvert Minut."
Barnums Popularitet var tilsidst
saa stor, at Publikum betalte Entre til hans Museum blot for at
se ham, han blev dets største
„Rarietet", dets „højst forbavsende" Vidunder. Han havde et
vist Frispog overfor alle. Fra hans
Møde som 70-aarig med Londons
Biskop fortælles der, at Biskoppen
tog Afsked med ham med de Ord:
„Farvel, Hr. Barnum. Jeg haaber,
vi ses i Himlen! — „Det gør vi
— forudsat, at De kommer der!"
svarede Barnum slagfærdigt.
Som Privatmenneske var Barnum Afholdsmand og Moralprædikant, lian ver stærkt troende og
absolut hæderlig i Pengesager,
Men som Forretningsmand var
Lian af den Opfattelse, at de klogere
havde Lov til at narre de mindre
kloge. Her sammenfattede han sin

Vi har nu modtaget de sidste Nyheder til/Efteraar og Vinter og kan vise Dem et smukt Udvalg i moderne Faconer og Farver.
Fikse Hatte med For fra 7,50 til 12,50.
Hatte fra sidste Sæson udsælges til smaa Priser.

2fitgasin du :))fordsUdsalg
ved

Victor Ylancfi,

Kender De de sidste ny Gulve ?
Ingen Fodkulde mere!
Altid lunt og behageligt! ss —
Lægges paa saavel nye som gamle Træ- eller Betongulve i ensfarvet,
marmoreret eller med Borter. — Statsprøveanstalten i København har
undersøgt Prøver af Gulvbelægningen, og Slidprøven udviser, at Slidstyrken er som Klinker, Fliser og Marmor.

Univers Elite" Kunsttrægulve.

Eneret for Nordbornholm.

R. Sonnes Byggeforretning.
Indehaver: P., Petersen.

Alle Dag- og Ugeblade
om ønskes for kortere eller længere Tid
faas og kan
bringes overalt i Byen samme Dag, de udkommer.
Poul MarcKmann, Bladhandel, Hasle.

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads
anbefaler sig nied fersk og røget Flæsk, llorbrad og Karbonade
hjemmelavet Fars, Iledister, Sylte, Leverpostej og Lungepoise. Alt i ~læg og konserves.
Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag.

Johanne Hansen Tlf. 45.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865
Chr, Diderihsen, Rønne.
Tlf. 865.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
Indbinding af Beger.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Isl. Lammekød

af smaa, fine Lam
anbefales.

A. Lyster, Hasle. Telefon 74.

Kul. Koks.

e for udvist Deltagelse un-

yail der min kære Hustrus
Sygdom, Død og Begravelse.
En særlig Tak til Goodtemplarern e.
Magnus Mortensen.

En Ladning extra gode Kul og Koks af samme Mærke og
Kvalitet som de foregaaende forventes i de førstkommende Dage og
sælges billigt fra Skib. — Bestillinger modtages gerne omg.

Ludv. C. Nielsen.

,in og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.

NB. Et mindre Parti Smaakul udsælges billigt.
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111winin1111111111!=

Kirsten Mauritsen.

Køb Uldgarn og strik selv.

,jertelig Tak for udvist Op, mærksomh :d ved min Konfirmation.

Mange Nyheder i enstarvet og flerfarvet Garn.

I færdig Tricotage er Udvalget meget stort og Priserne smaa.

Svend Aage

Andreas Thomsen. -2

Lynggaard Rø.
6 4c. i n og mine Forældres hier..y.11
teligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation,
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Køb den ny Frakke hos

Karlo Larsen, Sandvig.

Andreas Thomsen.

lertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
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Udvalget er i Aar større og smukkere '3
end nogensinde --- og Priserne smaa. 3

Eva Hansen,
Lindeskoven, Ro.

Nyt Lager af

Skotø

Wedela
Alsboe
Brune Herresko fra 8,50.
Herre Gummistøvler 13,50

e

med Garanti.
Masser af flere Slags
smukke Hjemmesko.
Sorte og rode Ridestøvler
smaa Priser.

Allinge Fodisismagasin
En brugt 5-6 Hestes

Petroliumsmotor
er billig til Salg

Villy Jensen,
Tein.

Fineste P arafinolie, Amerikansk
Olie. Carlsbadersalt, Hørfrø, Ren
Glycerin, Camillethe, Borsyre, Borvand, Borvaselin, Natron, Magnesia m. m. faas billigst i

„Prima"'.

Anchiovis,
fineste Vare i løs Vægt.
Ny norsk Spegesild,
Stor islandsk Flommesild.

i n og min Faders Tak for
Opmærksomheden ved min
Konfirmation.

Fineste afnakket Klipfisk.
Ny røget Hellefisk

Emil Jørgensen.

I Tiden fra 1. til 31. Okt
udbydes musselmalet og
blaablomstret Porcelain
fra Den Kgl. Porcelainsfabrik med særlig Rabat
af 20 pCt. Alt 1. Sortering.
Saavel Fabrik som Forhandler
har gjort sit til at gøre dette overordentlig fordelagtige Tilbu d muligt.
Derfor varer det kun Okt. Maaned.
Der er her en god Anledning
til at begynde at samle paa et
Stel — i iste Sortering og til
Priser, der ikke ligger meget over
de Priser, der almindeligvis betales
for 2den Sortering paa Fabrikens
halvaarlige Udsalg.
Da der jo er Grænser for Fabrikens Ydeevne, anbefales det, at
Ordrer afgives snarest, for at man
ikke risikerer at faa at vide, at •
Levering er umulig.
Disse særlige Salgsbetingelser
gælger kun for musselmalet og
blaablomstret.
Intet andet af Fabrikens Frembringelser berøres deraf.

Bestillinger bedes venligst indgivet til

P. C. HOLM

anbefales

Alle Regningskrav

(7. 23. Larsen, Allinge
L

til Allinge-Sandvig Kommune bedes tilsendt Kæmnerkontoret snarest.

ved at lade paamontere

Retningsvisere og Stoplygter
nu.

Det er netop nu,
der kan faas Sedler til den nye
Serie i Landbrugslotteriet. De kan
vinde Gevinster til en Værdi fra
20-80,000 Kr. Hele Sedler _til 1
Kl. faas for 1 Kr 30 øre, halve
80 Øre, dog senest den 19, Oktb
aut. Kollektør Barber Joh. Larsen.

Saalænge jeg har Lager bliver
disse solgt til gammel Pris.

OG VANSKELIGE
TIDER

Allinge Tlf. 53.

Trods vanskelige Tider bør De tage
den Chance, Varelotteriet byder Dem.
Risikoen er minimal — og Chancen for
at hjemføre Gevinst er meget stor: der
falder Gevinst paa 3/4 af Lodderne i
hver Serie. Begynd med det samme,
1. Trækning finder Sted 20. og 21. Oktbr.
Et Lod koster kun

2 Karle
kan til 1. November faa Plads

Ladegaard i Klemensker.

En 2den Karl
søges straks eller 1. November

KR.1,30

Store Muregaard, Kl.

Jagten aflyses

Salget slutter 19. Oktober.

hos Thorvald Jacobsen,

VARELOTTERIS

Narrekrak, Rutsker.

En flink Pige

Lodsedler faas hos aut, Kollektør Barber Johs, Larsen,

En 15-16 Ran Dreng
Ejner Mogensen,

Klædninger og Ulstre.

Lindeskoven, Rø.

Ung Pige

Nu er Udvalget vel nok velassorteret baade i Størrelser og Farver! — — ønskes specielle Faconer,

15-16 Aar, som kan ligge hjemme,
kan faa Plads

tager jeg Maal og garanterer for god Pasform.

Cykleh. Mikkelsen.

Andreas Thomsen.

Udsalg.

Emil Wesths Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle,

Sandvig Missionshus Torsdag
d. 15. Oktober Kl. 6,30.
Sognepræsten taler.
Gaver modtages med Tak af
Syforeningen.
Alle indbydes.

Konfirmationsgaver, Lomme- og Armbaandsure samt alle
Telefon 116.
Guldsmedeartikler anbefales.

Ellen og Else Pedersen.

Eller iene111Bailei kursus
paa Landets største Tilskærerakademi anbefaler jeg mig- med Syning af Habitter efter Maal til meget billige Priser.
Alle Reparationer udføres.

Arne Nielsen.
Storegade 42, Hasle.

URMAGER & GULDSMED.
Allinge Tlf. 140.
Lmgereeept expederes omg.

11■IIIII~11=~~

Hendes anden Ungdom.
Skuespil i 9 Akter.

Kender De

Luxuskaffen

fra „Prima" •
Fineste Javablanding
93 Ore pr. Kvartkilo.

Kontortid 9-12 og 2-4.•
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Snarekassevilkaar

4,5 pCt. p, a.
4
-

Overretsmagterer

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dedsbobehandling m. v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

POUL NIELSEN «Lg

En 2 Vær. Lejlighed
Konfirmations-Fodtøj
C, Larsen, Vestergade,

Si8goriels Ildsalg, Allilloe.

Autovognmand.

Norreg. Tlf. 145. Allinge

Lukket 4-5 Pers. Bil.

Lul- og Persookorsel
udføres med min lukkede 13-14
Personers Bil til billige Priser.
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen.

tgutofiersel.
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes

Friske Varer Onsdag og Fredag.

Vognm. C. P. Pedersen,
Nygade, Allinge Tlf. 133.

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Røget MediNterpolse.
Kogt Skinke.

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

8w6e,
Sæbespaaner og alle Husholdningsartikler faas bedst og billigst
i

„Prima".

Dina Sørensen, Tlf. 38.
• • • • • øøøøø • ø • • • • • ••

Al Slags Lastkørsel
•

samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.

Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen, Vang.

(Slagter Pedersens Ejendom)

anbefales.
Elever til Broderi og Knipling
modtages.

Conrad Hansen

Afdeling i Alling-e.

loo~s~~~~
131.4:›4g`I'ELfØrl.
Søndag Kl. 8.

Fikse Laksko fra 9,75.

kan faa Plads fil 1. November

Største Udvalg i moderne Briller,
Brilleetuier og Læseglas hos

A. Mikkelsen, Allinge. Spare-Bornholms
og Laanekasses
Tlf. 102.

Mælkehdl. Larsen, Allinge.

Ellelyst, Tlf. Hasle 51 u.

Mode- og Broderiforretningen

Retningsvisere fra Kr. 16,00
p aamonteret.

med eller uden Loftsværelse er
til Leje hos

14-16 Aar — fri for Malkning
søges 1. November.

Hasle.

Spar 25 pCt.

Briller.

Kotoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Min

•14.

e. 5foefoed, &rasle.
Torvet.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNNTOBEIll

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands,Anizeg,

AVERTER I NORDBORNHOLM

gaffe
bett er go'.
• • • ••• øøøøø • • • • • • •

Avi3rt,' i „Nordbornholm"!

Ordning af Begravelser

Telefoner 77 og 79

• brien

Barker-anbefales
& Friserforreln.

Spegesild
er til Salg

Aktieselskabet

Chr, Vang, Helleper
Tlf, Hasle 82 u

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, rn.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Hammershus.
Oven over deres Kammer Iaa
mere end 2000 tørre Brædder og
Lægter til Slottets Behov. Under
deres Kammer er en temmelig
Kvantitet Krudt, og havde det
endnu varet en Kvarterstime, at
man ikke kunde komme til Lyset,
saa var der gaaet Ild i Straaet
og ingen Frelse været. De vilde
nok undskylde sig og gave den
efterladte Kat Skylden, at den
havde baaret det brændende Lys
hen i Halmen, thi Grevinden
sagde, hun havde sat Lyset paa
Bordet. Om nu denne Kat har
forrettet sligt, derom er en stor
Tvivl, og om den har lært saadanne Kunster hos dem, saa er
det dog vel ikke troligt, at den
har baaret den store Messingstage,
hvorpaa Lyset stod, hen - i Halmen.
Der var ingen uden denne Kat i
Kammeret, paaklædt med en rød
Narrekappe og Munden tilbundet,
saa at den ikke kunde skrige, men
da der blev gjort Rabalder ved
Dørens Opbrækning, fløj den omkring i Kammeret, men formedels
Hurtigheden og den naragtige Beklædning kunde man ikke vide,
hvad det var, indtil den endelig
smuttede gennem et Hul ud af
Døren, hvorved man først kunde
kende den, efterdi ingen havde
set Katten klædt saaledes tilforn.
Hammershus den 22. Martii 1661.

Adolph Fuchs.
Ved Vidneforhøret i Anledning
af Flugten, hvorved der oplyses
nogle Enkeltheder, som ikke er
omtalt i ovennævnte Relation, vidnede Major Uncke, der Morgenen
efter Flugten kom paa Slottet, bl.
a.: at Kanten af Vinduet, gennem
hvilket Flugten skete, var tykt oversmurt med Talg. Lysestagen stod
da paa Bænken. Ellers i Overensstemmelse med Relationen.
Katarina Hans Meyers (Vagtmesterens Hustru): I August forrige Aar — 3 Dage efter deres
Ankomst paa Slottet — havde
Grevinden tilbudt hende 2000 Rdl ,
hvis hun kunde overtale sin Mand
til at slippe hende ud. Hun vidnede endvidere at have set det
tændte Lys, saaledes som omtalt
af Fuchs.
Paschie Undermarken (Pige hos
Kommandantens Hustru): har ogsaa set det brændende Lys staa
foran Tjenerens Seng omkring bestrøet med Halm, saaledes at Lyset vilde tænde Halmen, om det
havde brændt en halv Time længere.
Henrich Fuchs: ligeledes.
Major Crantz: Han vidste og
havde hørt, at da Generalmajoren
(Fuchs) havde sagt til Grevinden,
at hun havde budt ham 100,000
Rdl., om han vilde lade dem
komme ud, da svarede Grevinden:
dersom hun kun havde haft 50,000
Rdl. endnu hos sig, vilde hun nok
være kommet ud, Hr. Generalmajoren skulde kun tie stille hermed,
ellers vilde hun lade Hans Majestæt vide, at han havde købslaaet
med hende angaaende hendes Udfrielse, hvorpaa Fuchs havde svaret, at han alt havde berettet Fis.
Maj. dette, hvorpaa hun videre
sagde: saa har I bedraget os. Derpaa svarede han, at han havde
gjort sligt med godt Hjerte og
vilde gerne have Vekselseddelen
paa de 40,000 Rdl. ind, hvorpaa
de geraadede i en Disput og Ordveksling. Om Morgenen den 14.
Marts Kl. 7 var en Mand fra Sandvig Hans Persen kommet til ham,
havde pikket paa Vinduet og sagt :
Hr. Major, der kommer 3 Personer fremstigende som Gøglere under Hammeren, det tykkedes ham
at være Grev Ulfeldt. Hvorpaa

han da straks var sprunget af Tid. Da begærede han, at hun
Sengen og ilede didhen sammen skulde følge dem til Majoren, hvilmed 1 Korporal og 6 Musketerer. ket hun først ikke vilde, men paa
Han fandt da Ulfeldt siddende paa det sidste maatte hun følge dem.
en Sten omtrent et Pistolskud fra
Christence Hans Peders: GrevMajorens Logemente, men Grev- inden kom om Morgenen og stod
inden var gaaet ham imøde. Ma- i hendes Stuedøe og sagde: fører
joren bød hende nu en god Mor- os over. Da svarede Christence:
gen og sagde derhos, at de vare Her er ingen .eden inde end jeg
ham forunderlige Gæster at finde og mine Børn, og min Mand er
her. Hun svarede, at hun havde borte. Da sak, ' ,trevinden: I kan
gjort sit bed • men Lykken havde vel lade Eders Svend føre os over.
.ikke saaled
Anet have det. — Hvortil Christence svarede, at hun
Majoren førte dem til sit Logis. 1 havde ingen Svend Paa den Væv,
Bønderne vilde fare paa dem for der stod, vævede hun selv, naar
at udplyndre og myrde dem, der- hun gad.
som Majoren ikke havde afværget
Landsdommer Peder Olsen var
det. — Då han sagde til dem, at med Major Kranz hos Grev Ulhan maatte til Slottet og melde feldt udi det første Kammer, som
an dette, bad Grevinden ham om de var arresterede udi. Da hørte
at bede Generalmajoren, at han han, at Generalmajoren og Grevmaatte ikke overile sig, havde de inden kom i Qvæstion sammen,
fortjent Straf, vilde de gerne ud- men han gav ikke nøje Agt derstaa den. Da Majoren kom paa paa og kan derfor ingen rigtig
Slottet, traf han Generalmajoren Forklaring give.
i Sengen uvidende om Flugten,
Grevens Tjener Peter Pfitigge,
han var da sprunget op af Sen- født i Vestjylland, fortæller, at
gen og løbet til Grevens Kammer. Generalmajoren med Major Crantz
Siden kom han ned til Sandvig og Landsdommer Peder Olsen var
med sin Vogn og hentede dem hos Greven og havde talt om Skriop paa Slottet. I Majorens Kam- net og Juvelerne og et Segl dermer havde Generalmajoren spurgt, for, som var brudt. Generalmajohvorfor de var brudt ud, og Grev- ren havde sagt: Har I Magt til
inden svarede, at hun havde gjort at tage Kongens Hovednøgle og
sit bedste for sine kære Børns gaa ind i hans Gemakker, saa
Skyld. Han foreholdt hende da har jeg nok ligesaavel Magt til
Anbringelsen af Lyset, og hun at brække Eders Skrin op igen.
paastod da, at hun havde sat det Derpaa havde de talt om de tilpaa Bordet, og hvis det siden var bødne Penge, og Generalmajoren
flyttet, maatte Katten have gjort sagde til Grevinden: Aha! I vil
det, hvorpaa Generalmajoren gen- gøre mig en Næse, men jeg har
svarede, at han nok vilde tro, sat den paa Eder; havde jeg vilat en Kat kunde trække om med let være min naadigste Konge og
Lys, men om den kunde slæbe Herre utro og taget de 15000 Rdl.
afsted med en saa tung Lyse- Grevinden: De 50000 Rdl. kunde
stage, som det tændte Lys var have tilvejebragt det. Gen.-Major.:
sat i, maatte han billigen tvivle. Det lyver I som en Hore. GrevPaa Spørgsmaalet, hvorledes de inden : Det lyver I som et Esel.
var kommet ud, sagde de, at man Derefter var Ordene gaaet af og
kunde se det paa den Strikke, til. Derpaa talede de igen om
som var blevet hængende der.
Skrinet, i hvilken Anledning GreKaptajn Bolte: Lyset var flyttet, ven sagde til Generalmajoren, om
da han kom.
han vilde bevise det, han havde
Løjtnant Nicolaus Ehlers: havde sagt, og om han havde det af
set Flygtningen hos Majoren i Aviserne? Generalmajoren : Ja!
Sandvig og hørt Generalmajoren Greven: at dersom Generalmajospørge Grevinden, hvad det var ren kunde bevise sligt, vilde han
for en Seddel, som var fundet i lade sit Hoved afhugge. — Og
hendes Kammer, og hvem der havde de derefter besværet sig
havde skrevet den, hvorpaa Grev- over Traktementerne, at dersom
inden svarede, at hun havde skre- de ikke fik anden Mad, maatte de
vet den med fordrejet Haand for sætte Livet til derover, efterdi det
at lede Generalmajoren vild, at var idel salt Mad, som de fik,
han skulde mene, at de havde ta- hvorved de ikke kunde leve. —
get Vejen til Rønne.
Engang da Vagtmesterens Kone
(De hidtil anførte Vidneudsagn var havde været hos Greven paa Kampaa tysk, efterfølgende paa dansk.)
meret og bragt Grevinden rent
Niels Jensen Slotsnedker: havde Sengelinned, og han var gaaet
set det tændte Lys staa midt paa ud i Forgemakket med det afGulvet med Halm omkring.
brugte Linned, var VagtmesterinLaurits Thomassen i Sandvig: den kommet til ham i ForgemakOm Morgenen som han og hans ket, og havde han spurgt hende,
Nabo kom ned til Stranden og om det ikke snart blev godt?
vilde ud paa deres Fiskeri, da sad Hvorpaa hun svarede: Det maa
Grev Ulfeldt bag Christence Hans Gud vide. Derpaa spurgte han
Peders Hus paa en Sten, og Grev- videre, om hun kunde skrive,
inden kom ud fra samme Hus til hvortil hun svarede ja, og var
dem og spurgte, om de vilde føre der kommet en Seddel op i et
hende over og lovede dem en god Pudehynde, hvorpaa hun havde
Fragt, som var enhver 100 Daler skrevet, at hun vilde gøre sit Bedog en fri Gaard, hvoraf de for- ste.
mærkede straks, at det var udgHvad der var gjort til Flugten,
tigt dermed og gik fra hende. — havde Grevinden altsammen syet
I det samme kom Morten Jensen, og gjort med egen Haand. Træderes Kaptajn, som da patrulje- brædderne til at ro med og hvad
rede, gaaende til hende og bad ellers var af Træ, havde han gjort.
Laurits Thomassen, at han skulde De havde nedladt sig om Aftenen
gaa til Majoren og melde om omtrent Kl. 10 ud af Vinduet. disse Personer.
Greven var gaaet ind i den Kasse,
Morten Jensen og Hans Jør- som stod for Vinduet og havde
gensen: Grevinden lovede at give først nedladt Grevinden, derefter
enhver som hende vilde overføre, havde han, Tjeneren, nedladt Gre100 Rdl. og desuden for deres ven og derefter sig selv. Da GreKvinder og Børn frit Ophold de- ven var kommet over, havde han
res Livstid. Og ydermere sagde mistet en Sko i Møddingen udenMorten Jensen, at han havde for Stalden. Da han derefter var
spurgt, om hun havde Generalens -kommet til dem ved Stalden og
Pas, da svarede hun Ja ; og vi- ikke kunde faa den Line, hvordere tilspurgt hende, hvor hun med han havde nedladt sig, løs,
kom fra, sagde hun: fra Rønne, havde han nedladt dem begge
og havde været der en 14 Dages over Muren med en af de Liner,

hvoraf de havde 3. Nu havde de
siddet længe paa Bjerget, siden
havde de søgt et Sted. hvor de
bedst kunde komme over, havde
sat sig ned, og Grevinden bag
ved ham; da han nu havde skubbet sig lidt afsted, var hans Fødder sjunkne for ham, og han havde
sagt til Grevinden: Deres Naade,
bliv siddende stille, jeg falder ned
— og i det samme var han nedfalden. Derefter var han kommet
op igen, efterat hun havde kastet
en Line ned ti) ham, hvorved han
kunde holde sig, og kom de derefter ned og paa Vejen til Sandvig. Angaaende Lyset, da havde
Grevinden sat det paa Gulvet nok
en 2 Alen fra hans — Tjenerens
— Seng. Han havde ikke haft
mere end I Overdyne og 2 Puder, som han havde lagt underst
i Kassen, paa det Greven kunde
komme ned. Aarsagen til Flugten
var især, fordi Generalmajoren
havde sagt til dem, at de intet
Haab havde at vente om deres
Befrielse. De havde ikke tænkt sig
andet Steds hen, end hvor Gud
og Vinden vilde føre dem, og bevidner for Gud i Himlen, at han
ikke vidste, hvor de ellers vilde
hen. Angaaende de 2 Prygle, der
var skaaret, beretter han, at hans
Herre' ikke havde været sikker paa
sit Liv, fordi Generalmajoren altid var saa ivrig oppe hos dem,
havde gaaet omkring med Stok
og svinget med den, og de dertil
havde set, at hans Kaarde havde
været blottet 3 Fingre oppe ved
Skeden. Dersom der nu paa nogen Maade var blevet dem Vold
tilføjet, havde de villet værge sig
dermed. Ellers havde de ikke haft
Tanke til at beskade Generalmajoren, Vagtmesteren, Vagten eller
nogen anden.
Generalmajor Fuchs's Relation
om Greve Ulfeldts Beskaffenhed
den 25. Juni 1661.

D. M. vilde skikke en, som D. M.
h. 'de Tillid til, hi& til han., da vilde
han aabenbare D. M. et vist Forslag,
hvorved de aarligen i visse Penge kunde
hæve 100,000 Rd14 og det continuerligt
uden at nogen i Riget skulde blive besværet derover. Og dersom D. M. tog
i Betænkning at sende nogen til ham,
saa had han om Forlov, at der maatte
undes ham saa meget Papir og Blæk,
at han kunde overlevere D. M. saadant skriftligt, saa at ikke en anden,
ifald det blev aahenbaret, kunde rose
sig af, at et Menneske nogen Sinde
havde vidst det — undtagen han — og
dette var intet Apotekeranslag, men
saadanne funderte Løndomme, hvorover alle Mennesker vilde forundre sig,
hvorledes sligt var blevet ham bekendt,
Ellers bede de meget paa begge Sider, at Deres Majestæt vil bevise dem
den Naade og tillade dem en af deres
Piger eller 'et andet Menneske, som
kunde vaage hos dem om Natten; thi
de var ofte meget svage. — Jeg har
ifølge min Ordre tilbudt dem begge
at lade dem forsyne med Opvartning
om Dagen ved mine egne Tjenere,
som jeg kunde betro dertil. Dette har
de begge afslaaet og vil kun have hver
en Person, som kunde være hos dem
om Natten. Jeg har ogsaa præsenteret
dem mine Folk, men dem vil de ikke
have. Nu har jeg ladet forhøre i hele
Landet, om man ikke kunde erholde
en, men ingen vil gerne sidde fangen;
thi den, som engang kommer ind til
dem, maa forblive hos dem, ellers er
man ikke sikker i Henseende til Brevveksling, hvortil de nu ikke se en eneste Udvej.
Ogsaa bede de meget, at de maa
være hos hinanden nogle Timer om
Dagen eller blot spise med hinanden
til Middag. Dersom det er Deres Maj.
behageligt, og De ikke har anden Tanke
end afværge en ny Flugt, saa har det
ingen Fare derfor mere, og kunde de
vel forrette saadant paa den store Sal,
som er foran Grevens Kammer, hvor
de kunde være sikkert under Lukke
og ikke faa nogen i Tale, og derpaa
efter forrettet Maaltid enhver gaa ind
i sin Celle, som jeg ikke uden stor
Møje har bygget for dem, for Ikke
tiere at være underkastet den forrige
Fare og Affront. Jeg tror, at jeg har
anbragt over 20 Skippund Jern til deres smag Kamres Bygning; dertil ere
der 3 Hvælvinger, den ene over den
anden. Tjeneren nederst, Greven er
oven over Tjeneren og Grevindens
Kammer over Grevens og altsaa som
enhvers Grad fordrer.
Jeg venter i Underdanighed Eders
Majestæts Ordre, hvad jeg videre skal
gøre og lade.
Anbefalende Deres Majestæt troligen
Guds Beskyttelse — forbliver jeg saa
længe jeg lever E. kgl. M.s (etc.)
Bornholm d. 25. Juni 1661.
Adolph Fuchs.

Ifølge Eders kgl. Majs allernaadigste Befaling har Hr. Greve Ulfeldt tillige med sin Gemalinde taget deres
Entre cl. 15. Juni i de for dem forfærdigede Logementer, Enhver sit aparte.
De resolverede sig vel, fordi de fornam,
at det ikke kunde anderledes være, dog
var deres Skilsmisse fra hinanden noget pitoyable, thi de græd heftigt paa
begge Sider. De første Dage continuerede saadan Lamenteren, indtil Greven endelig begyndte at tage mere Mod PS. Forhen mente Hr. Greve Ulfeldt,
til sig og synger nu for det meste den at han kunde corrumpere alle Mennehele Dag. Resten tilbringer han med sker med sine store Midler og Rigat klippe Billeder, hvilket Grevinden domme og gøre dem æreløse. Men nu
ogsaa gør, og saa snart de have for- han har betraadt et kraftigt Logemente
færdiget et lille Stykke, saa sender den kommer hans Sanser igen til noget
ene Del det til den anden; ellers hol- bedre og begynder at søge den rette
der Grevinden sig stille og taler sjæl- Vej, nemlig til D. M.s Naade. — Han
dent et Ord. Saaledes have de ogsaa spurgte mig, om jeg ikke havde nogle
baaret sig ad, da de endnu var sam- gode Venner, som jeg kunde bevæge
men, thi naar Bordet var dækket, Ma- til at indlægge et godt Ord hos D. M.
den sat frem, eller Sengene redte, tav for ham for at erholde om D. M.s
de saa stille, som om de begge var Naade. Jeg gav Greven, som desværre
stumme. Men nu er Greven i godt Sandheden er, at forstaa. at jeg var
Humør og taler, som om han var ny- ganske blottet for gode Venner ved
født, fortæller hvad der passerede i In- Hoffet, og at han kun vilde blive lidt
terregno, førend Deres kgl. Majestæt hjulpen, ifald der endnu var nogle Perkom paa Tronen, hvad godt han har soner, som undte mig godt. Herpaa fik
virket imod de Anslag, som havde han sin Fortunatus Pung frem og sagde,
været Deres kgl. Majestæt contrære at han havde aldrig været utaknemlig,
ved Deres Hyldning, og med hvilke dersom jeg kunde bevæge Nogen til
gode Raad han velmenende har gaaet at indlægge et godt Ord hos E. M.,
Deres kgl. Majestæt tilhaande; beret- saa vilde han forære mig 10,000 Rdl.,
ter tillige, hvorledes Hertugen af Hol- og enhver af de samme gode Venner
sten havde flatteret ham for at erholde lige saa meget som mig. Han tog mig
Kronen ; nemlig han havde præsente- derpaa i Haanden og sagde, at 10,000
ret Grev Ulfeldt Formæling mellem Rdl. var for ham saa meget som et
sin ældste Søn og Grev Ulfeldts æld- Haar paa hans Hovede, og han havde
ste Datter og igen tilbudt Greve Ul- flere Penge, end han brugte; han refeldts ældste Søn Formæling med hans fererte dertil ogsaa, at han havde haft
fyrstelige Naades ældste Datter med i Sinde at staa D. M. bi med 300,000
nogle hundrede Tusind til Udstyr, des- eller deres Værdi, dersom han kun
uden til Ulfeldt Fyen som et Fyrsten- kunde erhverve saa ringe Naade at
dømme i Arv for ham og hans Arvin- tale engang med D. M. og aabenbare,
ger og meget andet sligt, som jeg ikke hvad han havde paa Hjertet, hvorved
alt kan erindre. Efter alle disse Dis- han mente at tilføje saa mange Docucurser anholdt Greven stærkt hos mig, menter derhos, at E. M. vilde blive
at jeg skulde lade Eders kgl. Majestæt ganske tilfreds med ham og bilægge
i Underdanighed vide, at han endnu al foregaaende Unaade med et.
havde nogle Hemmeligheder paa HjerDenne Skrivelse udrettede imidtet, som han ikke tænkte at tage med
i Graven, og ifald D. M. ikke skulde lertid intet til at lindre Fangernes
Sagen oprigtig, saa hengav han sig Kaar i Henseende til deres Afselv i frivillig Fordømmelse. »Og for sondrethed fra hinanden. Leonora
det andet vidste han nok, at D. M. nu Christine bevidner selv, at de sad
altsaa
behøvede Penge, og at intet Menneske adskilte i 6 Maaneder
kunde foreslaa D. M. saadanne Midler indtil den 27. December 1661, da
som han. — Hr. Greven bad ogsaa, at • de blev satte paa fri Fod,

