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Promotoren.
„Ham, der sælger Lussinger
--0-Der er „ham, der faar Lussingerne", og „ham, der giver Lussingerne" og „ham, der sælger
Lussingerne' — det er Trilogien,
som skaber den moderne professionelle Boksekamp. Blandt alle
Verdens mærkelige Maader at
skaffe sig Indtægter paa, er den
at give og modtage korporlig Afstraffelse frivillig vel nok en af de
allermærkeligste, men „ham, der
sælger Lussingerne" er jo mindst
lige saa ejendommelig i sin Maade at ernære sig paa.
Med Manden, der sælger Lussinger, mener jeg Arrangøren af
professionelle Boksekampe. Promotoren kaldes han jævnligt. En
velklingende Titel til en ualmindelig Levevej.
Der er Mænd, som har tjent
Formuer paa at arrangere berømte Boksekampe, — paa at sælge
Lussinger, „upperhuts", ,,knock
outs" — „the biggest figth in the
World" . .
En af dette Aarhundredes største Finansgenier paa dette Omraade er Amerikaneren Tex Richard. Der var Aar, hvor han
tjente Millioner paa sine Boksekampe, og i sin „Stald" saaledes
benævnes den Forretning, der indehaves af Manden, der sælger
Lussinger — havde han Verdens
berømteste Nævefægtere.
Den 4. Juli 1921 arrangerede
Tex Richard den største Boksekamp, som det 20. Aarhundrede
endnu har kunnet opvise. Det var
den gigantiske Match mellem det
franske Boksegeni Carpentier og
den stærke Amerikaner Jack Dempsey, som i flere Aar beholdt sit
Verdensmesterskab.
Titusinde af Mennesker overværede den store Kamp. Billetterne
var solgt til Fantasipriser, og Telegraftraadene gledede mellem den
nye og den gamle Verden, den og
de efterfølgende Nætter, hvor Resultatet og dets Følger gav Dønninger i Verdenspressen.
Det var Millioner, der stod paa
Spil i denne ene Kamp.
Af de berømteste Boksere, der
fandtes i Tex Richards Stald, kan
nævnes Eksverdensmesteren Gene
Tunney, den nu afdøde Stribling,
Jack Sharkey, som tabte sit Verdensmesterskab til Gigantbokseren
Carnera, og endelig „Pampas vilde Tyr" Kæmpen Louis Firpo, der
slog som en Hest sparkede, men
havde en Hjerne, der arbejdede
langsommere end en Bisons.
I Tex Richards Stald levede
Hundreder af gode og mindre gode Boksere i Stjernernes Skygge.
De brugtes som „Forkæmpere" til
alle de ligegyldige indledende
Kampe, der gaar forud for de
store professionelle Boksekampe,
eller de brugtes som levende Huggeblokke for Stjernebokserne i
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disses Træningstimer. I en Promotors Træningskvarter er de
brækkede Næseben og de krøllede Blomkaalsører i Overtal, men
„ham, der sælger Lussingerne",
holder sig helt udenfor det haarde Haandværks slaaende Rækkevidde, fra sit Kontor leder han
Salget af Lussingerne. — og der
var virkelig en Tid, da de stod i
Kurs.
Den berømteste evropæiske
Kamparrangør hed Decamps. Det
var ham, der opdagede Georges
Carpentier og mange andre berømte evropæiske Boksere, og
han forstod tillige Kunsten at op•
lære dem i deres ædle Kunst,
nemlig at fordele de Lussinger,
som han bød til Salg. Det hændte dog ogsaa, at de maatte modtage i stedet for at give . .
Den professionelle Boksning i
Norden har ikke levet under saa
gode Vilkaar, at den har fostret
store Finansmænd paa dette specielle Omraade. Den svenske Arrangør Palmquist havde nogle faa
gode Aar med den svenske Kæmpe Harry Persson, da denne endnu var i Form, men siden er det
den københavnske Møbelhandler
Valdemar Christiansen, der har
solgt de fleste Lussinger, der er
blevet fordelt i de skandinaviske
professionelle Boksekampe. Sin
største Bedrift udførte han med
den københavnske Elektriker Knud
Larsen, der en Overgang var ved
at blive Verdensmester. Et Evropamesterskab naaede han, og da
„Knud" stod paa sin Tindes højeste, arrangerede Vald. Christiansen en Karup mellem ham og
Neger-Verdensmesteren Al Brown
paa Københavns Stadion. Det var
det største Boksearrangement, der
endnu var set i Skandinavien, og
35,000 Mennesker overværede den
haarde Kamp, som satte det egentlige Punktum for Knud Larsens
Kariere, selvom han slap med
uafgjort Kamp mod den kattesmidige og haardslaaende unge Neger.
Vald. Christiansen har stadig
Held med sit Salg af Lussinger.
For Tiden er det en bomstærk
ung Bager Einar Aggerholm og
en ikke mindre stærk Grønthandler Hans Holdt, som er Salgsvarerne. De samler stadig fulde Huse i Kæmpehallen, ikke til Fantasipriser ganske vist, men dog saaledes, at det maa siges at være
en nogenlunde rentabel Forretning for Møbelhandleren at handle med Lussinger.
Der kan siges meget for og imod
professionel Sport, i Særdeleshed
mod professionel Boksning. Under
alle Omstændigheder kan det siges, at det er en mærkelig Levevej at vælge, — men en Levevej
er det, baade for han', der sælger
Lussingerne, og for barn, der giver eller faar dem . . .
En Vognmand har forgæves søgt
at gøre Møbelhandleren Rangen
stridig som Lussing-Forhandler,

men Vald. Christiansen holder
stadig Fæstningen, han er ubestridt Skandinaviens største Promotor, ingen Tex Richard, men
en klog Kamparrangør, som sjældent indlader sig paa Risiko.
Saa kan der naturligvis altid
diskuteres om, hvorvidt det styrker Nordens Aand og Kultur . .
Kendsgerningen er imidlertid, at
det giver nogle Mennesker noget
at bestille . . .
. . Og jeg, som i min Vildfarelse altid har troet, at Manegens Dummepeter var ene om at
sælge de Lussinger, som blev udbudt i det aabne Marked . . .
Københavner jun.

Den gamle Hest.
Et lille Virkelighedsbillede.
Det var en frostklar Dag, hvor
Rimen glimtede i Kær og Buske,
hvor Solen straalede paa den høje
Himmel, gyldenbank og funklende, men uden Varme, uden Kraft
— en frostklar Dag, der farvede
Kinden rød og gjorde Sindet let
og frit.
Heniad den kønne Strandvej gik
en ældre Herre. Han kom fra
Charlottenlund, hvortil hans Morgentur hver Dag gik. Der var noget let ved hans Gang, og noget
lyst i hans Ansigt, der passede
saa godt til det friske Vejr.
Straks man saa ham, var man
paa det rene med, at han maatte
være Læge. Det læstes saa tydeligt ud af hans rolige øjne, det
saas paa den faste, bestemte Mund
det mærkedes klart ved hans hele
Person. Han kunde ikke være andet end Læge. Og han var det
virkelig ogsaa.
Han gik og nynnede paa en
Melodi, da han pludselig bag ved
sig hører Piskeslag, det ene efter
det andet, ledsaget af en god Portion kraftige Eder.
Han vendte sig hurtigt om og
saa da en gammel Hest, forspændt
en tungtbelæsset Vogn. Den havde ikke Kraft nok til at trække
længer. Hvor meget den end sled
i Selen, fik den dog ikke Vognen
ud af Stedet.
Men Piskeslagene faldt stadig
haardere og haardere paa den
gamles Ryg. Og Ederne blev ikke
mindre kraftige. Tværtimod.
Han gik hen imod Vognen og
vilde sige et Par Ord til Kusken.
Det oprørte ham at se det stakkels Dyr blive behandlet paa denne raa og brutale Maade. Hans
gode Stemning fra før blev fuldstændig fortrængt ved dette Syn.
Men Kusken, der straks tænkte,
at han vilde blande sig i hans Sager, slog kun vildere og vildere
og bandede og skældte som en
gal Mand.
„Hold dog op Mand, eller jeg
melder Dem til Politiet!" raabte
saa Doktoren med en Stemme,

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

der dirrede af Harme. „De kan
jo se, at den ikke kan trække!"
jo, gu' ka' han
„Kan!
saa! Men han er stædig, det garnle øg I" brølte den øjensynlig berusede Kusk og piskede løs igen.
Hesten gjorde en Kraftanstrengelse og satte de gamle, glatte
Ben haardt mod den glatte, rimbelagte Jord. Men da den hørte
Piskens Susen i Luften til fornyet Slag, gik der en Skælven gennem hele dens Krop, og den faldt
sammen.
Doktoren stod da lige ved den,
og det Blik, den sendte ham den gamle, langhaarede — gik ham
til Hjertet. Det stod saa klart at
læse i dens øjne, at den bad om
Hjælp. Den kunde virkelig ikke!
Kusken kom efter en Del Besvær
ned af Vognen og vilde til at hale
det stakkels Dyr op ved at rykke
det i Bidslet.
Men Doktoren tog ham i Armen
og sagde koldt:
„Nej, stop nu, min gode Mand!
Nu lægger vi et Dækken under
Benene paa den. Og saa ser vi
at faa den op — ganske lempeligt — forstaar De 1"
„Dækken!" snøvlede Kusken.
„Det manglede bare, at man skulde gøre det saa mageligt for det
gamle Øg, der ikke er sine tredive Kroner værd."
Der kom pludselig noget mildt
over Doktorens kønne, magre Ansigt, og Stemmen var noget blødere, da han sagde;
„Tredive Kroner! siger De! Dem
betaler jeg Dem, men saa er Hesten min. Hvad siger De til det?"
Kusken var ikke længe om at
betænke sig. Efter en lille Underhandling om at faa Vognen besørget hjem, slog han til. De tredive Kroner fik han med det
samme.
Saa begyndte man paa Arbejdet med at faa Hesten op. Et Par
Arbejdsfolk, som var kommet til,
var villig til at hjælpe. Men Doktoren, der aldrig før havde været
i saadan Praksis, var den ivrigste
af dem alle.
Efter en Del Besvær fik de den
virkelig op.
Aldrig forekom det Doktoren,
havde han faaet ømmere Blik end
den gamle Krikkes. Uden at ænse Folk tog han den ved Bidslet
og trak den ind i en nærliggende
Stald.
Men mens han trak af Sted med
den, blev lian ved at klappe den
paa dens langhaarede Hals. Og
uafbrudt sagde han til den ;
» Du er træt, Gamle — ikke?
Du er vist meget træt! Ja, ja, nu
skal Du snart faa Fred!
Ti Minutter efter var den gamle
Hest ikke mere til. En Kugle gjorde det hurtigt og sikkert af med den,
Men før Dokteren kunde gaa
hjem igen, maatte han dog endnu
en Gang klappe de lange Haar
paa den tynde, magre Hals.
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Er Oovellsimh en Sygdom?
-0—
De fleste Læsere vil sikkert synes, at det er et underligt Spørgsmaal, der staar over disse Linier,
men Spørgsmaalet er alligevel
blevet drøftet for fuld Alvor, og
en bekendt amerikansk Lærd, Dr.
Rasher, hævder, at den meget ofte er det. Han er tilsynsførende
Læge paa Verdens største „Hotel"
for Hjemløse og har undersøgt
over 100,000 Tilfælde.
Det er New Yorks Kommune, der
har oprettet dette Herberg for
Hjemløse, hvor enhver Stakkel
kan faa en Nats Tag over Hovedet, et Par Maaltider Mad og Renlighed. Til Gengæld skal de være
villige til at tage et Arbejde om
det tilbydes dem.
Naar han kommer, noteres hans
Navn, Alder og Fødested, derefter føres han til Spisesalen, hvor
han faar et Maaltid Mad, bestaaende af Suppe, Brød og Kaffe, og
efter det kommer noget, de fleste
gerne vil slippe for, men ikke kan,
nemlig et grundigt Bad. Medens
dette staar paa, bliver deres Tøj
renset for Utøj. Efter ;Badet faar
de en ren Natskjorte og vandrer
op til Sovesalen, hvis Senge og
Sengeklæder er kemisk rene. Om
Morgenen faar de deres rensede
Tøj udleveret og et Maaltid bestaaende af Grød, Brød og Kaffe.
— Har man intet Arbejde at anvise dem, maa de atter ud at
vandre.
Det er i dette Herberg Doktoren har anstillet sine Undersøgelser, og han siger, at praktisk taget lider alle Landstrygere og Vagabonder af en eller anden Sygdom, legemlig eller sjælelig, og
at det er den, der er Skyld i deres Elendighed.
Ofte er det et eller andet af
Organerne, der ikke fungerer ordentlig; undertiden bærenvedkomluende paa en Infektion, undertiden er det Blodomløbet, det er
galt med. Under deres idelige Omstrejfen bliver Blodaarerne udvidede, Benene føles tunge, og den
angrebne føler Trang til altid at
hvile. Aarebrok og Platfodethed er
meget hyppige Vagabondlidelser.
Rent sjælelige Aarsager er hel,
ler ikke ualmindelige. Der er saaledes en Sygdom, han kalder
Claustrofobi, d. v. s. Skrækken
for at være indelukket, Avsky overfor at blive paa samme Sted. Det
er den, der driver Vagabonden ud
paa Landevejen; han gribes af en
Art Vandrefeber, en higende Trang
til at flakke om.
Han nævner et Tilfælde med en
Mand, der led af denne Sygdom.
Dagen før, han skulde slippes ud
af Arbejdsanstalten flygtede han.
Det var ham umuligt at udholde
den ene Dag til, skønt han under
Flugten maatte sætte Livet i Vove
og vilde faa en streng Straf, hvis
han blev paagreben.

En anden Lidelse kalder han
Ergofobi, d.v.s. Ar bejdsskræk. Den
kan ogsaa efter en stærk Overanstrengelse, hvor Vedkommende
f. Eks. har faaet „et Hold" over
Ryggen. Skrækken for at det skal
vende tilbage, hindrer ham i at
tage haardt fat, og lidt efter lidt
udvikler deraf sig Frygt i det hele taget for Arbejde. Tvinges de
alligevel dertil, kan de faa Tilfæl,
de af Feber. Opkastning o. lign.
Sikkert har Dr. Rasher Ret i
meget af, hvad han siger, men saa
er der ikke andet at sige, end at
„Sygdommen" maa behandles paa
sagkyndig Maade, saa at de Syge
kan blive kureret, thi det er ethvert Menneskes Pligt at arbejde.

Fanget.
-0Vi sad inde hos den gamle Nybygger i hans Gaard, som laa i
Udkanten af en af Sydavstraliens
store Skove. Han havde fortalt Os
en Del om sit Ungdomsliv ude i
de store Skove, da en af os tilfældig lagde Mærke til et brunt
meget smukt Skind, som hængte
paa Væggen i Glas og Ramme.
— Det var dog et underligt
Billede, De der har, sagde han til
den gamle og pegede paa Skindet.
— Aa ja, lød Svaret, det Billede, som De kalder det, har sin
Historie og for mig er Skindet
kostbarere end det dyreste Maleri,
thi det er et Liv værd.
— Nej, nu slipper De ikke, gamle Benny, den Historie maa vi
have, nu de har spændt vor Nysgerrighed, udbrød jeg.
— De kan ogsaa godt faa den,
svarede han godmodig. — Jeg var dengang endnu en
ung Fyr, Pengene var det smaat
med, men saa var det saa meget
bedre med Kræfterne. Naa, jeg var
jo ogsaa kommet herover for at
tjene Penge ved mit Arbejde, saa
det passede jo godt nok.
Som jeg før fortalte, gav jeg
mig af med at fælde Skov for Nybyggerne, og en Dag blev jeg da
enig med en Mand, der havde en
stor Ejendom, om at jeg skulde
fælde et Stykke Skov vel paa en
halv Snes Tønder Land, som laa
en Dagsrejse eller saa fra Gaarden. Jeg fik nøjagtig Anvisning
paa Stedet, og allerede samme
Dag gav jeg mig paa Vej. Jeg
slæbte som et Æsel, thi foruden
mit Værktøj, Økser og Save, Hammer og Kiler, maatte jeg medføre
Proviant til en hel Uge : Mel, Sukker, Kød, Te, Tobak, ja, hvor kan
jeg huske det alt.
Hele Natten gik jeg, og ud paa
Morgenen korn jeg til en Plads,
hvor jeg inde mellem Træerne saa
Lyset fra et Baal. Det var en Pelsjæger, som her havde slaaet Lejr.
Rundt om Baalet var opstillet store Stykker Bark, paa hvilke forskellige Slags Skind af Pungrotter og andre Slags Pelsdyr var
udspilede for foreløbig at tørres,
indtil Skindopkøberen kom.
Jeg tog naturligvis et lille Hvil
hos Pelsjægeren, der vilde blive
min nærmeste Nabo; thi Stedet,
hvor jeg skulde arbejde, laa vel
tre Fjerdingvel derfra. Haa viste
mig, hvorledes Fælderne blev
hængt op i Træerne, noget, jeg
ikke havde set før, og fortalte mig
om, hvor besværligt det kunde
være at opsøge Fælderne, hvis det
var et større Dyr, som var fanget;
thi ofte slæbte de da af med Fælden en Mils Vej eller mere.
Jeg tog saa Afsked med ham
og vandrede videre og naaede endelig Pladsen, hvor jeg skulde
tage fat. Den første Uge klemte
jeg jo paa, fældede Træer og

brændte dem paa det Sted, hvor
Hvor længe jeg havde ligget saade var faldet, og alt gik rigtig godt. ledes, ved jeg ikke, men da jeg
Da Ugen var omme, kom Ny- atter kom til mig selv, stod Pelsbyggeren. Han havde frisk Forsy- jægeren ved min Side. Han havning af Proviant med og udtalte de befriet mig fra det frygtelige
sin Tilfredshed med Arbejdet.
Fangenskab og forsigtig lagt mig
— Se der, sagde han, det Buks- paa Grønsværet, medens han babomtræ skal De ikke fælde paa dede mine knuste Fingre.
De kan vel tænke Dem, hvorsamme Maade som de andre, jeg
har nemlig Brug for det til Gavn- ledes han havde fundet mig. Et
træ. Den skal skæres over nede stort Pungdyr havde slæbt af med
ved Jorden, og Stammen skal saa Fælden og var naaet omtrent hen
flækkes. Tror De, De kan gøre til mig, den var imidlertid død af
det? Naturligvis faar De ekstra Udmattelse. Skindet forærede han
mig til Minde om mit Eventyr,
Betaling for dette Arbejde.
selv
har jeg dog aldrig nænnet
svarede
ja.
Jeg
Saa tager jeg to Par Okser efttr det at sætte Fælder,
og Vogn med, naar jeg kommer
Min Haand blev aldrig førlig
i næste Uge, sagde han og bød igen, som De ved, -- men heldig.
vis har man jo den højre tilbage,
mig Farvel.
Allerede næste Morgen tog jeg sluttede han smilende.
fat paa Træet. Snart havde jeg
fældet det, hvorpaa jeg huggede
Grenene af. — Nu har De vel nok
set, hvorledes man flækker en
Stamme Med øksen gøres et Hug,
saa at den første Kile kan sættes er en Landsby, men en Landsby
i og drives ind med Hammeren. med et mange Steder næsten storBag den sættes den næste Kile; stadsrnæssigt Præg. Den er yderst
naar den er rammet i, er den før- moderne, komfortabel indtil Enste Kile løs, den slaas i bag Num- keltheder, uden at det dog er gaamer to, og saaledes bliver man et ud over det skønne gamle Præg.
Alle Steder er der saa skinnende
ved, indtil Stammen er flækket
Det gik rigtig godt. Jeg arbej- rent, at selv et Mandfolk maa lægdede indtil Middag. Førend jeg ge Mærke til det. Gaderne er yderst
satte mig til at spise, vilde jeg ta- velholdte, og en lang Chausse føge den løse Kile op. Jeg stak rer hele Byen igennem. Der er
Haanden ned i Revnen. I det herlige skyggefulde Pladser, og
samme lød der en knagende Lyd, mange af Husene er smykkede
og jeg følte i den anden Haand, med kunstneriske Freskomalerier.
som havde hvilet paa Stammen, Der er fortræffelige Gæstgiverier
en forfærdelig Smerte.
og venlige Privatlogis med store,
Det var det elastiske Træ, som brede Senge med Lagner, der dufhavde skudt den sidste Kile op, ter af Renhed og forjætter om en
og Revnen havde saa lukket sig drømmeløs Søvn. Landsbyen har
over Fingrene paa min venstre 2600 Indbyggere og den lilleLandsHaand. Det var en Pine saa fryg- by ligger vidunderligt smukt ved
telig, at jeg var nær ved at gaa Foden af de vældige Ainnerbjerog det, skønt ge, 837 m 0. H. — en vild og
fra Forstanden
jeg i hine Dage var en haard Hund, storslaaet Natur, der har sat sit
Præg paa den lille Bys stolte
naar jeg selv skal sige det.
Jeg bøjede mig frem for at faa Indbyggere; sjældent ser man vel
fat paa Hammeren, men den laa saa mange karakteristiske Ansigfor langt borte. Saa søgte jeg at ter samlede paa et Sted som her
fange den med Foden, skønt en- i Oberammergau. Kommer man
hver Bevægelse forøgede Pinen; en Aften til Landsbyen — fra en
jeg kunde lige naa den med min Storbys larmende Trafik og blændende Neonlys -- da gribes man
Støvlesnude, det var alt.
Udmattet af Anstrengelse og uvilkaarlig at Stemningen, den
Rædsel sank jeg om paa Stammen, Stilhed og Fred, som ligger udog der blev jeg liggende, indtil bredt over Oberammergau Nerver,
Solen som en stor rød Skive sank spændte og forpinte af Storbyens
bag Trætoppene og Stjernerne hektiske Liv, falder her til Ro, og
begyndte at myldre frem paa den Sindet fyldes med Fred. I en lille,
stille Gyde ligger der et Gæstgimørke Himmel.
At beskrive, hvad jeg den Nat veri med et romantisk klingende
led baade af Smerte og Skræk, er Navn -- oppe paa den brede Svaumuligt, og de vil sikkert heller legang sidder man og stirrer ud
ikke kunde forstaa det. Det stod i det fjerne: Skyggerne er alleremig klart, at jeg maatte dø af de blevet lange og blaalige, og
Tørst og Sult, om jeg ikke fik Solens sidste Straaler forgylder
Hjælp, men hvor skulde den kom- Bjergenes Toppe med en luende
me fra tide i ødeskoven? Der vil- Glans. Stilheden er saa usandsyn•
de gaa en Uge, inden Nybyggeren lig stor, at det er som om Eens
kom, og til den Tid vilde jeg væ- Sjæl loariver sig fra Materien og
svæver bort; ud i Rummet, op
re død.
Natten forløb, og Solen stod op. mod Bjergenes gyldne Tinder.
Jeg samlede alle mine Kræfter og Det er som man fornemmer et
udstødte Raab om Hjælp, men fik Pust fra Evigheden. Alt hvad der
intet andet Svar end Fuglenes ellers var dunkelt for Een, bliver
Skrig.
her saa forunderligt klart og leAtter sank Solen. Sulten pinte, vende. Man føler en dyb Andagt
men det var dog intet niod Tør- i sin Sjæl, og man forstaar, at
sten, jeg mærkede at mine Tan- de Mennesker, der lever i denne
ker forvirredes. Imidlertid var By, virkelig er værdige til at fremHimmelen bleven overtrukken med stille Kristi Lidelses Historie.
sorte, tykke Skyer, og kort efter Man forstaar, at de føler det som
Solnedgang brød et Uvejr løs, et Kald, skabt af Kærlighed og
hvor Træerne omkring mig splint- dyb Religøsitet. -- Langt, langt
redes af Lynet, medens Regnen borte er der en Hund, der gør,
styrtede ned i Strømme. Med min og i den dybe Stilhed høres Lyfortørrede Tunge slikkede jeg Van- den tydeligt. Natten er nu falden
det, der samlede sig i Revnen af paa og lidt efter lidt tændes StjerStammen, og aldrig har jeg følt nerne. Langsomt vender man tilmig saa vederkvæget.
bage til Virkeligheden, og efter
Snart efter var Uvejret forbi, og endnu engang at have indaandet
Stjernerne glimtede atter. Igen for- den rene Bjerglult, gaar man ind
løb en Nat.
i sit Soveværelse, putter sig ned
Den følgende Dag led jeg usi- mellem alle de bløde Dyner, og
geligt, og hen mod Aften sank jeg endnu en Gang — paa Grænsen
bevidstløs sammen.
mellem Søvnen og Bevistheden —

Oberammergau
—0

føler man Stilheden, føler hvorledes den breder sig over Byen,
bølgende som Ringe i Vandet —
og man falder i en dyb og vidunderlig drømmeløs Søvn.
F. M.

bidt eller bidt
0—
Naar store Mænd fortæller
Erindringer, er det mærkeligt,
hvor ofte de dvæler med Forkærlighed ved de første Trin opad,
skriver Kolding Fbl. Tidspunktet, da de naaede ønskernes Topmaal, det, vi andre kalder „Lykken", gaar de ganske let henover.
De har som Regel erfaret, at der,
da det kom til Stykket, ikke var
saa grumme meget ved det for
dem selv.
Der er ingen Tvivl om, at man
finder
fleste lykkelige Mennesker i smaa Kaar. Vi kender en
Mand, som begyndte en Budvirksom hed pr. Apostlens Heste, —
altsaa et rigtig gammeldags Bybud. Vi mindes hans Glæde over
hans første Cykle, vi husker Stoltheden, da han fik Hest og Vogn.
Dagen korn, da han fik en lille
Lastbil. Nu kører han med sin
egen Flytteomnibus. Altid glad,
altid optaget af Arbejdet og Fremgangen. Han er blevet „Chef" i
det smaa. Han har faaet Folk til
Hjælp. Alt er kommet lidt efter
lidt. Han møder glade Ansigter
om sig. Ingen misunder ham --saa højt er han ikke naaet
alle glædes over hans Fremgang.
Sympatien ombølger ham. Og han
synes selv, at Livet har været
høfligt mod ham, som Knut Hamsum udtrykker det.
Lidt efter lidt. Nok, men ikke
for meget --- er det ikke Lykkens
Tinde?

Kristiansborg Slot.
—0—
„Absalon bygged Borg i Havn"
staar der i en kendt Sang. Og
denne Borg laa paa det Sti d, hvor
det nuvæv rede Kr
s bol g i København ligger.
Absalons Borg byggedes i Aaret 1168. Hvorledes den har set
ud ved man ikke Ethvert Spor
af den er forsvundet undtagen en
Brønd, som findes i den indre
Slotsgaard. Adgangen til denne
findes gennem en underjordisk
stensat Gang. I Aaret 1248 brændte Borgen. Den opførtes dog igen
for atter at blive nedbrudt og opført flere Gange. Omkring 1425
benævnes Borgen som Københavns
Slot. Men først da Kristoffer af
Bayern gjorde København til Residensstad og tog Bolig paa Slottet, begynder det at faa Betydning.
Slottet bestod nærmest af et stort
Taarn, Blaataarn. De følgende
Konger byggede flere Fløje til. I
en af disse indrettedes en pragtfuld Riddersal. Kristian den Tredie byggede Kirken, og Kristian
den Fjerde forhøjede Taarnet og
udvidede yderligere Slottet. Men
først omkring ved Aar 1700 staar
Slottet, der nu var en smuk og
anselig Bygning, færdig. Taarnet,
Blaataarn, var 156 Fod højt, og
de øverste Stokværk var indrettet
til Fængsel. Blaataarn er særlig
blevet bekendt, idet det var her,
Kristian den Fjerdes Datter, Leonora Kristina, sad fangen i 22 Aar.
I Aaret 1721 lod Frederik den
Fjerde hele Slottet med Undtagelse af Blaataarn bygge om, og det
var en kostbar Historie; thi det
kostede over en Million i vore
Penge. Men allerede nogle faa Aar
efter Slottets Fuldendelse, 1731,
besluttede Kristian den Sjette efter

Tilskyndelse af sin pragtsyge
Dronning, at nedrive hele Slottet
og opføre det paany. Man var
bange for, at Grunden ikke kunde bære de nye Bygninger, der
blevderfor nedrammet ikke mindre
end 9225 Bøgestammer over hele
Grunden.
Arbejdet skred langsomt frem.
Kongen manglede Penge; men endelig blev Hovedbygningen da
færdig 1740, saa Kongefamilien
kunde flytte ind, og 1745 var hele Slottet færdigt.
Maalt med vore Penge skal
Slottet, der nu fik Navnet Kristiansborg, have kostet 8 640.000 Kr.
— en i de Tider svimlende Sum.
Paa Kristian den Sjettes Tid var
der trukket Kæder uden omkring
Slottet, for at ingen skulde komme det for nær, og det var omgivet af Soldater baade Nat og Dag.
Desværre var Slottet bygget meget brandfarligt, og i Aaret 1794
udbrød der Ild i det. Ilden skal
være opstaaet ved Selvantændelse
af det Net af Kakkelovnsrør, som
gerinernkrydsede Slottet og det
nedbrændte fuldstændig.
1800 begyndte man at opbygge
Kristiansborg, men det gik kun
langsomt. Det kneb nemlig med
Pengene, og først 1828 blev det
paany taget i Brug. Men der hengik dog endnu lang Tid, førend
det var helt færdigt. Det havde da
kostet 2 500.000 Rdl. Men desværre havde man været saa uforsigtig at lade flere Kakkelovnsrør
gaa gennem Træskillerum, og i
Oktober 1884 udbrød der Ild i
Kristiansborg, og for anden Gang
lagdes det smukke Slot i Aske.
I over 20 Aar laa det nu hen
i Ruiner, og først i 1907 paabegyndes Opførelsen. Det var be,
stemt, at det skulde være færdigt
1916, men paa Grund af Strejker
blev det først fuldendt 1920. Det
var Meningen, at Kongen skulde
have Bopæl paa Kristiansborg,
men Kristian den Tiende bad sig
fritaget; han ønskede at blive boende paa Amalienborg. Baade
Folketinget og Landstinget har
Lokaler paa Kristiansborg.
Om Kristiansborg har Ove Rode
udtalt: Her under os rinder endnu Kildevældet i Absalons Brønd,
og i underjordiske Gange staar
de afdækkede Rester af det gamle
Københavns Slot. Vi omsluttes af
mægtige Mure, hvis Kerne trods
Brand og ødelæggelse er bevaret
fra det første og andet Kristiansborg; men foran rejste sig nyt af
Grunden Taarnet paa det nye
Kristiansborg. Fast plantet i Fortiden, vokset op af Statsmands
Eje og af Kongeslot løfter sig nu
Rigsborgen. Kongemagt og Folkemagt, Dom og al Statsmagts Udøvelse skal engang her have Sæde, og det Spir, som vil løfte sig
over dem alle, være Tegnet paa
fast Enhed i Rigets Styrelse.
I den store Hal paa Kristiansborg findes følgende Fyndsprog:
„Lev i dit Værk, mens det øves."
„Den, der forstaar Fuglenes
Sprog, kan blive Minister."
„Ikke enhver Hane, der galer,
melder ny Dag."
„Alle vil Herre være, ingen vil
Sækken bære."
e Kattens Leg er Musens Død".
„Gud giver enhver Fugl sin
Føde, men kaster den ikke i Reden til den."
„Ikke enhver Høne, der kagler
lægger Æg".
,Tit har veltalende Tunge vundet mere end draget Sværd."
,,Ungdommen bebuder Manden,
ligesom Morgenen Dagen."

Varm Blodpølse

2iografen.
Fredag og Søndag Kl. 8.

Nymaanen.
•

ronef films-Operette med Verdenssangeren Lawrence Tibbett
og Grace Moore.

faas hver Fredag.

Udsalget slutter.
t~814,.

Victualieforretningen Lindeplads.

Sidste Dag Mandag den 26.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.

Victor Plancli, Allinge. AroftS)

Musiktimen.

TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Morsom Tegnefilm

Radio til Salg.
Et 4 Lampers Radio m. L. 80 Kr.
- a 50 - - 35 -

To 3 Et 3 -

Aug. Svendsen, Allinge.
Lokalforeningen

Kajbjerggaard
(D. A, G.)
afholder den ordinære Generalforsamling paa Hotel „Allinge" Torsdag den 1. Marts Kl. 17.
Sædvanlig Dagsorden.

Bestyrelsen.

De fixe Konfirmandsko
faas hos

C. Larsen, Vestergade.

Nye Sendinger af prima Kvalitet.
Nordlandets Handelshus.

Bag Død og Grav.
Dødens store Gaade.
Disse Spørgsmaal vil bliv9 behandlet i G offentlige
Foredrag i Hammershus Foreningslokale, Allinge og i
den gamle Raadstue, Sandvig.
Mandag d. 26. Febr. Kl. 20: Gamle Raadstue.
Tirsdag d. 27. : Hammershus.
Emne: Dødens Gaade.
Hvor er Sjælen mellem Døden og Opstandelsen, i
Helvede - eller hvor?

Halm til Salg
eller Bytte med Roer.

Karl Olsen,

■

øst for Bedegade, Klemensker.

Friske gode Æbler
er billigt til Salg.

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge
Ordning af Begravelser

1 I ogI I I

I

I Tlf. 77

79 I

111111

Gyldig fra 1. September 1933

Hverdage

•■•■•••••=0

Fri Adgang. - Alle er velkommen.

Warrer Christiansen,

■
•■1■■• am.

N ordlandets Handelshus.

Uddrag af Kbreplanen

Onsdag den 28. Februar Kl. 20: Gamle Raadhus.
Torsdag den 1. Marts
Hammershus.
Emne: Har Mennesket en udtSdelig Skeel?
Hvad er Sjælen?

Hullegaard, Ro.

Fiske-limenes

Ægte Sruevine

Frisklavet Foderblanding, Grove bornholmske Hvedeklid, Grove Rugklid, Svineskraa, Laplata Majs, Hemse- af alle Sorter er god Medicin for alle legemlig svage
og sunde Mennesker.
korn af alle Slags bornholmsk Sæd - Sund Kvalitet,
Meget stort Udvalg og tilpasse& smaa Priser fra
Alle Ordre udbringes franko.
2 Kr. pr. Helflaske sælges i

8,10 11,00 14,10 18,15 19,05
1 Rønne
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyker
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens
8,4t 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 »rige
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig

7,54 10,30 13,55 18,05 21,55
7,42 10.15 13,40 17,50 21,40
7,33 10,06 13,31 17,41 21,29
7,22 9,53 13,18 17,28 21,13
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01
7,04 9,35 13,00 17,10 20,51
7,00 9,30 12,55 17,05 20,45

Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30
i Rønne 22,25.
I

II)Anchioves i Daaser
og løs Vægt. Gaffelbitter
benfri Sild, Sild i Olie
Sardiner, Hummer
Krabber, Rejer, Lax
Fiskeboller og Rand
Torskerogn m. m.
islandsk Sild samt
bornholmske Spegesild

Kødkonserves fra Wiedemann
i stort Udvalg.
Grønt-Konserves, Marmelader,
Safter, Frugter i Daaser samt
tørrede Frugter.

Alt til Koionialbrancen henh,
føres i nye, prima Kvaliteter og
sælges til billigst mulige Priser.

P. C. Holm
Allinge.

Olsker Sygekasse
afholder ordinær Generalforsamling i Forsamlingshuset Tirsdag d.
27, Februar Kl. 7 med følgende

Mie Slags Kornvarer, frisklagie Æg
modtages stadig til en højere Pris
som Betaling for alle Indkøb af Varer i

Xordlandets Xandelshus.
Møllers Bogbinderi
Tlf. 965.

Chr. Diderihsen, Rønne,

Tlf. 865.

Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Masser af billige Brædder
tilbydes i alle Dimensioner og alle Længder af Kvaliteter, som er egnede til hver sin Anvendelse. Særlig fremhæves, at vi har stærke
tørre Brædder, som særlig egner sig til Loft og Gulv.
Stor Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Dagsorden.
1. Beretning og Regnskab
2' Valg af Bestyrelse og Revisor.
3. Skal Sygekassen yde Sygepleje
i Hjemmet.
4. Eventuelt.
Derefter Beretning og Regnskab
for Begravelseskassen.
Regnskabet ligger til Eftersyn
hos Kassereren 5 Dage før Generalforsamlingen.

Bestyrelsen.
De i 1933 benyttede Kontrolbøger skal indleveres til Bestyrelsen til Revision inden d. 24. Febr.
adM1.1■ffi

Avismakulatur,

Det er paa høje Tid
at forudbestille Superfosfat, Hatligedning, HalKsalpeter eller Chilisalpeter til Foraarsavlingen, for derved at
sikre sig Levering til de laveste Priser. Giv os Ordre i de første Dage.

Er De i Tvivl
Kolonialvarer?

>>>~~- Gaa hen i PRIMA!

saasom

anbefales til smaa Priser.

Nordludels lloodelshos,

Hverdage
Rørny H.
Rønne Torv
Hasle Torv

8,20 13,00 14,05 17,35
8,23 13,05 14.10 17,38
8.50 13,30 14,30 18,00
18,30
9,20
18,35
9,25

Allinge
Sandvig

Som8,20 13,15 18,30 21,15
8, 23 13,20 18,35 21,20
8,50 13,45 19,00 21,45
19,28
9,20
19,35
9,25

10,43 13,55 15,15 19,58
10,38 13,50 15,10 19,53
10,15 13,30 14,50 19,30
19,00
9,45
18,55
9,40

I

og Helligdage
14 10,38 14,10 21,00 22,10
Rønne
Torvet
Hasle T
Allinge
Sandvig

A

10,33 14,05 20,55 22,15
10,05 13,45 20,25 21,50
19,55
9,35
19,50
9,30

.2Pet betafer sici"

4

at avertere
i det loyale Skid

9)

NORDBORNMOLM.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Bogtrykkeri, Alle Tryksager
Gaudaoste
Sweitseroste

Rutebilen Rønne-Allinge-Sandvig.

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. 10~~
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
om hvor De skal købe
en betydelig ekstra Rabat.

rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre

Surdeles gode Kvaliteter af

Sem- og Helligdage.
8,10 10,45 13,05 16,2519,45 22,2( Rønne 10,30 12,55 (5,15 18,30 22,00
8,24 10,59 13,19 16,391 19,59 22,34 Nyk er 10,15 12,40 15,00 18,17 21,45
8,33 11,08 13,28 16,48'40,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 21,36
9,53 12,18 14,38 17,57 21,23
8,46 11,21 13,41 17,01,20,21;22,56 Rø
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
8,57 11,32 13,52 17,12'20,32 23,07 Tein
9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,05 11,40 14,00 17,20'20,40 23,15 Alling
9,10 11,45 14,05 17,25I20,4523,20* Sandv A 9,30 11,55 14,15 17,35 21,00

Regninger, Hedileielser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtryliiieri.

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
Mangler De en god Id ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.

De ,t)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Ene hjemme.
Vtf

S.?t.

- 1!"."Iubber og Rkøbt! fagbe cna
,ntifett. Z'et er tiafaa noget at klatte
pin..
,..aaineuti en CSmtlte turn,botbning.
ghej, Staren, Zu Nibe itabig metine
D•. bet VIrbejbe, FUT bet tetuber Zu itte
ret meget til mb bett tiittle jem bi
bar — ion ineb ben rare, føjelige Mgtentaub, Zu bar flaffet Zig . .
5ciaban begtunbte bet.
elbfølaetig
Ilet) Staten forntermet, men bet bar
ogfaa Men inaen. 4.?ianebe bet an noget
at plabte op meb, bbiltet CLib tut:
babbe — og faa titanet filte tant ben
ub nigib .iliftrit(øn, jumbe' noget S.tint.
,t riab i pinet Rulbe en Sone tabe £un
for? Nit [ratt iffe ber og babbe fine
gobe Znge, uren, en nuben
II babbe
Clihbet mea at Raffe bet nabbenbige
tit 4jietnniet, og fif tun faa iffe titineb
rigeligt fif tugmlbninaen, og fueb ban
nonenfinbe paa bet, bar ()nu 'rerig og
paabolben, babbe hult iffe i oraaret
fanet en tin pjat tit bete fut) Strinter,
enbffout ben gande langtfra bat ftibt
op, og babbe tun iffe fetaet et tun
CberfInt te i ajor, og gab bibit, bank
hun ftutbe flabe ti( neeffe ?Itu . . . lab
bettbe bare ()flue fornærmet, tun bier
nol gob igen, be Stoiubfult Rat engang
imellem fasttee; pa a `43[ab,¥, eller@ bliber
be libt fur felbraabiae . .
— Fjer er faettncenb itte mere Virbejbe, enb man magelig felt) tan ubfine( bruintnebe ban. Zet bar maajte
iffe netop alneninger, at Saren Rutbe
børe bet, for man letal jo °g em bære
en CSntnte foifiatig --- men ban borte
bet i tuben gnlb, og bet fif (3Salben til
at toge ober.
Ru bøtte Saren itte tit ben
tagg,
ber fanbe faet forfcerbelig meget.
lob btIII eith am. Tiim tit fflenenerb
vifte t}enhea Cittbetag ilg gerne i 93eflutninger, bet areften øjebtittelig ant,
f atter i tatibting.
tutit rente fig nteb et E-ret Dg git
ub af Ctueit.
u
fab seng attfen ug fpetitterebe og bentebe paa tjenbe. Ren bum
bien borte.ilsibft fanbi ban 93enteli
ben for fnis og ait ub for at fe efter
benbe. jtin bat itte i Støttenet. Sybor
i VElberben bar futilt, bet bet ilte runbt
fra bet bele ?
-- Saren, rarthie ban. tibor er Zu?
— tet, Søb en '8ternme inbe fro
' mieba'retfet. — Wati, ber nar ban
Tube. tuab tuithe bus ruabe at bellille
ber fem tange?
tan git beicinb.
.— Mett ttbab er bet? Stan,
teninie »ar meget forbaujet. Sjefe
ovetrnnteret flab nigib Sljoier og lager,
et $ar Stofkerter ftub aibiaabne.
- Zu nit ha iffe rejfe fra mig?
'<aren faa pan barn, meget bejtemt.
8aa finitte tun inagt neb at fe bane,
gotffreettelfe.
Zu baabe fortjent bet, bio @navpot, fagbe buet. )Jett Lii menuer jo
hap teet alligevel
— fmtb bit Zu ba? letla bar meget fbag i Medet.
— Ilb at rejfe libt
. . jeg flirtet
en tre—fire `,}age ober til min Løfter
ban Cjatlnub. Zn tan jo jagten Hare bet bete, faabe gift for tibt riben,
fan bet bliber jo ingen 23auffettabeber
ineb bet. 3 J.Rougen tibtig tager jeg af
teb
.
Janar Saren babbe fat fig noget i
,t abebet, bteb bet heroeb. seit@ tnnfen
gab i bet ftifle fig felt) en peelbig Cmgang, eitten et ';'ee ban beibbe bonet.
tborfor ftutbe loft tut ogfan gøre benbe arrig -- fetbfølgetig funbe kan f agten@ Hare ben entute ttgbeefen, men
bet bar fftraarbejbe, og bet bar tebeligt, og be&uben foftebe Ttejfen 3enge
/tan, men nu ()ribbe ban altfaa
. .
beeret bum, bet funbe itfe centire;
enbba gobt Refultatet itte bleu »Ørre.
begnnbte sene tatifeat, litetnatituatilbeerelfe. Staren rejfte om Morgenen, kan fulgte knibe tit t tationen

og gif fan bagefter bjern for at tage
fig af Znrene. Cjan babbe et fiffe
2aribbrug.
narea bobbe om Moraenen gjort i
eCetattb og tabet Staffe, fan foreløbig
bar alting gabt — atent ilte ,tøttretøb benbo ': fibfte fflanb, font ban
babbe mobtaget meb et oberbeerenbe
smit, font bet førnmer fig en abedegen og forauftig 9gtentanh.
— V.3err Du biot rntig, fagbe bet
int bet. Ral not Hare bett einute,
ban røgfebe fin badte gerning,
og bat ban bat feetbig nteb bett, gif tan
for
ittb for at jpife 3rofuft.
genet
inli,
bet
roe
Søret', nu nar
trunbefolbt. Zja, bet bar fan bare at
feta Iaat Zslh tam, bet font ban bet
friart oni ueb,
ur
'Men bet gjorhe ban nu itfe.
itte nolet !slibe
bet forfte »ar
tube, ban maatte finft 'tb efter bet i
Q3reenbeburet, og jan matte ban ub
meb noget af bet igen, forbi ban babbe aleint at flabe $itibebrantbe tit Cpteenbingea, ter git eta tout rib, og
Iran Web bunbefulten, Viljen] eergerligt
at gem og Bente ftla lange paa naben!
stab mig nu fe, tcentte bett, jeg
tan ba jcette negl ,'Bantu ober ti( ,Staffe,
metra jeg trinfer runbt ber og laber
9.3arme. VIpparatet et f ,rinubentlig i
nu gi! bet. Vtppettatet fnurrebe
•
bnageliat, og r)att mafebe ufortrabent
nteb Cateenbiagen, brugte alle Vluiferm og en Vreughe tirl3etroleunt, ja,
fanet at filte at '43eiroleutanen.
Ment fart brcenbte bet bo ugfaa gobt,
felt) om bet tugtebe minke gabt af D&
SJfu maatte R3aubet bet bære togt, fon
ban tunbe faet fig en Stop Staffe og et
13ar
itrIter Mal), ban ber lige neb
at bø af Cittt,
. . VII og .;el for et 8na, ba
ban tom tab i Shttenet; ban banbe ffru.
et 2Ipparatet for bojt op, eller bet
bobbe ffruet fig f'et» op; ber bar ilfe
tit at fe en ,t «tb for fig benabe, og
ba ban flt Liftet fig ben trt grebet
'<etuden, bebotbt halt t (udelt i .t ann,
ben, Sebelen urt forlawart togt tør
og fat utteb e.
Cp nteb $itibuet, bort meb Slebien
— og faa ruubt tturb Slub og Soft.
(gt forbikaret Glib, og ettg Sjanfen
felt) lignebe en Sforftenøejer, en meget tireb og lbefinbet '"`lotftengejer.
flere qZar
V.If ben fibfte %rittib
;'opper neb fra Ran:ueffen f ffitit nogle
Zatterteuer; ber bar, bbab man falber
2/13a i Støttenet.
• 3rotofteit bar ftabig [(tugt borte,
Z'eøbriat git Zagen omtrent faateben:
Linien et S rir C~tgt.
St t, et fif
fer Mtgbeøb rack) r ebt og Cll. VInbet
babbe ban itte tumlet finbe. t{(. 2 font
bolt i Zanter out ttnifene, faut intet
babbe facet fra oni ,ILlhorgetten. ,tati
faubt nogle 9g i ffleberne og ateebebe fig til (pejleeg,
baInfire git ban til Støbmanben
•
efter $etrolenat og Zeenbititter l amt
jemturen git ban ittb
S.ante g. $aa
btA magte 23efenbte og fit firl en gob
Son kaffe. Zerefter trabebe ban bjem
og maltebe — og faa nar ber Capejt,
aeagene.
Set er ulme nentt at fpejte
— ttaar man bare fan bet. Jetla tan,
feta babbe atbrig probet bet og funbe
felbfølgelig itte. Slatten fm) fatte ban
firg tit et totbt V3atb, men artigt- bet
noget mere titfteb, for nu babbe kan
13aalceg.
Staffen otte gif ban i
etig tuben Staffe. tan bilbe itte gøre flere
trit tnffebe 5orføg i galt, bar beauben
tuet. t bah bon bromte om, Ral bi
iffe bete niagee', ineb, men bet bar ffreettelige

Wcefte `dag opratibt. Zet forfte,
send anfen Ingbe Mede tit, ba ban
Slog Øjnene opl, bar ben frngtelige
Uorben, her kerftebe. tbor fan ber bog
uh, alt fmibt bulter til buffer.
'Ja, ja, ban babbe jo nu Ziben for
fig, og ber ffulbe not tomme tit at fe
urcent ub igen,

.bor ønr tuer bog totot og ubnage,
ligt. Saren ptejebe gerne at ffaa op en
bah) Zitne før og tabe 93artne og gaffe, bet bolbt ban faa meget et — men
bbab man iffe bar, bet bar man itte.
Cg man tan fan ubmitttet !fare fig
fotuben. sMan biluer bare Iløhaatig nf
at ben (""EM . . .
Lena rullen git og funttehe fig op.
Slet tittreenatd, for tuitiøret bar ikte
gobt. run babbe aftermert tuft tit at
Nibe efter Raten meb bet familie.
Ment bbab, but/ funke jo ilte tomme
tibtigere for bet. eng lige gabt ttare
be 'far gage nteb, Men nibrig ftutbe
halt jpille . cie mere, bet ftob fart.
Zag gil ott efterg fan itogentinn
ban fit røgtet ,Steeaturetne og
be
lurm
fit ogfaa tabet fig noget
'tul) tube beb ?Ebparatet og Mfebe nøje
paa, faa bet ojebe flet Mie ett tenairib nnrebe bet et) bet biabeb, iiiben
ben nne `? I0jtelebel, font ban babbe
filtt i inar gab en 521.)b fra filt.
Der ftete egetttlig ilte noget før beb
Mibbagatib — b b. f. '- rotofttib uar
bet for ;eo-, taufen, brat uitbe itte
bone at gine fig i £ag meb
ninptittifieto3 emme Eighebet, fan betlere
nøje;3 nteb
ittørrelurøbet.
kitin babbe meget atubnagetigt Net=
tet c3orb, lagt en fin bbib Zug put
og ftillet $naIregget ittb, forbett paa
flere Unbettopper og Vifietter. Za bar
bet, ban fit faaban en .etl ft tit en enfelt hitaner. tbab, itte fattbt, nuar
man faaban ntaa Ni-ege Søbet og ttøjea
fotbe Wetter, utebein.', kimen
bar gtabe {}age meb gene og æcjie,
fan tan man bet birletig fortjene en
faa ringe enatuntrina.
tet) tit SøbCg send tanfeu af
mauben efter et 311r 13itattere.
Zet Nibe kan itte ba»e gjort —
for ba tan tom tjent og girebefiraateube tratibte hib i stiten, møbte bet
kant et alt anbet enb (nfte(igi
Salen jah miht paa iorbet og gjorbe
fig tit gabe meb bet totbe 23orb; ben
fon rigtie oplagt og Wien ttb, boltet
filtert ilte »ar nicertetigt, ba serie tentfett ilte babbe ftrentet bett mange Zanter fibers Rotten?, Viftene.
Men alligenet — faaban en Znbehagl 1-tiede bane gobe Mab. Cg nu
ble» bet 2iti. seng ,frafif en bar en bit ,
lig Match, og Slatten bar et ftni.bigt
Znr.
rigt rank i et- tunart gif en
en. seng taafen babbe fanet fat i
Saften og faingebe ben bilbt ointrimg
iig.
llatten gif fri. ffiter at !)abe bretet
fitett runbt nogle QSange ftap ben ub
gennem ben batbaabute ¶ør.
1.//ett bet bar meget nattet herhitte, four itfe ttorebe fig fan gabt.
Zen ftob nogle Tipsting pap en St ommobe, ha Slampen beanabte, be taa
eentaar pan fflulbet, ba hen bar forbi.
Men barft gif bet ub ober t tettgelatn,
pen — et ucetbigt stolt bluffe baabe
suppet og Ntna og fit senejaufena
93tob til at itte efter ben bo(bfontme
V.Sarnte.
glat VIrbejbe, altle Ilbgifter

.

Slatten bille fig iffe mere ben Zag,
Valtet bar betbigt for ben.
Reb et bnbt og inbertigt Cut [agbe
tnife.
etW taufen fig om VIftenen
9rtu bat ez$,Itiabelen af Cuetitbeerelfen
gattet, i euermorgenifulbe Staren benbe hjem, efter bbab bum babbe fnat
bet tube alligebet mere bejtigt.
cetif
at faa rigtig nab, og 1Pab i rette
%ib, kan følte fig mat og Rat) efter
og CSutt, og filten
be to Zage
ett !løb, V3are ban enbba turabe faet
bet ticerfte ti( f,'"itue, inbets Slam tom.
beIbigt, at bet bar en Indeni filte
Zib, for ber bar !Itu Zib tit bet nøb,
benbialle beb Webriften, at gibe Rigatuterne tibt Søbe, plaffe ben, rente
tibt og firø . . . og alt bet maatte
enbba ilte tage ret lang Zib ben tubeje og fterbe Zag, bbia ,tuf et ftutbe
tiabe en nugang, fan 1-faren ilte blet)
altfor ecebfelftaaen. Wtan maatte jo tun
betler ilte tabe Rkerbigfueben — felt)
om Lena .alfen bat flat ober, at bet

1)41 iffe ble» nteaet titbafie efter ben
]nigang.
eerff »at bet ineb
3aabe
i ,Støttenet og i (s.:n:tuen »ar bet 1.a'ob
ober bet bete, og ben fine Dug onr forfrc rbefig • -- efter ben bilbo sagt bar
bett itte meget beerb, lut ?[Stenen »ar
beta !omniet tit at fpitbe gaffe pan
ben, og her bar meget anbet,
92aa, bet git not. Mett ban babbe
nit itte troet, ber uar fan meget at
gøre beb bet ,tubcefen. l t ,etb, at be
babbe 43oreefteen not, fan ban bare
funbe tage fint foretchig, borte op Web
bet itte Zia tit -- bet ntaatte Staren
feb.) Bare,
hun tom.

Raaffe ban babbe rebbet, i alt 3-alb
libt af
trin Staren itte babbe
neeret fan ubfi), filteret, ja, jetb faabe
ban, at bet bar betaboz.-;. gobe =hjerte,
og bet fait ogfan gobt »ære — not er
bet: hun tom biem afferehe 7:rebiebageti
om fterntibbagen.
Vtllerebe bo ban lit gennem 'ittutor-,
Sten, fif kun bange Muffer. Wit bar
pan be 3ar tage toamtet tit at fe fan
tiffcetbigt og forfømt ub. balm bar
fpilbt ober tele lfflaarben, ber bar itte
fejet, font bet ptejebe at boere, og ba
ban tiggebe ittb i Citatben, bborfra
bumpe og utnalmobige 3røl tom, nar
[lun neb at fan et Werbeeboel: her bar
ilte renfet, og Søerne flab meb tomme
Ertubber.
tbab i 21tberbett bar bog Bette?
bar ha bel itfe fog? tun Rnnb.
te fig althefter, men funbe paa V3ejen
itte baj lig for at 'tigge hib i t e(uifet,
nej, bet nar ba . . alle
hente bar futte af Ma. 'der bar ingen taget inb. samen, faa mande ben
'kere Manb ba ogfaa mere Ing. -Saften tom forffreemt lifienbe om ,ttt ,
bjørnet og finøg fig Udelt op af ben.
be, tbab er ber bog i 5?iejer, lille s.r/W,
luer er ha ilte noget galt . . .
Støttenbøren ftob paa hib (53ab, og
bum bar oeb at frette fig, ba buet faa
Qbelceggeifens V3ebetftnggeliabeb. stte
blot bar bet inablet og fobet og lugtebe final men %luet ftøb af Sattb,
fan barn neefteu ille tunbe »abe frem.
Ztigett seng at fe — men nu bøtte
buil bom, ja, bon bøtte balt i bøj
@rab. tbent »ar bet bog ban fteEnbte
faa frnatelig meb. 5ifte Deb tinu brugte.
Q3nre ban ilte »ar blebet toget pan be
fan vage. Matt babbe jo før bart fast
galt, tuer uar Menneffer, font ilte tun,
be tante anfontbeb. , ettbea Stnee rnlle,
be, 'Reber@ tun filte tiftebe »ibere, ittb
i
tutett , . . man [Nibe tro, ber bat),
be baret Cberfbømmelfe, alle 9.3egute
bre» bet meb 2anb. Cg ntibt paft V3orbet ftab Sopper, gabe, CuiluW, Valneft« og benne neb ben !pibe Sfattelobn
tan noget, font betler ilte borte tit i en
tite, noget, fon! bibuebe om, at lille
JJfi@ bobbe baret for længe i
tuen
og iffe babbe tumlet tontine ub . .
for en letibiabeb I
etW bar i CSabebærelfet. tuba, bet
attfaa bar
et!@. `.det bar ba kan?,
£eteninte, men eller uar bun ilte
fiffer, for man faet fan ban V3en filttenbe i ,t ofefotterne, Manben felt) Ina
inbe in itier erigret, ag berinbefra løb
V3ump efter V3turtp, famtibig ineb, nt
en Cnttfmn af eCateetborb ftøb frem :- .;eg Ral kere Zig. leg Rat Ice,
re Zig, finer jeg, :la, betl Zu
jeg beb not, Zu er beriabe, jeg tan
ud fe big, bit Iltnfte, og jeg frat not
fan fat i
Zu Rat obelcegge
alting for mig, ftal Zu, bit mnbbnbe,
lige Wien, ¶u fta( aaa ber og øbee
image, Zu fin[ gøte mig til 3'biot,
b»ob Piger
bur er Zu -- ab,
ab, ab, b»ab i ,timtena giabn er bet
flip mig
tiet fibfte tom af, at Raten kceobe
taget fat i Benfe@ 3eri og batebe af
alle Rrrefter.
send fpartebe fom en gal og bnlebe
af S3teebfet.
— ,finten, seng, bet er jo brite mig,
Staren. tbab et her bog i ejett? tom
bog til Zig felt, fem letfa. Zu er
ba bel itte baartig, net?

so, send nar nabenbart baartig.
tan jan forftreelfetig ub, ha ban
font frem, R3aab og fnabfet og meb
ftrittettbe eetcraftubbe, ett flor &le i
q.3anbeti, ftanunetibe fra ben tabe sagt
efter katten.
',Ru flab ban og ftittebe forbilbet
paa Staren.
—
bet birkelig Zig, er Zu tomotet tilbage, jamen, Zu ffutbe jo flet
ilte tomme .
tan fiannuebe i bet og tiibfle tuber
telt ub eller hib. enaa gab ban fig i
C'Stebet til at forttetee: -- bet »ar bett
forbiffrebe sat. aørif babbe bett fpift
lian Mab, og nu batibe ban grifet
@ulnet fil. Zet »ar iffe en Knt, bet
bar en out, Stipub, hen ftutbe fInbea og
baatge, ban tube itte eje klanen et
(or cfler,"g »nr bet ble gattet
gobt, etg tan uilbe bane bet faa fint
til bun tant, herfor bar ban jo altfan
begnubt at rafte
Xneett borte efter. 'Mere og mere
ttMiebe beube %flat -- og plubfelig
beg.nnbte buet at le, buit to, jan bet
rialebe ober alle 93rebber.
— 2i)n — Zu — er — en atim•
renbe — ba,ba,tua. — .a.3mober, to
bum.
Men hun to ilte bete Ziben. jtnt
itøjcbe@ inch at fe paa søfa meb et
sl.ar meget heftende øjne, tnebetW kun
fif [areal tunfet i Crben igen. Cg 3<etn?,
.alf ett ffoa fine øjne ilet) oy liftebe
ub. Se) an bar blebet fan fpeteifærbia,.
. ghaa en gob Ziner- font luer ba
ub af t Moden for senfe,', 3ebtomntettbe: ,Karets bobebe atbrig mere at
rejfe alene bort. ,sutt baabe fanet not
af bett ene tjeattomft.
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