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Joh. 1, 16-18.

AIJ generalsekretær SlJerre Seim.

stort som det burde være og må
ropes ut hvor en er: Jeg, arme
synder, jeg er hos Gud i nåde!
Hva kan da verden, synden, dje
velen og mitt eget kjød sbde
'meg? Hva kan da loven gjøre
meg? Loven som bare krever,
som bare tordner fra Sinai og
truer med å knuse meg. Hva kan
da straffen ha hos meg å gjøre?
For både kravet og straffen druk
ner i nåde. Loven krever, straf
fen tar, men nåden alene gir. Og
alt den gir, gir den helt ufortjent
og uforskyldt. Derfor er evan
gelium ikke det å nå, men det
å få.

Hvor er nåden? Der hvor den
korsfestede og oppstandne Frel
s.er ikke får være, der er heller
ingen nåde. Men der hvor Jesus
er, der er nåde, ja nåde over
nåde. Der er en fylde av nåde,
overskudd på overskudd. Dog,
all denne nåde kan bli forgjeves.
Og det blir den når menneske
hjertet forakter Guds nåde og
ikke vil innrømme sannheten 0111

seg selv. For den som virkelig
lar sannheten- fra Gud være sann
het, får bruk for nåde. Herre,
gi oss den nåde å kjenne vårt
behov av nåde! Et Guds barn
kan ikke leve uten nåde like så
lite som en kall leve uten å puste.
For av Guds nåde er jeg det jeg
er, og hans nåde mot meg har
ikke vært forgjeves. «Av Guds
nåde - til Guds ære», se det er
et motto som skulle pass.e for det
nye år, for alle som er hos Gud
i nåde.

«I dag er nådens tid, i dag er
Gud å finne.» Denne tid går -ut.
Da er det godt for hver i sær å
stå i nåden, leve av nåde, alltid
ny nåde. Gud gi det for Jesu
skyld. Amen.

Det var akkurat det samme
Hans Nielsen Hauge fikk erfare
i Trondheims rådhusarrest på
julekvelden i 1799, da han skrev
salmen: «Jeg er hos Gud i nåde.»
Når denne sanhet går opp- for det
arme menneske, så blir det så

«A hvor det lysner i bange sinn,
Sinai virker tilbake,
Nåde, ja nåde for ingen ting
oppe fra Golgata smake.»

nåde over nåde. Han fikk opp
leve at der hvor synden er stor,
er nåden enda større. Han fikk
atter se den nåde som utsletter
alt.

~ 1941.

skrevet: Alt av nåde! Disse ord
hadde han nok hørt, lest og vel
også sagt til andre. Men plutse
lig ble de nye og levende. Ja, så
levende at mannen måtte knele
ned ved sofaen og takke Gud for
at det var ny nåde, nok nåde, ja

En mann som var trett av seg
selv og meget nedfor, kom en
dag inn til en han skulle snakke
me,d. Her måtte han vente en
stund og ble vist inn i stuen. Han
så seg omkring, og øynene hans
stanset ved en sofapute. nen var
ganske vanlig, men hadde en inn
skrift brodert på seg. For så vidt
var den uvanlig. På puten sto
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.Lover den Herre, den mektige
konge med ære.

Lov ham, min sjel, og la det din
forlystelse være.

Stem opp en sang,
Salter og harpe gi klang,
Syng for Gud Herren den kjære.

Lover den Herre sbm all ting så
herlig tegjerer,

Han som deg løfter som ørnen
på vinger og bærer,

Lader deg få
Mer enn du kunne forstå,
Bedre enn hjertet begjærer.

Lover den Herre, som all ting så
vel for deg lager.

Han som deg helbred forunner og
vennlig ledsager.

Han som fra nød,
Favner deg ømt i sitt skjød,
Gjemmer for sorger og plager.
Lover den Herre som deg i din

stand giver lykke.
Han som med tusen velsignelser

vet deg å smykke.
Tenk dag derpå,
Alt hva hans makt kan formå,
Tanken ditt hjerte henrykke.

Lov da den Herre min sjel hva
meg mon være.

Alt som har ånde opphøye hans
store navns ære.

Han er deg god,
Å gjør ham aldri imot.
Amen, han selv deg det lære.

Stevne
1 Trondheim
avholdtes fra 31. oktober til 2.
november. Bededags formiddag
var det gudstjeneste i Døvekir
ken ved Skollerud og Digre. Kir
ken var fylt til siste plass. Om
ettermiddagen var det samme
sted samvær med servering.

Skollerud og Lunde Johansen
talte, den sistnevnte fortalte om
sin sykkeltur til Hatfjelldalen i
sommer. Han hadde ikke vært
heldig med været denne gang,
idet det regnet hver dag under
hele turen. Heldigvis var han på
besøk hos en døv nybrottsmann
og hans familie i noen dager.
Han heter Guttorm Sørensen og
har dyrket opp flere mål og byg
get husene nesten helt alene. Går
den før nå 5 kuer og en del sau
er, men han fortsetter fremdeles
å bryte opp ny jord og tenker på
å skaffe seg hest også. Siste vin
ter var han på veiarbeid med
bare fjellsprengning som bas for
et lag. Han er også oppsynsmann
for fiskevannene oppe i fjellet og
har som sådan en hytte der oppe.
Han går også meget på jakt og
snarefangst. Da må han sikkert
være en meget flink og dyktig
mann. Tilstelningen avsluttedes
med andakt og takk for det hyg
gelige samvæn ved Skollemd.
Det kom en masse døve reisende
langveisfra, vi hadde ikke ventet
å få så stort besøk i disse van
skelige tider.

Den følgende dag, lørdag, var
det døveforeningens tur til å
være vert. Festen fant sted i
K. F. U. K.S vakre og hyggelige
lokaler, da våre egne var for
små.

Formannen, pastor Digre øn
sket oss velkommen. Til stor
glede for alle tilstedeværende var
også pastor Stueland fra Bergen
også tilstede. Han talte ved fes
ten om sine reiser og besøk hos
de døve rundt omkring på Vest
landet, og kom herunder også
inn på opplevelser under krigs
operasjonene på de forskjellige
steder. Så inntok man sine plas
ser ved bordene og de rikelige
forsyninger brakte snart stem
ningen høyt opp under taket. Da
gen etter var det festgudstjeneste
om formiddagen ved Stueland og
Skollerud, og kirken var også

dennegang fylt til siste plass. Det
ble også utdelt nadver til ca. 20
gjester.

Om aftenen var det igjen fest
i kirken. Stueland, Skollerud og
Helmer Moe var i ilden som ta
lere, især vakte Skollerud alles
interesse ved å fortelle om sin
flytur til Nord-Norge. Det utlod
dedes en prektig bord kake som
vtlf meget ettertraktet. Den ble
vunnet aven tilreisende, den
kjente idrettsmann Arvid Røs,tad,
Værdal. Pastor Digre avsluttet.

Under stevnet talte pastor
Skollerud om de 3 døve som er
gått bort iår, nemlig Martin
Enoksen, Karen Karlum og Ole
Ottermo og lyste fred over deres
minne.

Olan.

Pastor
Kåre H. Skollerud,

Trondheim.

Det var en stor glede for meg
å se i påskenummeret av «T. og
T.» i år at hr. Skollerud fylte
40 år den 3. mars. I o'ver 8 år,
da han fra l. desember 1933 ble
døveprest og begynte å reise
rundt om både i Trø'ndelag og
Nord-Norge, har han vært meget
virksom i sin prestegjerning og
nesten aldri vært syk. Hver som
mer og vinter i all slags vær og
alle slags veier hvor han måtte
stride seg fram rundt om i det
nordenfjelske Norge, der hjalp
og oppmuntret han de døve, hvor
av mange var så altfor meget
overlatt til seg selv i sin ensom
het. Det varmet og gledet dem
derfor dobbelt når de kunne kom
me sammen til stevner og guds
tjenester og fester, som ble holdt
ved døvepresten, og møtte for
ståelsesfulle medlemmer. Derfor
er vi nå her Sko,lIerud megen takk
skyldig for hans virke. Håper at
Gud fremdeles vil elske døve-
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presten som en av sine tjenere og
skjenke ham mange år til fortsatt
å reise rundt og virke til velsig
nelse og gagn for de mange døve
venner som han har vunnet seg.
Hi'Jsen med Luk. 11, 28.

Godt nytt år - takk for det
gamle!

P. V. K.

*
Ingeniør Egmont Nørregård

!lar nå tatt avskjed med pensjon
fra sin stilling hos firmaet Thu
nes mekaniske Verksted, hvor
han har vært i 44 år. Men når
det er meget å gjøre, benytter
man seg fremdeles av hans ar
beids.kraft, som han får full lønn
for.

*
Hovedstyret i den norske Sjø

mannsmisjon har ansatt kand.
theol. Conrad F. Svendsen som
hjelpeprest i Sjømannsmisjonen.
Det er meningen at han skal
virke som hjelpeprest ute og
hjemme etter behov. Han ble 01'

di·nert til prest i Vår Fr·elsers kirke
søndag 21. desember.

Conrad F. Svends.en er sønn
av kaptein Johan F. Svendsen og
sønnesønn av pastor Conrad
Svendsen på Nordstrand.

*
Kristiansands Døveforening vil

lå lov å sende sin nyttårshilsen
til alle døve i vårt land.

Vi har i vår forening våre faste
møter annen hver søndag. På
grunn av forholdene kan vi ikke
ha våre møter på vanlig sted,
men må være i privat leilighet.
Vårt ønske for det nye år er
«Fred på jorden». Sender red
aktøren som jo er vårt bysbarn,
en spesiell hilsen.

Kristiansands Døveforening.

*
Ole Andersen.

65 år fylte klokker ved De
Døves kirke, jernbaneskredder Ole
Andersen den 20. desember.

Foruten stillingen som klokker

som han har bekledd siden 1933,
har han også mange andre inter
esser, idet han er medlem av me
ningshetsrådet, styremedlem i De
Døves forening og foreningens
sykekasse. Under merket Olan er
·han en høyt skattet medarbeider
i vårt blad, som med flid sender
oss nyheter fra Trondheim. Men
om sin egen merkedag har han
ikke sendt oss et ord og vi visste
intet før vi så notisen om ham i
De Døves Bla-d.

*
Den 5. januar fylte Thorbjørn

Goffeng-Nilsen 60 år.

Nyttårshilsener.
Godt nyttår 1942 ønskes av

Thorbjørn Haugen og frue,
Olav VolJesfjord og frue,
Johan Dyrstad,
K. Kristensen,
Arthur Iversen,
john Hoftuft,

Kristiansand.

*
Godt nyttår ønskes av

Laura Muller, Hamburg.

*
Vel overstått jul 19411
Godt nyttår 1942

ønskes ane av
Kari og Jonas Rauno,

Lærdal, Sogn.

*
1942.

Godt nytt år! Takk tor det·
gamle!
Ole Rogstad.
Olga og Arne Henrichsen.
Fridtjof M. Tenden.

Ruth Sundet og Haakon Karlsen.
Nelly Nilsen.
Margitt Solheim.
Arne Hansen sen.
Edel og Leif Johnsen.
H. C. Lindgaard.
Else og Sven.
Greta og Rolf Nyberg.
NeJly Borgersen.
Alfhild Svindal.
Marit og Thoralf Strømme.

Oslo.

Fra Drammen.
I Bragernes kirk i Drammen

holdtes døvegudstjeneste med ad
gang for hørende d~r1 26. oktober
om aftenen. Grunnet brensels
vanskeligheter var Folkets Hus
-- hvor døvemøter og fester
gjerne holdes - stengt og dets
kare lukket om søndage . Etter
gudstjenesten, som pastor Conr.
B. Svendsen forrettet, var vi tak
ket være kontorsjef Haalands og
frues gjestfrihet samlet til kaffe
fest i deres prektige og koselige
hjem.

Som tilreisende formann fra
Oslo kjente jeg ikke til de endre
de forhold i Drammen den dagen.
Da en av Drammens døve som
\eiviser skulle føre døvepresten
til Haalands viJla, ba jeg ham
vente ved kirken til jeg fikk hen
tet min bortsatte koffert i Fol
kets Hus. Da det nok var for
lenge for dem å stå ved kirken
tilieg kom tilbake, måtte de gå
avsted. Like etter kom jeg til
bake, men fant ikke presten og
hans veiviser, som jeg skulle føl-
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geo ! mørket la jeg merke til to
mcnn nær kirken, som tente sine
sigaretter. I den tro det var
presten og veiviseren gikk jeg
bort til dem. Men de to var 
lyske militære som jeg holdt på
;1 kollidere med!

Hvis jeg ikke kunne finne vei
en til de døves kaffefest, ville
jeg være nødt til å reise hjem
med skuffelse, og i tilfelle var
det ikke godt for meg som for
mann å glinl!e _",~9 mitt fravær.
Etter møtende folks anvisning
lyktes det meg å finn~ den retle
vci. På grunn av blendingen
måtte jeg gå gjennom vi'lapor
tene og stille meg på tå hev ved
husnumrene. Ved nr. 14 i Løkke
bergveien var villaeieren tilfeldig
vis ut og så surt på l1iittnese
vise besøk på ljans eiendom. Vea
illin forespørsel etter nr. 15 på
viste han naboens hus hvortil jeg
endelig kom fram.

Imidlertid var veiviseren gått
ut igjen og ettersøkte meg for··
gjeves i byen en halv time.

l Haalands komfortable v:erel
ser med tallrike malerier ble vi
servert kaffe, lekre smørbrød og
kaker. Hr. og fru Haaland har
to døve slektninger i Oslo, og vi
hadde naturligvis glede av deres
behagelige vesen. Kl. 22 brøt vi
opp og reiste hjem. Herigjennom
vil vi ennå en gang få rette vår
hjertelige takk til hr. og fru Haa
land for den hyggelige kveld hos

dem.
På togturen tilbake til Oslo så

jeg nordlyset som atter blusset
opp. Ved ankomsten til Oslo kl.
24 måtte jeg av den grunn opp
til Det meteorolgiske Institutt og
observere og massefotografere
nordlyset fra takplattformen sam

men med professor Størmers an
dre assistenter der hele natten.
Kl. 7 morgen kom jeg hjem og
spiste frokosten. Etter bare to
timers søvn ,den morgen hastet
jeg avsted til dagarbeidet i Det
metemolgiske Institutt. Slik har

min virksomhet ofte vært i høst
og vil være i kommende vinter
dager.

O. H.

Drammen.
/ eg presenterer:

Det ~an kanskje ha sin inter
esse for bladets lesere å få litt
kjennskap til de ledende menn og
kvinner som sitter og styrer våre
døveforeninger rundt omkring i
landet.

Jeg vil i dag presentere styret
i Drammen og Omegns Døvefor
ening: foreningens formann hr.
Olaf Hassel er kjent land og
strand rundt for sin astronomisk
viteilskapelige hobby som senere
er blitt hans yrke. Han sitter nå
på Meteorologisk Institutt i Oslo
og holder værgudene i stramme
tøyler! Han er kort sagt en stor
mann som det lønner seg å være
venner med og da særlig når
man skal dra på sommerferie!
Hassel er en meget dyktig mann
med store kunnskaper og er en
utmerket foreningsleder. Han er
i den såkaite «satte alder» og er
ugift, men hans syn på kvinnen
er ennå ikke brakt på det rene!

Viseformannen hr. Alfred Jo-

hansen er skredder av fag. En
stram kar som allerede har nær
met seg en «fast havn»! Han er
nemlig forlovet og går sannsyn
Iigvis med hemmelige giftetanker.
Gjennom en årrekke har han sit
tet i foreningens styre og har vist
seg som en stø foreningsmann.

Sekretæren, Finn Johansen, er
en velkjent skribent i Tegn og
Tale. Han er arbeider ved Dram
mens Glassverk og ugift pepper
svenn, men er av den mening at:
kommer tid, kommer råd! Har
tidligere vært foreningens for
mann.

Kassereren Sverre Johansen er
også fabrikkarbeider, nemlig ved
papirfabrikken. Han har en egen
evne til å få kronene til å smile
seg i møte og er en meget på
litelig mann i den krevende og
ansvarsfulle stilling. Han er også
ugift, men hans forkjærlighet for
å reise med Vestfoldbanen gir
stoff til ettertanke!

Styremedlemmet f-<uth Sundet
er eneste medlem fra spinnesiden.
Hun er av fag sydame og har
for tiden gjort «svenske» av seg
og reist til Oslo hvor også ge
malen holder til. Hun har et ut
merket snakketøy og har det siste
året vært formann i foreningens
dameklubb og medlem av fest-
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Hvis noen simulerer døvhet ...
Professor Leegaard bringer små avsløringer
i sin lærebok.

Professor Frithjof Leegaards
lærebok for _ medisinske studen
teer: De viktigste øre-, nese- og
halssykdommer er kommet i fjer
c!~ opplag fra Aschehougs forlag.
forfatteren oppJyser~ at det er
gjort e.nrekke større og mindre
forandringer og tilføyd et, par
11),in9re ~avsnHt: 'Ved ,behandlin
g.eh "av stoffet er det først og
fremst tatt hensyn til det som
den pratikserende læge har bruk
for og bør ha kjennskap til.
. Innimellom finner en ting som
også interesserer folk flest. Un
der omtalen av den alminnelige
«3 dagers halssyke» sier pro
fessoren f. eks.: Den alminnelige
anvendelse av - gurglevann er
neppe av gunstig virkning på
grunn av det traume, som denne
utsetter de betentetonsiller for.
Ved ubehagelig slimavsond'ring
kan derimot skylling av' mu l1 nep
f. eks. med en boraksoppløsning
være hensiktsmessig.

Visste De at hyppigheten av
tunghørthet blant skolebarna er
forholdsvis stor? Ved undersø
kelse av 4721 skolebarn i Oslo
fant forfatteren at ca. 10 prosent
var mer eller mindre tunghørte.

Interessant er kapiflet om si
mulasjon av døvhet. En hører
ikke så sjelden om en og annen
som simulerer blindhet, men det
fiu1I1es også dem som later som
de er døv~, når det passer.

Simulas jon av dobbeltsidig
total døvhet

er vanskelig å gjennomføre
lengre tid og vil forholdsvis lett

komiteen. Er en meget flink og
søt liten dame.

Pi-Jo.

kunne avsløres.. Allerede de opp
lysninger som kan tilveiebringes
om en slik simulant, kan være
tillstrekkelige. Er det ingen til
stede fra vedkommende hjemsted,
kan det eventuelt bli nødvendig
å innhente opplysninger f. eks.
fra lensmann eller sogneprest.

Er -det anledning til å obser
vere den angivelig døve, vjl hans
oppførsel temmelig hurtig bringe
det sanne forhold for dagen. En
virkelig døv gjør alt mulig for å
forstå hva man sier ham, forsø
ker å lese på munnen hva det blir
sagt. ~n simulant vil legge an
på å få omgivelsene overbevist
om at han slett intet hører. Hvis
man således bak vedkommendes
rygg slipper ned en tung gjen
stand eller smeller igjen en dør,
vil en døv straks snu seg, fordi
han med sin følesans observerer
rystingen. En simulant reagerer
derimot ikke.

Man kan avsløre simulanten
ved forskjellige knep, således ved
å vekke ham av søvn ved å rope
på ham. Det kan lykkes å av
51øre ham ved etter endt under
søkelse å si: «nå kan De gå»
eller «De er fri» eller lignende.
Man må .j så fall passe på at
den undersøkte ikke har anled
ning til å lese på munnen eller
av undersøkerens geberder trek
ke slutninger angående det seim

Sildemel
Fiskemel
:I'ot'slcemel
Levet'mel
Tangmel
Revef6r
F o t~ c e II u lo_se
Si ld o lj e

-~~---~~~-

meddeles. En virkelig døv er
nemlig ofte meget skarp i så
henseende.

Simulasjon av ensidig døvhet

år en mann simulerer å være
døv på det ene øre, mens han
angir å høre på det annet, har
man forskjellige prøver til avslø
ring. Følgende skal anføres:

1) En foretar høreprøve på
det angivelig øre, idet det gode
øre (hvis funksjon på forhånd
må være prøvet) lukkes med fin
geren. Hvis den undersøkte nek
ter å høre høy tale ved denne
forsøksanordning er han si.mu
lant, fordi et normalthørende øre
hører høy tale, selv om øret er
tilstoppet aven finger.

2) Hvjs man prøver med en
stemmegaffel av høy frekvens,
f. eks. 512 (c.2 ) eller 1024 (c. 3 )

foran det angiveli'g døve øre,
oppfattes stemmegaffelen av det
friske øre. Benektes dette, er den
undersøkte simulant.

3) Anbringes et larmapparat
(Baranys) i ~det friske øre, ute
lukkes hørselen på dette øre.
Hvis den undersøkte er fullsten
dig døv på det annet øre, hører
han intet, selv om man anvender
høy tale. En simulant vil angi å
høi'e (gjenta hva som sies), for
di han mener, at m,U1 prøver hans
friske øre.

4) En kan anstille prøver med
en dobbeltslange . omtrent av
samme konstruksjon som et al
mii1l1elig slangestetoskop. Slan
gene bør være lange (1)1z m el-

CENTRA,HUSET, Norclbøgate 6

Telefon 20051
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De Døves Forening, Oslo,
avholder sin årlige

JULETREFEST
for sine medlemmer lørdag den 10. januar kl. 18 (6) i all
enkelhet. Varm mat, øl, solo, brus, kaker og kaffe o. s. v.

U nderholdning og dansemusikk.
Entre: Ektepar kr. 5.50. Enkelt person kr. 3.00.

Utenbys døve er hjertelig velkommen.
Hus k brødkort og spisebestikk medtas.

Anmeldelsesfristen utløper søndag 4. januar eller onsdag 7.januar.
Festkomiteen.

ler mer). Man anbringer en slan
ge i hvert øre og taler i trakten
(bak den undersøktes rygg),
idet man vekselvis klemmer sam
ITlen slangen til høyre og venstre
øre. Når man nå hurtig hvisker
flere tall og ord etter hverandre,
har den undersøkte meget van
skelilg for å avgjøre med hvilket
øre han oppfatter det sagte. Hvis
han gjentar hva som sies, når
slangen til det hørende øre er
klemt sammen, hører han på det
angivelig døve øre og er såle
des simulant.

Ved hjelp av de nevnte prøver
i forbindelse med en alminnelig
systematisk undersøkelse av hø
reorganene kan man påregne å
avsløre simulasjon av ensidig
døvhet.

Simulasjon av tunghørthet.
Aggravasjon.

Å avsløre en som simulerer
nedsatt hørsel er ikke lett, og
særlig vanskelig er det å avsløre
aggravasjon (overdrivelse) aven
foreliggende funksjonsnedsettel
se.

For å bringe på det. rene det
virkelige forhold i slike tilfelle
må det foretas en nøyaktig un
dersøkelse av øret og hørselen.
Funksjonsundersøkelsen må fore
tas gjentatte ganger, det må også
benyttes Jarmapparat i det ikke
undersøkte øre og sørges for ute
lukkelse av synet (ved hjelp av
assistent). Øvre og nedre tone
grense bestemmes. Likeledes fo
retar man de alminnelige stem
l11egaffelprøver (Weber, Rinne,
Schwabach). Når man ved gj en
tatte funksjol1sundersøkelser fin
ner samme resultat, taler dette
for at den undersøktes angivelser
er riktige (sannferdige) Hvis un
dersøkelsesresultatene viser stør
te differanser, taler dette for si
mu!asjon.

Hvis den undersøkte angir å
hore steml11egaffel gjennom be
net (anbringelse av stemmegaf-

feIen på issen eller over proc.
l11astoideus) og forsøket gjentas,
etter at ørene er tilstoppet, hører
han stemmegaffelen bedre enn
før. Hvis han benekter å høre
stemmegaffelen ved sistnevnte
forsøksanordning, foreligger det
sannsynligvis simu!asjon.

Resultatet av funksjonsunder
søke!sen i forbindelse med det
otoskopiske funn (trommehinne
bildet) vil i alminnelighet lede til
en riktig konklusjon.

Ved aggravasjon kommer de
samme metoder som nettopp an
ført til anvendelse. For å bringe
det virkelige forhold for dagen
kreves ofte lengre observasjon og
en rekke undersøkelser. Delvis
kan sykehusopphold bli påkrevd.
Dette siste gjelder særlig, når
det klages over nedsatt hørsel
også foreligger andre klager,
nemlig over øresus, hodepine og
svimmelhet, således som ofte til
felle er hos tilskadekomne, riks
forsikrede personer.

t
Tilskjærer Ole Ottermo,

Trondheim, avgikk ved døden
den 20. oktober etter et kortere
sykeleie på Røde Kors' klinikk.
Han hadde heldig overstått en
større operasjon, men så støtte
det lungebetendeIse til, som end
te hans liv etter 10 dagers forløp.

Han ble 65 år. Ole Ottermo er
født i jamtland i Sverige, og
kom som liten gutt sammen med
sine foreldre til Værdal hvor han
vokste opp. Gikk på Lyngs tale
skole. Drev eget skomakerverk
sted i Værdal i en årrekke, til han
for flere år siden kom til Trond
heim. Her begynte han først i
Trondheims skofabrikk og kom
etterpå til O. Stamnes AlS S0111

tilskjærer, og var der i omtrent
15 år.

Med ham har de døve i Trond
heim mistet et intelligent og in
teressert medlem av foreningen,
hvor han satt i styret j mange
år, den meste tid som sekretær.
Var også medlem av menighets
rådet j flere år. Da vi startet
«Tegn og Tale» var han formann
i bladets arbeidskomite helt til
bladet flyttet fra Trondheim.

Han begravedes på Tilfreds
hets kirkegård under særs stor
deltagelse, de døve var sterkt re
presentert. Pastor Digre forrettet
så vel i kapeilet som ved graven.
Han nedla også som døveforenin
gens formann en krans på bå
ren med takk for mangeårig vir
ke for foreningen. På båren såes
også kranser fra familien og
verkstedpersonalet. Han var en
hedersmann i all sin ferd og hans
bortgang betyr et stort savn for
de døve i Trondheim. Fred med
hans minne!

Glan
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L.ord ireddy, Av Onkel Tom.

D
et begynte med at Freddy
satt på en benk i Slottspar
ken. Hans grå sommerdress

bar merker etter atskillig opphold
i friluft, stråhatten virket en smule
falmet i formiddagssolen, og en si
garstump som rullet mellom jeks
lene hadde øyensynlig ikke vært
tent på flere timer. Det lå en pak
ke på benken ved siden av ham
som inneholdt en del småtterier
av ringe verdi og for Øyeblikket
utgjorde hans samlede bagasje.

Freddy gjespet og strakte sine
sterke lemmer i solskinnet og var
tydeligvis ikke opptatt av andre
ting enn å sitte på en benk i
Slottsparken.

Da dukket en kjent skikkelse
opp, en venn han hadde truffet for
mange år siden, hvis bedr,Øvede ut
seende dannet en underlig kontrast
til Freddys sorglØse fysiognomi.

De nikket til hverandre.
«Nå, far,» mumlet Freddy. «Hva

er det for et ansikt du setter opp?
Du ser ut som du er kastet ut på

. gaten, synes jeg.»
«Det er jo nettopp det jeg er,»

utbrØt vennen. «Rett og slett kastet
på gaten. Og hva galt har jeg
gjort? Bare for det sofabenet 
--»

Freddy klappet ham oppmunt
rencle på skulderen. Å bli kastet
på gaten var bagateller for ham.
Han hadde vært ute i hØyere sjø
gang. Av profesjon var han alt-

. muligmann og ingenting, en fri fugl
på streiftog gjennom ali verdens
land og riker: snart som tindebe
stiger i Asias indre, snart som lett
matros eller kveg-rØkter på en oce
andamper. Stundom rØkte han Ha
vannasigarer og hadde lommeboka
full av dollar eller tusenlapper, en
annen gang tygget han skråtobakk
og drakk kildevann langs veigrØf
ten. Kort sagt, Freddy var norsk-

amerikaner nl.ed gull tennene, og
gjorde nØyaktig hva der falt ham
111n.

Nå hadde han en tid lang bodd
som greve på Continental, slengt
femmere til pikkoloen ved inn
gangsdØren og drukket champagne
om formiddagen. Så måtte han
stampe uret en dag, så stampet han
etuiet, og derpå frakken, og så
vandret han ut på gaten. Og for
Øyeblikket bodde han ingen ver
dens steder.

«Og det verste er skjØnner du,
Fred,» fortsatte vennen med be
drØvet stemme, «jeg hadde betalt
forskudd en hel måned - 40 kro
ner - sier og skriver 40 kroner
-.» Han sukket tungt.

«Men hvorfor i all verden ble
du kastet ut?» Freddy begynte å
tygge på sin sigar.

Ve11l1en stirret fram for seg. «So
fabenet,» sa han.

«Sofabenet, sier du?»
,~Ja, det brakk av. Eller rettere

sagt det var brukket av. Og så vil
le jeg ikke betale; naturligvis. Og
så sa hun jeg kunne flytte straks
--.»

«Og det ga du deg på?»
Den annen rystet oppgitt på ho

det. «Du skulle sett henne, Fred.»
- Der fulgte nå en kort beskrivel
se av vertinnen som bevirket at
Freddy utbrØt: «Det gamle skri
net. »

Vennen reiste seg utmattet. Han
så ut som tusen vertinner hadde
flØyet etter ham med kosteskafter
en ukes tid. ,

Freddy betrakte ham deltagen-
de. «Stakkars gutt,» mumlet hall.
«Stakkars gutt.»

Men plutselig spratt han i været.
Det var som om en hveps hadde
stukket ham.

«Nå har jeg det,» ropte han.
«Nå har jeg det.»

Vennen stod med halvåpen
munn. Og ettersom Freddy snak
ket, åpnet den seg mer og mer!
Og til slutt smilte han befriet, et
halvt forskrekket, halvt lykkelig
smil, som når en skibbrudden mann
hales i land etter flere måneders
opphold i hØy sjøgang.

Freddy lo med sine sterke ten
ner. «Hvor var det hun bodde
henne, sa du?» Han halte fram
papir og blyant - «Welhavens
gate 14 b - fru Abrehamsen? 
H va for noe - Adamsen ? All
right. Vi sees igjen.» Derpå tryk
ket han hatten godt ned i pannen,
tok in samlede bagasje i hånden
og satte kursen for Welh<;Lvens gate.

YI:en vennen ble lenge stående
'og se etter ham.

Enkefru Adamsen sto det med
snirklete bokstaver på et skilt.
Og ved siden av med håndmalte
bokstaver på et pappskilt : «Væ
reIse tilleie».

Freddy halte fram en gammel
lommebok, bladde flyktig i en del
papirer som han hadde samlet i ti
denes lØp, og fant fram et brevkort.
Så rettet han på skjerfet, speilet
seg flyktig i glassruten og ringte
på.

En eldre dame med furet ansikt
lukket opp. Hennes alder var av
den ubestemmelige slags, og kunne
ligge et steds mellom 40 og 75. Et
forklæ bar merker etter enkelte

. middagsmåltider, og en fin aroma
av stekt fisk fulgte med henne ut

. i dØråpningen.' Her var ingen' tvil
mulig: dette var vertinnen.

Freddy kremtet og lØftet på hat
ten. «Jeg ville gjerne leie et væ
relse ut mot gaten,» uttalte han
med en liten håndbevegelse.

V ertinnen kastet et granskende
blikk på pakken han holdt i hån
den. Så f,Ørte hun ham inn gjen-
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nom en smal gang ~ hvor Freddy
fant Øyeblikket gunstig til å la
brevkortet falle på golvet ~ og inn
i et lite, firkantet rom med et
skjevt vindu ut mot gaten. Her
ble hun stående med hendene på
maven. Dette var tydeligvis «væ
relset».

Imponerende var det ikke.
Freddy måtte uvilkårlig tenke på
en bedre elevator eller en fange
selle i MØllergaten 19. Og dette
forlangte hun 40 kroner for? MØb
lementet var med et mildt uttrykk
spartansk, og en rekke vaser og
nipsfigurer bidrog til å forhØye
sØrgeligheten.

Freddy skjØnte imidlertid av
vertinnens holdning at det gjaldt å
begynne forsiktig. «Ja, ha,» sa han,
idet hans blikk streifet en elendig
eng som sto ved veggen. «Dette

ser bra ut! «Dette ser bra ut!
Dette ser jo ikke så aller verst ul,
mener jeg!» Han forsØkte i størst
mulig utstrekning å likne en for
nøyet leieboer. «Jeg skal nemlig si
Dem,» fortsatte han, «jeg har flØy
et så meget omkring i dag.» Han
tØrket seg over pannen. «Jeg tren
ger nettopp et værelse som dette.
Det kunne kanskje være litt ~ å
nei forresten ~ strØket er jo pent,
nokså rolig iallfall ~ og det er
nettopp det jeg trenger! ~ Ja ja,
Abrehamsen om forlatelse,
Adamsen, så tenker jeg vi tar dette
værelset!» H an så mot dØren for
likesom å antyde at nå kunne fru
Adamsen gå, for nå kunne han
tenke sig å være alene et Øyeblikk.

Men fru Adamsen gikk ikke.
-«Så var det prisen da,» sa hun
spisst. »Det er 40 kroner måne
eie , Dem pleier å betale litt på
forskudd også.»

Freddy merket et Øyeblikk at han
tapte herredØmmet over situasjo
nen. I-Ian hadde hØyt regnet 7
.øre i lommen. «Javisst, ja,» sa
han, for liksom å si noe. «For
skudd, ja ~ ja, naturligvis.» Og
nå begynte han langsomt å komme
til hektene. «Hva var elet De sa,

'forresten ~ 70 kroner ~ hva fm
noe ~ 40? ~ Er det alt? Det

kan De få med en gang. ~ Ja,
det vil si ~ ~« Han tok seg di
stre til brystlommen. «Det er sant
~ checken ~ jeg nådde ikke inn
om banken i dag. ~ Ja, da får De
nok være så elskverdig å vente til
i mm-gen ~~»

«Til i morgen ja», gjentok fru
Adamsen, «men ikke en dag len
ger!» CJg i neste Øye~likk hadde
hun smelt dØren igjen etter seg

I"reddy haelde akkurat slengt
jakken i clen hensikt å gå en smu
le til sengs, da han hØrte spetak
kel ute på gangen. Han spisset
Ører. Det driet seg tydeligvis om
et sammenstøt av større dimensjo
ner.

«2\å skal jeg si Dem min gode
mann,» skrek en skjærende stem
me, «at nå har De bodd her i over
en uke ~ ~ ~ Skaffer De ikke

pengene til i morgen så ringer jeg
til politiet!»

Så ble alt stille og Freddy gikk
med blandete fØlelser i gang med
å ta av seg vesten.

Da hØrte han henne komme tØf
lende bortover gangen. Han så seg
uvilkårlig om etter en gjenstand.

Forsiktig ble dØren åpnet og
vertinnens ansikt viste seg. Men
hva var det? Freddy stirret på
henne. ~ Hun smilte.

«Å unnskyld», sa hun. «Unn
skyld at jeg forstyrrer, men ~ ~

er ikke dette Dere ?» Hun tØflet
bort til ham og overrakte ham et
kort. «Værsågod herr godseier.
Jeg fant der her ute på gangen.»

Freddy smilte umerkelig. Hans
lille list var altså kronet med hell.
Vertinnen hadde funnet kortet og
som den taktfulle dame hun var ~
lest det. «Hr. godseier Freddy
Smith,» sto det på kortet. Og
dessuten et par linjer om en stØrre
sum som var overfØrt hans private
konto. Kortet hadde gjort seg yp
perlig ved et par tidligere anled
n1l1ger.

«Mange takk,» sa Freddy i en

hølig, men avmålt tone og slengte
det likegyldig fra sig. Foruten
jakke og vet hadde han allerede
avfØrt seg den ene stØvel og lik
net i denne forfatning mer en
lassaran fra Sl11ålenene enn gods
eier med penger på banken.

Fru Adal11sen stirret på hans
avlagte klær. «Er De syk?» spur
te hun deltagende.

Freddy svarte ikke. Han fant
Øyeblikket gunstig til å fØle seg en
smule irritert. Make til idiotisk
spØrsmål! Måtte man absolutt væ
re dØdssyk for å' ta seg en liten
blund?

«Jeg hØrte ikke De banket på,»
sa han og så rolig på henne.

Fru Adal11sen ble rØd i ansik
tet og traff små forberedelser til å
trekke sig baklengs ut av dØren.

«Å hØr,» ropte Freddy etter
henne. «De kunne ikke være så
vennlig ~ ~ Jeg fikk som sagt
ikke rukket innom banken i dag
~ ~ De kunne ikke være så venn

lig å gjøre et par små innkjØp for
meg ~ ~ Litt rundstykker og
smØr og hermetikk ~ ~ og et par
flasker Øl kanskje ~ ~ Ja takk,
det var snildt av Dem ~ ~ Men

ikke kjØp for meget forelØpig ~
~ De kan ta for en ~ ~ De

kan ta for en ti kroners penge.»
Freddy var uten å sjenere seg

gått i gang med å trekke av seg
stØvel nummer to. «Ja takk fru
Adamsen, det var ikke mer ~ 

J o det vil si, vent et Øyeblikk! De
forstår, fru Adamsen, jeg liker De
res værelse svært godt, men 
kunne De ikke ta bm-t et par av
disse nipsfigurene ~ ~ Nei, nei,
ikke nå straks! De kan vente til
siden ~ ~ Men De fm-står, ja
jeg kan ikke for det, men jeg
tåleT ikke nipsfigurer!» Han tok
en stor porselensfigur, som sto
på nattbodet og holdt den i hån
den. «Tenk om denne falt i gol
vet for eksempel! For et rabalder
det ville bli. Jeg er nervØs fm-står
De! Jeg tåler ikke støy.» Freddy
begynte å bli sint i StCl11111 en. «H va
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var det for et lurveleven her på
gangen i sted? Sånt må ikke fore
komme fru Adamsen - forstått!
Og neste gang De kommer j01'

Tanger jeg at De banker på dØ
ren.»

Da Freddy på dette tidspunkt
gjorde tegn til å gi seg ikast med
benklærne, fant fru Adamsen tiden
inne til å trekke seg baklengs ut
av dØren.

Da Freddy våknet ut på etter
middagen, etter en dyp og sunn
sØvn, hØrte han en forsiktig ban
king på dØren. Det var fru Adam
sen som med rundstykker og smØr
og hermetikk og et par flasker Øl
under armen ventet på hr. godsei
erens allernådigste svar.

«Kom inn», brØlte Freddy. Han
satte seg på sengekanten med den
ene stØvel i hånelen og gjespet et
tertrykkelig. «A er det bare Dem,»
sa han sØvnig, da han så vertin
nen komme in n, belesset som et
pak:..:csel. «De kan forresten dekke
<.'l li e aftenbord til meg fru Adam
sen. Men la elet gå litt fort ! Jeg
er sulten!»

Freddy gned seg i hendene og
begynte å fØle seg om hjemme.
?l'Ied tilfredshet la han merke til at
rru Adamsen på dette tidspullkt
hadde lite tilfelles med vennens
beskrivelse fra Slottsparken. hva
det nå kunne komme av. Hun
hadde tatt på seg et rent forkle og
smilte og så ut som hun aldri had
de gjort en katt fortred. Som en
forskremt og vennlig puddelhund
for hun ut og inn av dØren med
kopper og tallerkener og sa mecl
små mellomrom: «Javel hr. gods
eier« - ~ «Som De Ønsker hr.
godseier» - -

«Akk ja sann,» tenkte Freddy.
«Slik går det når man har penger
på banken.»

Så snart bordet var dekket ka
stet han seg over maten. Med
sunn og god appetitt forsynte han
seg av rettene, mens vertinnen ble
stående i bakgrunnen og se på

ham.
«Pepper og salt,» brØlte han, og

puttet et halvt rundstykke i mun
nen. Et par sardiner i olje og en
drabelig slurk av Ølglasset fulgte
samme vel.

I neste Øyeblikk sto pepper og
salt på bordet. Freddy åt så ØY
nene sto stive i hodet på ham.
Dette var atskillig morsommere
enn å drikke kildevann langs vei
grØften. Og dessuten vel så mor
some som å bo på Continental. Han
tygget så det knaket i kjevene og
tenkte allerede nå på hva han ne
ste gang kulle bestille av matva
rer hos vertinnen.

J lØpet a de fØlgende dager for
sto Freddy med små bemerknin
ger fra tid til annen å holde den
iJlusjon vedlike som brevkortet
hadde vakt hos den gamle fru
Adamsen. Allerede den neste mor
gen spurte han: Hvor blir det av ba
gasjen? Ring til flyttekontoret
med en gang og spØr hvorfor i ail
verden rike - Nå ja forre
sten -- - det kan jeg selv ord
ne!»

En annen gang sa han : Hvor
blir det av pengepostbudet ? Blir
ikke pengene ombrakt her i di
striktet? Jeg får ta meg en tur
ned på hovedkontoret og spØrre
hva dette sommel skal være godt
for.

Og fru Adamsen rystet på hodet
og trakk på skuldrene og kunne ik
ke skjØnne hvorfor bagasjen ikke
kom og hvorfor pengebrevene
ikke strømmet inn.

«Nei folk skal man ikke stole
på,» sa hun og rystet på hodet.

Jnntil hun en vakker dag fikk
sanne dybden av disse ord.

Hun kom som sedvanlig 111n på
værelset og fant det ganske enkelt
forlatt. Hr. godseiren var spor
lØst forsvunnet. Etter en ukes
losji med fu]] pensjon hadde han
funnet det rådeligst å reise sin
vei, endog uten å si farvel. Det
eneste som var igjen etter ham var

et åpenstående vindu, et par tom
flasker på bordet, et mindre bat
teri sardinbokser, og noen rester
etter et par huml11erben som til
dels lå trød utover sofaen.

Fru .Adamsen ble stående og

sti rre på det åpne vindu, på tom
flaskene og sardinboksene. En
uværssky arbeidet seg henover hen
nes furete ansikt og det vennlige
smil hun hadde båret på en åtte
dagers tid stivnet til en grimase.

Samme ettermiddag mottok hun
fØlgende brev:

Ærede fru Adamsen.

J eg beklager meget at Jeg er
reist fra Dem, etterlatende en gjeld
på 40 kr., la for husleie og 30 for
matvarer og øl.

De vil imidlertid sikkert erindre
min forgjenger - en venn av meg
- som De kastet på gaten uten
nevneverdig grunn, ennskjyint han
hadde betalt en måned på forskudd.
Det må De aldri gjøre fru Adam
sen.

Ved enkel subtraksjon vil De
nemlig finne at Deres tilgodeha
vende hos meg på en slående måte
dekkes av Deres gjeld til min for
gJenger og venn.

ÆrbØdigst Lord Freddy.
•

P. S. Jeg har etterlatt meg fire
tomflasker til en panteverdi av 5
Øre stykket. Det blir tilsammen 20
Øre, som De altså skylder under
tegnede. Dette lille belØp vil imid
lertid være dekket når De bar be
talt straffeporto for dette brev.

ÆrbØdigst Lord Freddy.
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MiraLelJoLtoren.
'l"'1 eiden var en forvent liten
.J'\. gutt. Han ble passet og

pleiet fra morgen til kveld
og måtte legge seg klokken 6, mens
de and re ennå slo ball på gaten;
Til frokost fikk han ristet fransk
brØd, rØket laks og gåseleverpostei
og til middag fikk han chateau
briand, avsilete aspargeshoder el
ler frikasert fårehjerne.

Ja, Reiden har det godt han, sa
kameratene - han vraker egg!

Men Reiden hadde det ikke bare
godt, stakkar. For med helsen hans
var det bare så som så. Han var
blek og maker, lå hyppig til sengs
og slukte mange slags medisiner
og tabletter.

Hans mor, enkefru Lunden, som
bare hadde det ene barnet, var
meget bekymret for harn. Hun
degget og stelte for ham, passet
på at han unngikk trekk, gikk godt
kledd og hadde ulltrØye på seg, 
selvom det var sommer og varmt
i været. Men allikevel var Reiden
forkjØlet sent og tidlig.

Og når han var ute og lekte
med sine venner satt fru Lunden
trofast i vinduet og fulgte ham
med Øynene hvor han gikk og sto.
Reiden ! Reiden ! kunne hun rope
ut til ham, -- du må ikke gå for
meget i solen, Reiden, - du kun
ne få solstikk. Eller: Reiden I nå
må du komme opp og hvile en
stund.

Og så måtte Reiden forlate den
morsomme lekeplassen og gå hjem
og legge seg på en sofa, ennskjØnt
det var midt på formiddagen. In
tet under at Oskar kalte ham for
mammadalten.

Regelmessig hver fjortende dag
tok fru Lunden sin bleke lille sØnn
ved hånden og gikk til huslægen,
som var en smule tilårskommen
og ikke hadde stort flere enn denne
ene pasienten igjen. Han skrev

RuCloff gt:eoenus.

den ene resept etter den annen.
Men det hjalp lite. Reiden var og
ble som et aspelØv.

Til slutt visste fru Lunden hver
ken ut eller inn. Der fantes snart
ikke flere medisiner som var uprØ
vet, og hun rådfØrte seg med sine
søstre -- guttens tanter - som
alle ammen var fryktelig gla 1

ham, ga ham sirupsstenger og mar
sipan og syntes han hadde anlegg
for både det ene og det annet. Den
ene mente han ville bli en utmerket
maler, ettersom han rablet på alle
veggene med en blyant, en annen
syntes han spilte særlig vakkert pi
ano, og en tredje foreslo at lJan
burde bli filmskuespiller. J a, tan
tene hadde mange gode råd og vink
når det gjaldt deres lille øyesten,
Reiden, men når talen kom på hel
sen hans, da rystet de på hodet og
visste ikke hva de skulle si.

Også onkel Vidar fra landet,
som av og til kom på besØk, fikk
hØre om guttens dårlige helbred.
Han mente nå imidlel,tic1 at det ik
ke var så farlig som det så ut til,
og at svakheten ville gi seg med
årene. Men en dag betrodde fru
Lunden ham med tårer i øynene
at det ble verre og verre, og spurte
om han ikke visste om en læge som
kunne hjelpe gutten og få ham
frisk igjen. Hun ville gjerne ofre
hele sin formue, bare hun kunne
få ham frisk.

I det samme kom Reiden inn av
dØren og gikk like bort til mama
en: «:\for! kjenn på pulsen min,»
sa han forskrekket, «jeg har visst
feber !»

Fru Lunden ble meget opphisset,
og ba ham straks legge seg på en
sofa, og gutten tok selvet termo
meter og puttet det inn under ar
men.

Onkel Vidar så forundret på
ham. «Men kjære deg, lille Rei-

den,» sa han, «hva er det du gjØr
der ?»

«Tar temperaturen vel,» lØd den
spinkle guttestemmen.

Onkel Vidar kjente på pulsen
hans, og sa at den var i orden,
litt urolig kanskje, men det betØd
ingenting.

Men Reiden ville allikevel bli
liggende, så var han sikker på at
han ikke ble syk, mente han.

«Vil du ikke ha noe å spise lille
bassen min,» spurte moren. «En
banan kanskje?»

Lille Reiden rynket på nesen.
«Litt flØte da?»
«Nei æsj.»
«Men hva vil du ha da, da?»
«Locquefort,» sa lille Reideu.

som hadde lært dette vanskelige
ord mens han ennå ikke kunne
si «r».

Onkel Vidar ble sittende i mange
timer og snakke med moren om
gutten. Hva han spiste, hvordan
han hvilte og hvilke medisiner han
tok. Da han hadde hØrt guttens
lidelseshistorie til ende la han sin
store .panne i folder en stund, og
plutselig gikk det et lys opp for
ham.

Det falt ham inn at han hadde
hØrt om en utmerket læge som
bodde på landet et steds, ikke langt
fra gården hans, og som han trod
de ville være den rette. Han kun
ne jo straks ta med seg gutten
når han reiste hjemover 1 mor
gen.

Fru Lunden tygget på det en
stund. «Du er vel sikker på han
er autorisert,» spurte hun engste
lig.

«Vær du rolig,» svarte onkel Vi
dar. «Jeg anbefaler ikke kvakk
salvere heller.»

«Og dLl er sikker på han er flink
også?» spurte hun.

«Den rene mirakeldoktor, kan
jeg forsikre deg!»

Noen dager senre fikk fru Lun
clen et brev fra onkel Vidar, hvori
han fortalte at lægen visste nok hva
som feilte gutten, men at det ville
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ta noen tid å komme til full klar
het i saken. Og at det gunstigste
ville være om gutten i dette tids
rom var helt fra sin Øvrige fa
milie.

Det var med tungt hjerte fru
Lunden innvilget i dette forslag.
Den fØlgende tid var den lengste
hun hadde opplevd i sitt liv. Nå
hadde hun ingen blek Reiden om
morgenen, som hun kunne proppe
med kaviar, ingen pasient å gi
hostesaft og miksturer tre ganger
om dagen, ingen å rope til gjen
nom vinduet at han ikke måtte
Jyipe så fort eller gå i solen uten
lue.

Men sel \' den langsomste tid er
engang omme. Og endelig en dag
etter flere måneders forløp kom
onkel Vidar tilbake igjen, sammen
med en brunbrent liten gutt, som
ikke hadde mer likhet med Reiden
enn solen med månen!

Fru Lunden kjente nesten ikke
igjen den line fyren, og fant ikke
ord av glede over guttens totalt
forandrede utseende.

«Jeg er så fryktelig sulten, mor,»
ropte han, «får jeg et stykke mat
da. Med pultost på - for det er
elet beste jeg vet.»

Det klang som englesang i hen
nes ører. Sulten hadde hun 'aldn
opplevet at han var. Og fØr hun
fikk tid til å svare, var gutten
flØyet ut i kjØkkenet for å skjære
seg et stykke mat selv.

I\·loren var himmelfallen av for
undring og begeistring.

«Ja, nå skal jeg fortelle deg
altsammen,» smilte onkel Vidar.
«Men la oss fØrst få en pjolter og
så setter vi oss litt hyggelig her i
stuen. »

Onkel Vidar tente en tykk sigar
og drakk en diger slurk av glas
set. «Jo, nå skal du hØre hva læ
gen sa. Den gutten trenger ikke
medisin, sa han, men han trenger
å leve slik at han slipper å ta me
disin. Det k~n ikke nytte å få l,)ort

forkjølelsen og annet fanteri med

hostesaft og tull og tøys. Han må
herdes slik at han kan tåle et par
våte ben eller å sitte ved et åpent
vindu, uten straks å bli syk.»

Fru Lunden rystet på hodet.
Hun skjØnte visst ikke hva han
mente.

«Se nå på meg for eksempel,»
fortsatte onkel Vidar. «Fordi jeg
bestandig har levd et naturlig liv,
kan jeg nå sitte i gjenomtrekk
uten å få gikt eller snue, rØyke
mine par-tre sigarer om dagen uten
å bli nervØs, og stundom drikke
syv kopper kaffe uten å få hjerte
klapp.»

«Jeg forstår ikke riktig,» avbrØt
moren, «et «naturlig» liv - -- ?»

«Jeg har laget et par små nota
ter,» sa onkel Vidar. Han halte
fram en liten seddel og satte på
seg lorgnetten. «Altså for det fØr
ste må gutten ha mye frisk luft,
masser av sol og en mengde frukt;
sove for åpne vinduer, få solbad
direkte på kroppen og spise rå
frukt og gr~innsaker både mona og
kveld. Gjerne også iblant en tur
nipps like fra akeren. Men lite
kjØtt og lange avstander mellom
måltidene.»

Moren satt og hØrte på med
åpen munn.

Og onkel Vidar doserte videre,
som en annen skolemester i sunn
hetslære : «Dernest luftige klær,

åpen skjorte, og halvstrØmper, ja
allerhelst ingen strømper. La gut
ten få kroppslig arbeid, hugge ved
og plante kål og la ham ferdes om
kring i skog og mark, som en an
nen sigØinel' og gjerne sove ute om
natten i telt.

Fru Lunden, som alltid hadde
hevdet ot det gjaldt å spise mye
kjØtt, gå med tykke, varme klær,
oppholde seg mest mulig inne bak
tett lukkede dØrer og vinduer, og
ikke være for mye i solen, - slo
hendene sammen. «Er du gal,»
ropte hun. «Ligge ute om natten,
gå barbent og spise turnips! Du
kan da skjØnne at gutten blir syk '»

«Tvertimot,» svarte onkel Vidar.
«Det er nettopp det man blir frisk
av.»

Fru Lunden smilte litt usikker.
«Det kan du vel vanskelig bevise,»
sa hun.

I det samme åpnet dØren seg og
lille Reiclen k0111 inn fra kjØkkenet,
gumlende på en svær skalk.

Onkel Vidar pekte på ham. «Der
har du beviset,» sa han.

«Du mor!» ropte lille Reiden.
«Nå har jeg lært å svØmme og gå
på hendene og bryte. Og i morgen
skal jeg spØrre Oskar hva han
mente !»

'Reiden knyttet sine spinkle ne
ver. Det var jo ham som kalte meg
for mamadalten jo' Men nå tenker
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•Geitehandel
Av Bulder.

net var hØysommer i Lillevik.
De lave, koselige husklynger
som var samlet under dette

navn var delvis skjult av det rike
lØvheng fra trærne i de velstelte
hager. GrØnnkledte knauser rundt
omkring og elven som seilte sin
blanke vei like utenom husene gjor
de Lillevik til en idyllisk liten plett,
fy It av all den fred man kunne
Ønske seg.

Jeg hadde innlosjert meg hos en
kefru Andersen i hennes gamle tre
hus like veel torget. Med vilje had
ele jeg nettopp valgt å tilbringe mi
ne 14 dager her i Lillevik I jeg sto
nettopp bak en anstrengende ek 
amen og trengte å hvile ut i ufor
styrret ro.

jeg ikke han sier det engang til I»

Han lot henne fØle på musklene
sine.

Fru Lunden var nær ved å gå
i taket av henrykkelse. «Men hØr
Vidar,» sa hun plutselig, «jeg har
jo rent glemt å spØrre hvem denne
velsignede lægen er?»

Onkel Vidar smilte bredt: »Fall
nå endelig ikke av pinnen,» sa
han. Det er nok meg som har vært
læge dennegangen.»

Fru Lunden snappet etter været:
«Og du som ikke har noen medi
sinsk eksamen engang,» gispet hun
ute av seg.

«Men jeg har en ting som er
viktigere,» svarte onkel Vidar. Han
plantet bjØrnelabben varsomt
bordplaten. «Og det er sunn for
nuft,» sa han og tømte glasset sitt.

Hvorpå han reiste seg fra sofaen,
slengte jakken og tok en liten om
gang i romersk fribrytning med
Reiden på gulvteppet.

l Lillevik.

For Øvrig var Lillevik ikke ntcn
folkeliv. Særlig her på torget gikk
stadig folk sine små ærender til og
fra meieriet, manufakturforretnin
gen eller slakterbutikken på den
andre siden av torget.

Og hver mOl:gen når jeg satt
under kastanjetreet i madam An
dersens nydelige lille hage med min
frokost, kom bØndene larmende
over brostenene med sine melke
vogner. De skulle til meieriet. -Og
når de 'hadde' fått avsetning for

sin varer tok de ofte en tur rundt

i forretningene for å gjøre innkjØp.
Gamle koner' i uformelige stak

ker og skaut samlet seg ofte her i
små klumper for å snakke om væ
ret eller Anton som hadde post i
Oslo og rØkte sigarer.

Slik kunne jeg sitte i den lille
hagen og ubemerket gjøre mine
små iakttagelser, bare la tiden seile.

Hver lØrdag var det usedvanlig
travelt på torget. GrØnnsakvogner
og kasser med frukt ble allerede
tidlig om morgenen stilt opp ute
på torget, tilmed ankom etpar la
stebiler med varer nordfra dalen.

Torget ble slike dager sentrum
for Lillevik og dalene run:dt om
kring. Tilfots og tilvogns kom folk
til for å handle og prate, hele for
middagen hersket en travel forvir
ring på Lillevik torg, til folk etter
avsluttet handel tok en tur innom
kafeene som haddevinrett.

Selv deltok jeg også aktivt i li
vet på torget denne lØrdag. Tra
velheten hadde lokket meg ut av
min dovenskap, dessuten kunne det
hende jeg ville kjØpe etpar epler
eller en pose moreller. Det var el
lers nok av små begivenheter å

legge merke til.

I nærheten av noen farverike
bærkasser sto en gammel kone.
Hun tygget sakte og den tannlØse
munnen hennes forsvant med små

mellomrom inn i elet dype sØkkd
mellom haken og elen spisse nescn.
Fra tid til annen skrek hun ut no
en skingrende setninger med Sil,
hese stemme.

J eg kom nærmere fm å hØr!~.

- Er det noen S0111 vil kjøpe
geita mi? Vil noen ha en fin geit?

I mellom klapp<:t hun clen fine geita
på hodet. Så, så Beate, sa hUll.
-- Så, så lille r:eita!

J eg betraktet interessert det rag
gete dyret for å gjenoppfriske mine
nokså mangelfulle kunnskaper i
zoologi. Jeg konstaterte med stolt·
het at jeg husket noe som het
drØvtyggernes orden. Man behØv
de forresten neppe være fagmann
for å avgjøre at noen premiegeit
var den ikke, spinkel og lurvet som
den var. Hvis jeg skulle gjette
ville jeg anslå konen og geiten til
omtrent jevnaldrende, biologisk
sett.

Den hadde et fjernt, vemodig ut
trykk i øynene. som om den tenkte
tilbake på sine unge dager da den
klatret omkring på knausene og
levde glade dager.

Av og til forsØkte den seg meel
et vemodig brek, men den resig
nerte nart og ble tankefullt stå
enele med lutende hode.

Den gamle konen fortsatte stadig
med sine skingrende rop.

Etter en stund så det ut til at
også andre enn jeg hadde hØrt
henne og kanskje nå ville gjøre
handel. En mann nærmet seg lang
somt. Han hadde blanke skafte

stØvler og tobakkssaus i skjegget.

- Er det deg, Ma~it, begynte
han - Er du kommet til torgs i
dag du og.

- Jo, jo, :vIarit kunne ikke nek
te. Hun hadde likegodt tatt med
Beate og ville kanskje selge henne
for en rimelig pris.

Bonden betraktet dyret et øye
blikk. Han lot ikke særlig inter
essert. Nåja, han hadde jo nok
kreaturer fØr og trengte såvisst in
aen geit. Han spyttet forsiktig.
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Men kanhende Marit vilde si en .
pris.

Je veit ikke om jeg vil selge
henne allikevel, je, sukket Marit
- Men for 20 kroner skal jeg la
henne gå.

- Er du gælen, menneske! Bon
den snudde seg for å gå.

-- Femten da. ropte Marit.
Mannen vendte seg langsomt

igjen.
'- Vi kan JO akkordere, sa

han.
Det hadde samlet seg noen folk

omkring dem, som nå betraktet
opptrinet og fulgte akkorderingen.
Slik handel pleide være spennende,

Bare geita gumlet sakte og lot
ikke til å ha særlig inter@sse av å
få vite verdien av sitt jordiske jeg.

- Je har dårlig med penger på
meg, sa bonden. -- Je skal ta hen·
ne for ti kroner. Hun er ikke
verdt det, men for å gjøre deg en
tjeneste, Marit.

-- Ti kroner! Kjerringen gJor
de et mislykket forsØk på himle
med øynene. - Ti kroner for Be·
ate!

Bonden tok en krØllet tier fra
snusdåsen. - Vil du, eller vil du
ikke --

Nlarit grep etter pengene.
Ja, dette var en dårlig handel

for meg, Marit, sa bonden og smek
ket dåsen igjen.

Marit sto med tieren i den ene
hånden og klappet geiten med den
andre.

:;Vlen nå skjedde det merkelige
ting.

Under den rØrende avskjed mecl
Beate kom Marit i skade for å mi
ste tikronen på brostenene.

Det kom plutselig et glimt av
liv i øynene på den gamle geita.
På et Øyeblikk hadde den slikket
i seg seddelen. Med den appetit
på eiendommelig fØde som er egen
for dette dyr, rullet den tieren sam
men til en kule og lot den gli ned
i en av sine tre maver.

Så viftet den svakt med Ørene
og lØftet hodet til et langtrukkent

b-æ-æ til Lillevik og hele verden.
Etter et Øyeblikks mållØS for

fjam else opsto et sant virvar.
Marit og bonden snakket hissig

lØs på hverandre og under en kort
pause benytet bonden anledningen
til å si:

- Ja, kom nå, Beate, så går vi.
Han dro i geita.

Marit var ikke sen om å få tak i
geita hun også.

- Det er mi geit! skrek hun og
så seg hjelpelØst omkring. - Kom
nå, Beate, vær nå snilel.

Beate rullet med øynene. De
spinkle bena sprikte i forskjellige
retningem og det var tydelig at den
ikke likte seg.
. - Slepp! ropte bonden. Han
var nokså rØd i ansiktet og skjeg
get flagret hvergang han snakket.

Situasjonen begynte nå å utvikle
seg raskere og flere av de omkring
stående blandet seg livlig I11n l

striden.
- Det er :Ylarits geit! skrek

noen, mens andre tok parti for
bonden.

Argumenter og farverike meg
lingsforslag hvirvlet hissig omkring
og over det hele steg et enstemmig
brØl fra himmelen: - Geita er mi!

Da skar en ny stemme gjennom
virvaret:

-- Hent lensmannen!
Forslaget virket beroligende, og

etter en stund kom han med halv
knappet uniform over den rumme
lige maven. Han så sØvnig llt.

- Hva er på ferde? spurte han.
Etterhvert ble han satt inn i situ
aSJonen av forskjellige stemmer.
Så oppsto en forventningsfull
pause.

- Ja, det er neimen ikke lett
dette her, sa han langsomt og
klØdde seg ettertenksomt i nakken.
Han hevet stemmen: - Kunne vi
ikke hugge geita over på midten,
sa han triumferende. - Så deler
dere både geita og pengene hvis
dere finner dem!

Forslaget ble Øyeblikkelig ned
stemt av Marit og bonden. Den

vIse politibetjent Salomo kom in
gen vei her med sin dom.

Geita som lenge ubemerket had
de påhØrt denne interesante dis
kusjon, begynte nå for annen gang
å oppvise en merkelig oppfØrsel.
Først rykket det etpar ganger i
den smale ryggen, mens hodet hang
lavere enn noensinne. Så buktet
den seg etpar ganger og med et
lite gulp spyttet den ut tilkronin
gen som nå nesten ikke var til [I
kjenne igjen. Salomo erklærte den
dog for fullt gyldig.

Mengden omkring jublet. Den
omstridte geit hadde selv utlØst
spenningen og bedre enn selve
lensmannen bilagt striclen.

Småpratende trakk folk seg til
bake og gjenopptok sine fOl'skjel
lige ærencler.

SØren forteller:
Gamle grosserer Benclixen hacl

de en storartet frukthage. Tennene
våre lØp i vann og vi kriblet i
fingrene der vi sto og så over det
hØye plankegjerde på rØdmussec1e
gravensteiner, store som steinbry
ternever. Men gammel'n passet på
eplene sine som vokteren på galei
slaven. September og begynnelsen
av oktober var en slitsom tid for
den aldrende herre. Han sov ikke
fØr ut på morgensiden, fØrst da
var han trygg for guttene i slyngel
alderen. Og det var nesten uråd
å få kloret til seg noe av den fine
frukten.

Men en dag skulle det være stort
politisk møte i byen. Det var i den
bevegede tiden i midten av nitti
årene, og vi visste at grosseren
tross epler ikke kunne unndra seg
frammøte, dertil var han altfor
interssert, og det var en av hans
partis store som skulle tale.

Det var en mild septemberkveld
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Av Heljar Mjøen.

~øgenikten,
bror min, Kristian, og jeg la bo
dene sammen. Vi måtte nytte hØ
vet. Vi tok stilling et kvartall hØy
ere opp i gaten en time fØr mØtets
begynnelse for å være sikker på
at grosseren forlot bjemmet sitt.
Og vår glede kan ikke beskrives
ela vi så ham komme ut av por
ten og stile mot byens sentrum.

Kristian tok utkikken og jeg
klØv over. Treet som jeg hadde
sett meg ut som mål for ekspedi
sjonen lå en ti-femten ~kritt fra
gjerdet. For lettere å komme opp
dro jeg med meg en hagebenk og
stillet den inn til stammen.

Jeg var kommet godt tilrette på
en av de større grener og hadde
så smått begynt å hØste den edle
frukt, da det avtalte faresignal
gikk. Øyeblikkelig trakk jeg neven
til meg og akte innover, da, - tvi
vorde tørre kvister - buksebaken
satt fast. Jeg lØftet bennene hver
i sin tur, men forgjeves, kvisten
satt i min sterke vadmelsbukse son1
spikeren i planken. J eg grep er
.ter en gren over hodet mitt for
å heise meg opp, men slapp med
ett armene ned igj en som om jeg
skulle ha fingret på en Jysleelning.
For se der, eler kommer grosseren
rundt hushjØrnet og går fram til
inngangsdØren. Kommet dit støe
ter ban seg til stokken sin og blir
stående og se opp i hagen, som lig
ger litt hØyere enn gårdsplassen.

Det var fullmåne og den lum
ske skiven deroppe kastet bele sitt
bleke lys over epleparadiset. Jeg
fulgte gammel'ns bevegelser med
øyne på stilker. Gjennom lØvet så
jeg ham skakke på hodet, fØrst til
hØyre så til venstre som ville han
se bedre. Og hele tiden var blik
ket hans rettet mot treet mitt. Kal
de illinger lØp nedover ryggen min
som om en iskald vannstråle var
satt mellom nakken og skjortelin
ningen. Snart etter strømmet blo
det gjonnom årene som en rivende
elv og skapte hete i kroppen som i
et romerbad. Jeg syntes alt å k jen-

~ eneraldirektØr til fingerspis
..:J sene, Rikard Berle, sto

med hendene på ryggen og
stirret tankefullt ut gjennom en av
de store speilglassruter som vendte
ut mot fabrikken. Travle menne
sker løp fram og tilbake på gårds
plassen og ut og inn av de mange
bygninger. Fra alle kanter lød tun
ge hammer lag av jern som ble

ne knortekeppen hans danse på min
kjøttfulle legemsdel.

Slik vandret minutt etter minutt
over i evigheten. Det var stille
som på en kirkegård ute i en avsi
des bygd. Av og til brøt jammer
fra noen brunstige katter stillhe
ten og når den var forbi, føltes
stumheten dobbelt trykkende.

Så retter Bendixen seg opp,
går mot trappen til hagen, stiger
opp og jabber makelig over til
benken under treet. Her blir han
sittende et Øyeblikk og titte på den
mØrke skyggen innenfor lØvet. Hm,
muqller han, og setter seg.

Hjertet mitt hamret som hos
musen under kattekloen. Jeg var
fanget på fersk gjerning. Svetten
strirant nedover fjeset og jeg gl-ep
luen og for over panne og ansikt
med den.

H vor lenge han lot meg være i
denne pine vet jeg ikke, kanskje
en halv time, kanskje fem minut
ter, for meg var det en evigheL

Endelig reiste han seg, så opp
i treet og brØlte som en sersjan:
på 1110en i gamle dager: Kom ned
tjuefant. Jeg rykket meg lØs, tok
om grenen og slapp meg så ne:1

med den fine vadmel buksen spje
ret fra skrittet til linning.

Han grep meg fØr jeg fikk li '

tet meg opp. Så du trodde, du -,;t,

smidd, det skingret og ramlet fra
en veldig heisekran som majestetisk
dreiet seg om sin akse. og svære
rØkskyer veltet ut av et par kjem
pemessige' skorstener ...

Han nikket flere ganger tilfreds,
mens han så ut over dette digre
koillpleks av mur og jern, som alt
sammen tilhØrte ham og var hans
verk. - og der funklet et lite

aleine nå, rakkerfanten - pang,
stokken havnet i leggen min. Jeg
skal lære deg folkeskikk, grisegut
ten -- pang - - Au, au, beljet
jeg, og seg sammen. Hva hetro']'
du, kjeltring? Pang - .Au, au,
Søren, gråt jeg. Hvem er farell
din? Pang, å-å-å vogn - l11-a-!1ll

Sø-sø-rensen. Se å komme deg
hjem, din tju, skrek han og slapp
jerntaket i armen min og hevet
samtidig stokken for ~l gi meg en
ny oppstiver, men da stokken fait
var jeg utenfor rekkevidde.

Kristian møtte mcg utenfor og
vi stakk noen kvartaler vekk. L.;l

byttet: fire epler, ga jeg brol- min,
jeg orket ikke å bite i noe eple,
lamslått som jeg var og rasende ~';l

gamle hederlige grosserei' 1',::;1'

dixen.
Da:5en etter besØkte han far min

og jeg måtte blotte den une,;,nelige,
for naturligvis skulle jeg ha ris.
Men da far så «pøls::ne:> etter stok
ken lot han avstraffelscn fare med
den begrunnelse at det «greide seg
denne gang». J\1en neste gang
skulle «det bli verre». Og den ri
sikoen tok jeg ikke.

Jeg gikk aldri mer på epleslang.

Chr·is.
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glimt av stolthet i hans øyne hver
gang han leste det kolossale skilt
som pranget over det hele med
bokstaver på flere ri1eters hØyde:
Rikard. C. Berle J ernvarefa
brikk.

Akk ja, nå var det snart 50 år
siden hanhadele startet dette fore
tagende og litt etter litt arbeidet
det opp til den posisjon det hadde
i dag. Han hadele begynt med 2
mann, idag hadde han 200. Han
bodde dengang på en hybel til 20
kroner måneden, spiste tørt brØd
og drakk aven vannkaraffel, - i
elag kunne han kalle et av byens
rikeste palasser sitt eget.

En eventyrlig karriere, det kun
ne ikke nektes, men en lang og
slitsom arbeidsdag. Og nå i det
siste hadde han begynt å fØle seg
litt trett, hans krefter begynte å
ebbe ut, han fikk se å nedlegge si
ne våpen. Nå hadde han gjort
nok! Og så fikk heller sØnnen
overta det hele, - forresten sØn

.nen - --
Han gikk et par skritt bort til

skrivebordet og tok hustelefonen

«Hallo, er det frØken Andersen.
vil De sende min sØnn inn på kon
toret, - hva er det De sier? - 
ikke til stede - - ikke kommet
ennå - - i· det hele tatt ikke
vært her i dag? - - I åvel, vil
De så sende ham 111n når han
kommer ...»

Hva gikk det av gutten? Det
samme hadde hendt i går også.
«Den knekten,» mumlet han. Her
hadde han nå selv gått i snart et
halvt århundre og vært på pletten
klokken 7 presis, regelmessig som
et urverk. Ingen skulle komme her
og finne hans plass tom. Punkt
lig, det var jo nettopp fØrste be
tingelse, en hellig plikt, hemmelig
heten ved hele maskineriet. Og så
begynte denne fyren aven sØnn sin
lØpebane med å forsØmme hele ti
mer! Uten grunn! Uten engang
å si fra!

Rikard Berle raste opp og ned

på golvet. Han slo i bordet, hans
sjel var i opprør. Her hadde han
o'ått og stolt blindt på denne sØn
nen og med vilje latt være å kon
trollere ham, forat han skulle fØle
seg fri og uavhengig. Og så mis
brukte han friheten i den grad.
Herregud for en kamel han var!
N ei, man skulle aldri stole på
folk og aller minst på sine sØnner!
H va var det for slags fantestreker
han for med, siden han ikke k0111
på kontoret. Og hvoi-dan skulle
elet gå i framtiden? Skulle slen
drian og uorden holde sitt inntog
på fabrikken? InnfØres fra hØye
ste hold? - - Rikard Berle så
for seg l tankene hvordan det hele
litt etter litt ville forfalle "mder elet
nye regime - hvordan den ene
funksjonær etter den annen vill\';
fØlge den nye sjefs eksempel og
komme og gå når det passet dem.
Noen ville komme rekende ved ti
tiden, noen fØrst klokken tolv, og
enkelte utebli totalt, nØyaktig som
de fant det for godt. Og når så
kundene meldte seg og skulle av
hente sine bestillinger, så var in
genting ferdig. Og hvis noen ringte
i telefonen, så fikk de kanskje ikke
svar engang. Herregud! Herre

gud!
Den gamle sukket tungt. Han

hadde stilt seg opp foran vinduet
igjen og så ut over sitt gigantiskE.
kompleks av mur og jern, - hans
stolte ungdomsdrØm som var blitt
til virkelighet. Og han hadde tå
rer i øynene.

Men plutselig fikk han et for
stenet uttrykk i ansiktet, for det
banket på dØren og inn steg hans
sønn.

«Jeg hØrte du hadde sendt bud
etter meg, far.»

Faren ventet en stund med å
svare. «Du synes kanskje elet er
merkelig, gutten min?» sa han der
på med et stivt smil, «at noen til
later seg å spØrre etter den unge
herre?» Ban gikk noen skritt nær
mere og fikserte ham. Så tok han
fram sitt ur og holdt det opp for

øynene på ham. «Du skulle vært
her klokken 9. Nå er den 12. Har
du noe å anfØre til din unnskyld
ning?»

«Jeg vet ikke, far, elet er ikke så
lett å forklare.»

«Kan tenke meg det, ja! Og i
går ela, gutten min, da du kom
for sent - ikke så lett å forklare
det heller kanskje? Og alle de an
dre dagen som jeg ikke vet 0111

- - Bare si det du, vennen min,
ikke sjener deg! - - - Men

. plutselig slo han om i en annen
tone. «Svar meg gutt!» skrek han.
«Har du vært ;)'k! DØdssyk! El
ler kanskje d J Cl' [;ått fra forstan
den!»

«Ja, du må unnskylde, kjære far,
men ...»

«Unnskylde . . . Her er ikke
snakk om unnskyldning! Jeg spØr
om du har vært syk -- - du tier?
- - altså nei. Du tror med an
elre ord du kan tillate deg hva
som helst, komme og gå når du
vil, hva? Jo takk, jeg kjenner den
leksen: sØnn av sin far! Men her
skal bli en annen dans, forstått ?»

«Jamen du skjØnner - - -»
«Ti stille gutt! Nå er det meg

som har ordet. Jeg skjØnner sa
altfor godt hva du vil si. Men jeg
Ønsker ikke å hØre noen slags tå
pelige unnskyldninger. Og nu sier
jeg deg en gang for alle: jeg har
ikke bruk for den slags upålitelige
follo> Han plantet neven i bordet.
«Forresten kan du like godt slutte
med en gang. Du kan heve elitt
tilgodehavende hos kassereren og
gå din vei. Jeg vil ikke e deg
mer. Hverken her på fabrikken el
ler hjemme!»

«Men hØr da, far - - -»
«Far! Far l» hermet den gamle.

«Jeg er ikke din far her på kon
toret. Jeg er din sjef. Eller rettere
sagt forhenværende sjef!»

N å skjØnte sØnnen at det ikke
nyttet å komme til orde. Det var
noe han hadde på hjertet, men det
nyttet ikke. Ban kunne likeså godt
snakke til veggen. Uten å si et
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ord mer fprsvant han ut av dØren
Og Rikard Berle - generaldi

rektØr til fingerspissene - ble sit
tende alene tilbake. «Ser man det,»
mumlet han litt forbauset. Det
hadde han nå allikevel ikke ventet.
Tvertimot. Han hadde ventet 
og forsåvidt også håpet - at sØn
nen ville komme med tusen inn
vendinger, love bod og bedring,
trygle om å få bli en stund til. Men
nei - han var gått sin vei uten å
si et ord. «Ser man det.» Det lot
seg ikke nekte at den gamle var
imponert, skjØnt en smule skuffet.
Han smilte litt usikkert. Hans ra
seri begynte å komme til hektene
igjen. Og nå syntes han plutselig
det var for galt alt sammen. Det
kom så fort det hele . . . og hvem
vet hvordan det ble. . så meget
kunne forandre seg. Dessuten
var det hans eneste sØnn - og
kanskje han også syntes litt synd
på gutten .. Han tok hustele
fonen : «Hallo, er det Ingrid? Og
hØr - vil du sende inn Georg hvis
du ser ham.» Georg var nemlig
navnet på hans sØnn, og Ingrid,
det var frØken Andersen, regn
skapsfØrersken, som han kalte med
fornavn og sa «du» til, når han
var særlig mildt stemt, og det var
han i dette Øyeblikk. Georg og
Ingrid hadde vært venner i mange
år, og det var plutselig falt den
gamle inn, at hvis Georg forlot
stiliingen, så ville kanskje vennska
pet gå over styr ...

Et Øyeb] ikk etter sto sØnnen i
e1Øren. «Er elet noe sjefen Ønsker?»
sa han.

«Nå ja. gutten min,» svarte e1en
gamle i et gemyttligere tonefall,
«j eg sier som svensken: la oss
legge bort titlarne, - mine ord for
en stund siden var ikke så boksta
velig ment. Jeg har tenkt litt nær
mere over saken: elet er jo ikke
min mening å kaste deg ut på ga
ten heller. Du har riktignok for
tjent å miste elin stilling, men jeg
gir deg selvfØlgelig en ny sjanse:
fra i morg~n er du ansatt. ved fa-

brikken igjen, ikke på kontoret,
men nede i lagerrommet. Det blir
nærmest grovarbeid, men det er
best å begynne nedenfra skjØnner
du, så kan e1u litt etter litt ar
beide deg oppover, nØyaktig som
jeg i sin tid. Og jo mer du arbei
der desto hurtigere avansement.
BegynnerlØnn 70 kroner måneden
-- er du fornØyd?»

SØnnen hadele med et umerkelig
smil hØrt på sin fars utredning. Og
mest lyst hadde han til å svare:
til den jobben kan du finne deg en
annen visergutt, men så lot han
det være.

«Nå, guttel~ min, du nØler?»

«Ja, du skjØnner far, jeg hadde
allerede ista tenkt å si -- -- -
men så kommer jeg ikke til orde
----»

«Tenkt å si hva for noe? .»

«At det lenge har vært mitt pn
ske å forlate fabrikken 1»

Den gamle så himmelfallen på
ham: «Hva er det du sier gutt?»

«Ja far, jeg innrØmmer det er et
merkelig sammentreff, men akkurat
i disse dager haelde jeg tenkt å
oppsi min stilling. Det ville ikke
falt meg lett å si det, men nå ble
det jo deg som sa det isteden!»

«Nå ja,» mumlet generaldirek
tøren. «Jeg mente det ikke så bok
stavelig nettopp. Men hvorfor, gut
ten min - hvorfor vil du forlate
en så sikker post som denne. En
framtidspost ?»

«Fordi jeg har andre ting fore
-- et arbeid som kommer til å
oppta all min tid. Så jeg må nok
dessverre si nei takk til ditt fristen
de tilbud.»

Den gamle satt med halvåpen
munn. Hva skulle han si til dette?

«1 -å ja,» mumlet han halvt ånds
fraværende. «Det forandrer jo sa
ken betydelig . . . . Ganske bety-
delig, ja .. Det er kanskje der-
for du har .. ja, naturligvis er
det derfor.. Forstår seg, forstår
seg . . . Jeg mente ikke det jeg
sa naturligvis - sett på maken!

-- -- Andre ting fore ? Hva er det
for andre ting, gutten min?»

«Det kan jeg ikke svare på nå.
Men det får du tidsnok vite. Det
vil si, hvis det går bra, -- går det
dårlig er det jo ikke noe å snakke
om.»

Den gamle tenkte seg om en lang
stund. «Sett på maken,» mumlet
han flere ganger. «Forresten, kon
trakten,» sa han plutselig, «står det
ikke noe der om at du har 3 må
neders oppsigelse?» -- -

«Kontrakten utlØp for en uke si
den, far.»

Den gamle tygget på det. «Det er
ikke det som er det avgjørende
her.»

«:\1en om jeg nå tilbØd deg din
gamle stilling igjen,» ropte faren,
«og kanskje attpå til forhØyet lØn
nen en smule? Du kunne jo godt
for Ømme et par timer nå og da,
bare det ikke ble for meget.»

En skarp iakttager ville i dette
Øyeblikk ha lagt merke til, at der
bredte seg et forsonende skjær
over sØnnens ansikt. Tross all for
akt hadde han kunnet omfavne sin
far, der han satt på sin gamle
stol og ikke visste hverken ut eller
inn. Og det var nesten med tungt
hjerte, ennskjØnt ikke uten stolt
het, at han svarte nei takk, han
kunne dessverre ikke motta tilbu
det.

«Men du blir vel boende hjemme
i all fall,» spurte faren, og nå var
han nesten forskrekket i stemmen.

Heller ikke dette tilbud kunne
sØnnen ta imot. Han trengte full
arbeidsro, han hadde leiet et væ
relse allerede. Penger hadde han
lånt i en bank.

Og dermed skiltes de to.
JVf.en den gamle ble sittende len

ge og stirre fram for seg. Nå
hadde han mistet all' makt over
sønnen. «Sett på maken,» mum
let han.

I den tid som nå fulgte var ikke
alt som det skulle være. Den gam
les energi var ikke lenget som f.ør,
han manglet det klare overblikk
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over situasjonen og stundom fØlte
han seg så trett. så trett. Det
hendte endog at han kom for sent
på kontoret, både en halv og en hel
time, og alene derav kunne man
slutte at han ikke lenger var den
gamle Rikard Berle.

Dertil kom at konkurransen var
blitt så rent knivskarp i det siste.
Den ene fabrikk etter den annen
gikk til modernisering av sine an
legg og skrudde prisene ned på et
nivå, som for ham ville være ens
betydende med ruin. Han måtte
ofte tenke på hvor hyppig han
hadele eli kutert elisse ting meel sØn
nen, som alltid straks ville anskaffe
elet som var nytt, enten det nå
dreiet seg. om en ny maskin til
utvalsning av blikkplater, en bren
selsbesparenele smelteovn eller en
patentert heisekran som klarte så
og så mange tonn mer i timen.

Men Rikarel Berle svarte alltid
ne!. Han var ingen tilhenger av
nyanskaffelser. Det gamle var bra
nok som det var, mente han. Men
nå i det siste begynte han å tvile
på elette, det var så meget han
ikke var klar over lenger og han
ble nesten svimmel ved tanken på
hvordan dette skulle gå i lengden.
I mange situasjoner viste han hver
ken ut eller inn, men bare satt og
rystet på hodet. Om noen tid fylte
han 70 år, det ble kanskje en sor
gens dag. Og samtidig hadde fa
brikken 50 års jubileum, det ble
vel ingen fest det heller - - -

Hans eneste trØst i denne tid var
frØken Andersen. Hun hadde over
oppsikt med regnskapsfØrselen på
,kontoret og var en mester i å
addere tall. Dertil var hun meget
søt og meget ung, til tross for den
hØye stilling hun inntok. Rikard
Berie fØlte seg som et annet men
neske når hun trådte inn på hans
kontor med sine store lysende øy
ne og ele store bØkene under ar
men. Med et eneste lite vennlig
ore! kunne hun feie bekymringene
vekk fra hans panne. Han påsto
alltid han kunne se på hennes an·

sikt hvordan regnskapene sto.
Smilte hun, så sto de bra og smil
te hun ikke, så sto de mindre bra.
Men av og til smilte hun allikevel,
selv om de sto aldri så dårlig.

En enkelt gang vekslet de også
noen ord om sØnnen, men da ble
frØken Andersen forlegen, og sa
skjØnte den gamle at det kanskje
ikke var verdt å snakke om det.
De hadde i sin tid vært meget sam
men, det var kanskje et sårt punkt
for henne ..

Men i sitt stille sinn tenkte han
desto mer på ham. Nettopp nå
ville han trengt hans hjelp. Hans

.etterfØlger på kontoret var ikke
meget verdt, han kom presis og
gikk på slaget, men det var også
det eneste han gjorde. Hva nyt
tet det å være punktlig når det
gikk nedover med forretningen?
Hva hjalp det at dette maskinmen
neske aldri var et minutt fm-sin

ket? Det var bra nok å være pre
sis, - mumlet den gamle, - men
eler finnes også anelre egenskaper.
Det han savnet var ikke mekanisk
hjelp, en regnemaskin mer eller
mindre på kontoret, - det han av
net var et hode, en ledende mann,
en klar hjerne til å lØse knuten 
til å reelde fabrikken fra å gå sin
sikre undergang i møte - - 
En slik mann hadde han hatt 
det hadde utviklingen klart og ty
delig vist -- og denne mann hadde
han frivillig gitt avkall på, latt sei
le sin egen sjø, istedenfor å gjøre
alt han kunne for å beholele ham.
Det var ikke til å fatte, det var
opprØrende, det var til å gråte over
. . . Men hva nyttet det å gruble
over alt dette, - og hva nyttet
det å forsØke å la være? - - 

Rikard Berle fØlt p seg eldre for
hver dag som gikk, han tenkte ik
ke på annet enn regnskaper, hans
hode var fylt av håplØse tall, hans
gang til og fra kontoret var tung
og pinefull . . .

En dag da han satt ved sitt skri
vebord og stirret slØvt fram for
seg, kom frØken Andersen inn på

hans kontor med en større fart enn
vanlig. Han skjØnte straks at noe
ekstra var på ferde. Hennes an
sikt var vennligere enn noensinne
og hennes øyne lyste ennå mer enn

ellers, da hun framla regnskapsbØ'
kene. Hellige himmel, kunne elet
være mulig? Det viste seg at da
gens omsetning hadde vært rekord
messig . . . Den gamle så avveks·
lende på frØken Andersen og på
bØkene. Han våknet som aven
ond drØm. «Det er ikke sant,»
mumlet han, «det er ikke sant.»

For noen Øyeblikk siden hadde
han omgått med planer om å selge
det hele. Og nå? Men kanskje
d~t bare var en enkelt gang, en til
feldighet? Han fØrte sin gamle
hånd varsomt bortover papirene
for likesom å fØle om tallene vir
kelig sto der.

De fØlgende dager og uker viste
at det ikke var noen tilfeldighet:
den store omsetning holdt seg. Del
meldte seg nye kunder og innlØp
bestillinger som var større enn no
en sinne. Og særlig var det en
vare som hadde stor omsetning:.

den sto oppfØrt i regnskapsbØkene
under betegnelsen «Coolibremsen».
Til å begynne med hadde ikke Ri
kard Berle heftet seg særlig vecl
dette, ela der forekom så mange
nye fagtekniske uttrykk som han
ikke lenger behersket, men en dag
støtte han tilfeldigvis på en annon
se i avisen, som brakte ham 10s
l11ngen:

Maskinbyggerc.:
se her!

KjØp vår nye bremsemodeJl
«Coolibremsen». Demonsteres hver
dag. Går ikke varm,' da stålet er
innsveiset ved hØyere temperatur
og tilsatt andre metaller. Antall
solgte modeller hitinntil : ca. 12000.
Rikard C. Berle. Jernvarefrabrikk.

Den gamle gned seg· i øynene
og leste annonsen om igjen. Så
sendte han bud etter frØken' An:,
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dersen. «Hva skal dette bety'»
ropte han henne i møte, idet han
holdt avisen i været.

FrØken Andersen studerte an
nonsen et Øyeblikk. «Jeg vet ikke
jeg,» svarte hun litt usikker.

«FrØkenen har vel ikke hemme
ligheter for meg ?» spurte clen
gamle.

FrØken Andersen nØlte ennå en
stund, fØr hun halvt motvillig ryk
ket ut med sannheten. Men da for
talte hun også med tindrende Øyne.
«Cooli-bremsen» var intet mindre
enn en ny epokegjØrende oppfin
nelse - kanskje den største på
lang tid. Det var den som hadde
Øket salget. Folk var ville av be
geistring. Hvem oppfinneren var?
Ingen annen enn Georg selv! Hun
klappet i hendene. I 3 år hadde
han ikke hatt annet i hodet, arbei
det og dag. Til å begynne med
hjemme, senere på fabrikken, i et
lite hemmelig rom som han selv
hadde bygget og hvor de nye for
sØksmaskiner sto oppmontert. Kan
skje den gamle nå forsto hvorfor
han forsØmte kontoret og oppga
·sin stiUing og flyttet hjemmefra
og sa han ville reise sin vei, mens
han i virkeligheten fortsatte sine
eksperimenter på farens fabrikk?
Denne lille nØdlØgn kunne 'vel fa
ren nå tilgi ham? .

«Kan da skjØnne det, lille Ing
rid,» svarte den gamle. «Kan da
skjØnne det!» - - - Han så
fram for seg og smilte et fjernt
smil som om han nettopp haclcle
hØrt et eventyr . . . Der hadde
sØnnen i aU hemmelighet slått seg
ned i hans fabrikk og pustet nytt
liv i dens virksomhet. All den
motstand og bitterhet han hadde
næret overfor sØnnen tok han til
bake i en mild og forsonlig stem
ning. Og hele det billede han had
de av fabrikkens trivsel og vekst,
antok nye former og fikk dimen
sjoner: det var ikke bare han selv
som hadde grunnlagt og bygget.
Da hans egne krefter ebbet ut, kom
der nye til. Det var ungdommen;

den ye g nerasjon. Dens initiativ
hadde skapt nye muligheter. dem
arbeide båret nye frukter.

«Hvor er han nå?» spurte faren.
Ingrid pekte ut av vinduel:

«Dernede.»
Den gamle så i samme retning

og oppdaget nå en ganske liten
trapp som fØrte neel under jorden
i det borteste hjØrne av fabrikken.
Han haelde ofte lagt merke til elet
fØr, men ikke gitt seg tiel til å
undersØke hva elet egentlig var.
Det var altså der den store opp
finner hadde holdt til.

«Du får hente ham, Ingrid.»
Litte senere kom hun tilbake

med ham. «Her er synderen.» rop
te hun og trakk ham inn av dØren.

Den gamle gikk hort til ham.
«Jeg behØver visst ikke miste man
ge ord,» sa han. «Du har kjempet
en hård kamp, og elu har seiret.
Jeg vet ikke hedre råd enn å trek
ke meg tilbake i stillhet. I mor
gen er det akkurat 50 år siden fa
brikken ble grunnlagt. På tide at
den overtas av yngre krefter.» Han
så bort på Ingrid. «Jeg håper ik-o
ke frØknen har noe imot sin nye
sjef ?»

«Det er sant far,» innskjØt sØn
nen, «du vet vel at Ingrid og jeg
- - - ja, hun har kanskje for
talt det - - - - at vi har be
sluttet å - - -»

«Du vil ikke fortelle meg,» ropte
den gamle. «Har dere vi rkelig 
-- - elu store min - - - det
blir jubileum som sier seks! Nå
kan jeg trygt gå hen og bli 70 [li·

gammel.»

Fagskolespørsmålet

foran sin løsning.

I en samtale med døvepresten
for Bergen og Vestlandet, Einar
Stueland, får Dagen opplyst at
man nå skal realisere tanken om
en fortsettelsesskole for døve.
Skolen skal ligge i Bergen, og
opptar bare konfirmerte gutter,

men tar ellers elever fra hele lan
elet. Stillingen som bestyrer for
skolen er nylig kunngjort. Skolen
skal være 2-årig fagskole, og skal
komme i gang til våren. Man har
fått en statsbevilgning for resten
av inneværende budsjettperiode.

Dødsterningene.
Keiser Wilhelm skjenket i sin

tid til Hohenzollern-museet de så
kalte «dødsterninger» med hvil
ke en av hans forfedre i det syt
tende århundre avgjorde en van
skelig rettssak.

En ung pilke var blitt myrdet.
Mistanken falt på to soldater,

Rudolf og Alfred, som var med
beilere til hennes hånd. Begge
de anklagede nektet seg å være
skyldige, selv tortur fOlnnådde
i kke å dra noen tilståelse ut av
dem.

Så besluttet kurfyrst Fredrik
Vilhelm seg til å hugge knuten
ved hjelp av terningbegeret. De
to anklagede skulle kaste for sitt
liv, og den tapende skulle hen
rettes som morderen. Begivenhe
ten fant sted under utfoldelse av
stor pomp og prakt.

Rudolf skulle kaste først og
fikk seksere, det høyest mulige
tall. Terningbegeret ble nå gitt
til Alfred. Han falt på kne og ba
høyt: Allmektige Gud, du vet at
jeg er uskyldig. Derfor ber jeg
deg hjelpe meg.»

Så reiste han seg, grep ter
ningbegeret og kastet terningene
med sådan kraft at en av dem
gikk istykker. Den hele viste
seks, den brutte ternings største
s.tykke viste også seks og den
mi,nste en. Dette ga en sum av
tretten, ett øye mer enn Rudolfs
tolv. Tilskuerne holdt pusten i
spenning.

- Gud har talt, ropte kUl"fyr
sten og ~udolf, forferdet over det
som han måtte -betrakte om et
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.."ar -det postbudet? Jeg syn"i' tes jeg hørte noen gikk
utenfor trammen. Å se et

ter, søster Eli, det var sikkert

noen; jeg hørte tydelig det knir
ket i den hellen på tunet; enda

ligger den der og vipper; jeg hus

ker da han Ola var ilt.n :';:lUblet
han i den og slo seg, så han fikk

el stort hull i vel<;r~ tinning;
han hadde enda et lik rødt arr
under hårluggen ~ist han var
hjemme; men det er ~å lenge si
den,» ,;ukket hun.

- Å du skulle bare ha sett

tegn fra himmelen, gikk straks
til bekjennelse og ble dømt til
døden.

Enkemann med eget hus og
heim ønsker å brevveksle med en

snill og grei pike. Billett sendes
til «Tegn og Tale» under merke
«Gjensidig sympati».

for en vakker gutt han Ola V:H;

han hadde fullt av lyse krølle",
da han var liten. Jo, der gikk
tydelig noen. - Den syke løl'kt

seg ivrig på puten og vendt~ de
blinde øyne spørrende mot døren.

- Det er bare avisen, Brita 

«Dalbudet». Søster Eli hadde
vennet seg til den tiden, hUll had
de vært menighetssøster i bygGen
å interessere seg for alt -- sdv
for lokalavisen.

- Å nei, det var vel ikke an
net; - og nei, det var ventelig
det; han Ola har det tenkelig så

travelt; er det ikke på denn'.: ti
den de pleier å ta eksamen inne i

byen, så han har nok mye å stri
med, stakkars gutt.

Søster Elis munn fortrakk s~g.

- Å nei, han fortok seg visst
ikke der inne i byen; hadde hun
ham her, skulle hun gjerne ha gItt
ham juling -- etter alt de: h'-1n
hadde hørt for en døgenikt han
Ola Bolstad var.

- Å søster Eli, les litt for meg,

se om det står noe inne fra 110
vedsta<Clen, kanskje står elet nav-

nene på de som har tatt eksa
men nå.

Og Eli leste halvhøyt, mens
gamle Bri~a lå med lukkede øyne
og døset.

*
Et frekt innbrudd i en av Oslos

største juvelerforretninger natt til
torsdag. Tyvene· hadde banet
seg vei gjennom et kjellervindu
og brutt seg gjennom golvet til
forretningen. Politiet har i len
gere tid vært på sporet etter en
tyvebande, som har operert på
samme måte de par siste år.
Denne gang ble banden fakket
på fersk gjerning, mens hoved
mannen først ble tatt etter en
hissig klappjakt. Hovedmannen
viser seg oprinnelig å være en
bondegutt fra en større gård i
Bodalen, som kom tii byen for en
del år siden. Han kom blant
dårlige kamerater, og det er sta
dig gått nedover med - ham. I
underverdenen kalles han «Grol11
gutten», men hans egentlige navn
er Ola Bolstad.
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GJl1lle Brita kvakk til.
- Hva var det med han Ola?

hvisket hun hest, jeg syntes så
tydelig du leste om han Ola?

- Å nei, Brita, nei da, stam
met Eli fortvilet, mens hun feb
rilsk lot øynene løpe nedover avis
spaltene.

- Jo, hva var det med han
Ola, jeg hørte tydelig du leste
navnet hans.

« y prest i Bodalen», lyste
det mot søster Eli fra spalten ne
denfor.

Førstkol11mende søndag skal
den nye prestcn, som kommer så
å si rett fra eksamensbordet, hol
de sin tiltredelsespreken i Bodal
kirke.

- Men hva var det med han
Ola? hvisket gamle Brita utål
modig.

Eli visste senere ikke hvor hun
tok det fra, men det gjaldt for
enhver pris å sette Olas navn i
forbil1l;else med noe j avisen.

- Og den nye presten heter
Ola Bolstad, leste hun.

. - Å nei, å nei, du sier ikke
d·et, at han Ola er blitt prest, og
så i sin cgen bygd! Gamle Brita
løftet seg på puten, mens tårene
rant nedover hennes skrukkE-te
kinner. - Å jeg visste nok han
ville klare det, og nå gjør han
skam på alle e1em SOI11 trodde elet
ikke ble noe av ham. Å, Vårherre
skje takk og pris, S0111 har for
unt meg å leve så lenge. Derfor

JEG fR
Athm GOO·

OG VAR1'1. .,

mRJfG BRU

kfR JU1'1PfRS
OG STlt0t1l'fP...;

Stavanger

er det nok jeg ikke har hørt fra
ham på så lenge; han har vel

strevet og arbeidet seg .fordervet,

stakkaren. - Å, les det oppatt,
søs,ter Eli.

Og Eli leste omhyggelig 0111

igjen og om igjen, og hun la til,
hvor alie i bygden var stolte av
at den nye presten var bygdegutt
og for en fin eksamen han hadde
fått.

Og Elis stemme ble gråtkvalt,

da hun så den gamle uttærte
skikkelsen formelig vokse i sen
gen, så hvordan rødmen steg opp
i Britas voks,gule ansikt, S0111 alt
var merket av dødens blekhet,
hvordan de blinde øynene stirret
fram for seg med et strålende
forklaret uttrykk.

Og søster Eli bøyd~ seg ned
over sengestolpen og hikstegråt,
mens hun f ~ldet sine hender og
bacl.

- Å, Herregud, la henne aldri
få vite sannheten, aldri få vite,
at jeg har løiet - vær nådig og
la henne få slukne før hennes
glede blir ødelagt --

- Gråter du, Eli, du gråter
vel aldri, t,arn?

- Javisst gråter jeg, gledes
rårer, mor Brita.

- Å, jeg ble så trett med en
gang; nå vjl] jeg hvile litt og
drømme 0111 han Ola. - Tenk
deg, søster Eli, tenk deg Ola i
prestekjolen med den hvite preste
kragen kring halsen,mens solen
skinner inn gjennom det høye
kirkevinduet og henover det lyse
håret hans.

Solen skinner allhd så vakkert
inn gjennom det vestre kirkevin
duet, og tenk, så vil solen ski'nne
gå' gutten min, når han står på
prekestolen. Å, Vårherre, skje
takk og pris. -

Gamle B ri ta lå som et barn og
måsnakket' seg selv i søvn.

*
Eli satt der og så so!e'n syn!:e

blodrød over Bolstadåsen, hvor
skogen sto SOI11 en tett l svart

mur; over Bolstadjordene hvor dd
grønnedes i jordskorpen, hvor
raklene hang tunge og gule fra
trærne langs åkerkanten, og lin
erlen trippet i plogforene på den
svarte, fete Bolstadåkeren.

Under den store steinen bortom
husnåven skinnet det blått i fio
lene, og gjennom den halvåpne
døren så hun over det hellelagte
tunet rett bort i veggen på det
svære, gamle våningshuset på
Bolstad.

Og her lå gamle Brita Bolstad,
som hadde eid aldt dette, her lå
hun i den vesle føderåds~tua fer
dig til sin siste reis. Det var bare
kjærligheten til gutten sin som
fremdeles bandt henne til denne
verden.

Søster Eli hadde i flere måne
der ventet at Brita skulle slokne
mellom hendene på henne; men
det var som om tanken på Ola
og lengselen etter ham gjorde at
hun ikke fikk dø.

Alt annet var som skjøvet til
side. Minnet om den eldste S0111

var død for flere år siden; ja,
selv den gifte datteren i Amerika
var som et blekt bilde for 11f'nne.
Alle hennes tanker, all hennes
kjærlighet kretset bare om min
stegutten nå; den gutten som
hadde ribbet henne for alt, så
hun var gått fra gård og grunn,
og de velfylte skapene på Bolstad
litt etter litt var blitt tømt for
gamle sølvstaup og krus. Alt var
gått til ham som levde sitt ryg
gesløse liv inne i storbyen, og
som bare skrev hjem til mor, hver
gang det gjaldt penger.

Eli husket den siste gangen 
da gikk kua.

Gamle Brita hadde en eneste
ku stående igjen på Bolstadfjøset.

- lamen, Brita, det er da om
trent det eneste du har å leve av
så å si, hadde Eli innvendt.

Da hadde Brita smilt sitt gode
smil.

- Det er ikke stor melkes.kvet
ten jeg trenger, og du hører jQ
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han tr~nger penger til kostbare
bøker, var det ikke det han skrev?

Og nå lå hun der og drømte at
gutten hennes hadde nådd det
mål hun hadde ofret alt for.

*
- Jeg vil i kirken, søster Eli,

jeg vil høre gutten min.
Det var som om gamle Brita

steg opp av dødens avgrunn; det
var som om alle hennes krefter
samlet seg til en siste oppblussen.
Det var som om skikkelsen vokste
og fikk sin gamle rankhet, der
hun sto skjelvende på dørterske
len og forlangte sitt blomstrende
silketørkle.

- Han Ola skal ikke ha s.kam
av mor sin. Vaklende tok hun
noen skrit over tunet.

- Hadde her bare va,it noen
hjemme, skulle jeg bedt lian Tal
lak kjørt deg; men de var dratt
til kirken alle sammen, da jeg var
innom for litt siden, sa Eli for
tvilet.

Brita tok atter noen vaklende
skritt, så sank hun sammen i søs
tel" Elis armer.

- Gå dter han Ola, stønnet
hUll, da Eli endelig hadde fått
henne i seng igjen.

jamen jeg kan ikke la deg
ligge allene.

- Gjør so.m jeg sier, barn,
hvisket Brita. jeg føler det snart
er forbi, men Vårherre er kan
skje så nådig å la meg få snakke
med gutten min enda en gang.

Ungepresten reiste seg hurtig
fra middagsbordet hos gamJe
prosten. Det var bud etter ham,
og det hastet.

Utenfor sto søster Eli rød og
andpusten, og side om side gikk
de bortover en solbeskinnet lande
vei, som slynget seg som en hvit

bånd mellom åker og eng.
Det var svært så taus hun var,

tenkte ungepresten. Han så på
den unge piken fra siden. Kan
skje var hun genert siden lJan var
ny i bygden, ikke for det han

følte seg ikke så lite brycirl.. han
heller. Her gikk han i sognebud
for første gang for å gjøre reisen
for et annet menneske over i det
ukjente lettere.

PI utselig bråstoppet den unge
piken, og han så to blå øyne fulle
av tårer rettet mot seg, mens en
liten hånd grep ham skjelvende i
armen.

- De må hjelpe meg -
- Javisst vil jeg hjelpe Dem,

skyndte han seg til å svare.
- De må ikke bare være

prest, stammet hun. De må også
være henne.s sønn --

- Hva? Hennes sønn, jt'g for
står ikke.

Snublende kom ordene som en
strøm. Britas uendelige kjærlig
het og tro på sønnen, hennes
egen løgn, - og hun må ikke få
vite det.

- jamen, jeg kan da ikke lyve,
nei, jeg kan ikke, ristet h.1n på
hodet.

- Å jo - skjønner De ikke at
en løgn denne gangen gjør mer
godt emi allverden~ sannhet.

*
Ung~presten hadde skiftet

prestekjolen på seg ute i det vesle
kjøkkenet.

- Fant du han Ola, kommer
han, hørte han den syke si og så
søster Elis rolige, varme stemme:

- Ja, nå kommer presten,
Brita.

- Å, Ola, kommer du endelig,
gutten min. Gamle Brita reiste
seg i sengen og strakte armene
mot ham.

- Gutten min, gutten min. 
Hun strøk han over håret. - Jeg
mener du har mistet krøllene di
ne, smilte hun. Det er vel all les
ningen; du har vel strevet så alt
for mye. Også har du preste
krage kring halsen.

Hun famlet rundt ham.
- Jeg kan ikke se deg, gut

ten min - å, at Vårherre ville
forunne meg denne gleden! Det
har ofte hvilt så. tungt på -meg,

at jeg ikke gjor,de som far ville.
Du husker vel han tar alltid sa,
Ola, at du skal være heime og ta
over gården og skogen som alle
før i slekten, og jeg lot deg få
lov å reise inn til storbyens So
doma og Gomora.

- Du blir så trett, snakk ikke
så mye, hvisket Eli og la armen
støttende rundt henne.

- Å jo, Ja meg få snakke; jeg
har kanskje ikke så lange stunder
igjen. - Og slik en fattigslig
heim jeg har å by deg, Ola; du
vei t gården og skogen; men du
ville det slik, Ola, og nå tror
jeg det var rett, og jeg prøvde å
gjøre så godt jeg kunde, hvisket
hun og sank hen i en døs.

- Hun har visst alltid gjort alt
til det beste, sa han lavt og varmt
til søster Eli.

Han bøyde seg ned og strøk
lindt over hennes skrukkete kinn.

- Mor, hvisket han ømt.
Han kunne så trygt kalle henne

mor, det var ikke noe bedrag.
Lå hun ikke der som symbolet

på en god, gammel, mor, hvi".
kjælighet hadde oversgygget aH
annet i verden.

Og gamle Brita sovnet inn som
et barn, mens ungepresten holdt
rundt hennes kalde hender.

*
Men neste vår satt søster Eli

og så solen skinne inn gjennom
det vestre kirkevinduet, og den
skinte henover hennes mann på
prekestolen.
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Torps
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Daniel Eide
Telefon 1775 - Tdegr.adr.: Daniel

østre Strandgate 16 a, Kristiansan d s.
Papir en gros

Pakkpapir -Poser - Hyssing

O. Wiborg Thune
Bakeri og Konditori

Henrik Wergelands gt. 17
Kristiansand
Telef. 3648

Bestillinger mottas

Drogeri
Parfymeri

Etablert 1907

Toiletsaker, Lærvarer og Sykeartikler
Tdef. 2500

Gyldenløves gt. 6, Kristiansand S.

Christianssands

Dampbageri ~~

H vis det er fotografering det gjelder I

"h,n:~;':~~TRALEN i

~ ved Lundbrua
Tlf. 1567

AI Mangor Jensen
Kristiansand S.

Ingeniørforretning

Kristiansands
Trevarefa brikk

Alt i dører, vinduer
og trapper

Møbler
Telf. 1620 Kristiansand S.

Søren Kristensen
Bakeriforretning

Dronn.gt. 65, Kr.sand S.
Telefoner: Kontor og privat 2643

Butikken 3121
Filialen Skippergt. 47 3213
-»- V.Strandgt.343024

Alt i Eiendomsomsetning
på Sørlandet

Ant. F. Langfeldt
Eiendomsmegler

T def. 1888 Kristia,nsand

Marius Andersen
Kristiansand S.

Skotøi, kalosjer; gummi sko og
gummi støvler.

Lær, skinn og skomakerartikler.
En gros.

H. Her man sen
Fiskeforretning

Fiskehallen, Kristiansand S.
Telf. 2125 - 1116

Egsveien Støperi og
mek. Verksted

A. Sørensen

Egsveien 5, Kristiansand S.
Telef. 2124

Kjøita Sagqruk &. H øvleri A/ s
Etabl.rt 1916

Kristiansand S.
Telefoner: 2910 C, 3369. Tigr adr.: K]0ITA

Sagbruk - Høvleri &.
Trelastforretning
Kassefabrikk

J3akkens Kalkverk
Kalk en gros &. en detail,

forh. av spee. artikler i
bygn ings bransj en.

Telef. 2097. Kristiansand S.

------ -------

Telefon 2558

Filttøfler - skinntøfler
weltsko

Emil Tellefsens
Transportforretning

Tollbodgt. 72. Tlf. 3409-3506
Kontortid 8-12 og 13-18. Privat 1263

Kristiansand S.
Leverer alle sorter støpe- og muresand,

pukk, singel og stein T.
Utfører al/slags kjøring

Knudsen
Karosserifabrikk

~~ Bygg &. Teknikk
Handels: og

Entreprenørforretni ng
Ingeniørkontor

Torvet 10 - Telefon 1097
Kristiansand

Byggmester

Lars Føreland

Telef. 2220 - Kristiansand
Kr. HægeJand _

Drosje., Transport. og
Vognmannsforretning. "
Tdefoner 2086 - 2820

Gyldenløves gt. l c, Kr.sand S.

H. Paulsen
Kongensgate 3 - Telefon 1725

Kristiansand

Smedforretning og
mek. verksted

Bøker - Papir - Kontorutstyr
Skolemateriell

Lund Bok &. Papirhandel
Kristiansan d

Tollbodgt. 75. Telefon 1027

Kristiansand S.

Sørlandets Motor~ &.
Maskin Co.

Telef. 2892
Kristiansand S.
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Av Åsta Holth.

Q ården var fin og fornem
~ og usunn.

Menneskene i gården var fine
og fornemme, og det var noe
usunt ved dem også. Det var
eldre damer så fine og gjennom
siktige og skjøre at det ville ha
kledd dem å stå inne i beskyt
tende glassmontre. De hadde
tynne, snøhvite fingrer, gulhvite
øreflipper som il tidens løp var
tøyd litt for lange av de tunge
gulldobbene. Det var fete her
rer som pustet voldsomt i trap
pene og aldri fikk munnen og
magen til å forlikes Om middags
rettene - det som munnen likte,
gjopde magen opprør mot.

De unge menneskene i gården
gjorde hva de kunne for å glem
me sin unge sunnhet og opptre
fornemt og dannet. Men det
hendte da at de glemte seg og
snakket med tjukke I'er og brukte
uttrykk som «jenta mi» og «er'u
gær'n. Men aldri så mamma
eller bestemor hørte det - å
gud, nei!

Gården hadde marmorvegger i
trappeoppgangen, og kulørte ru
ter i gangvinduene, den hadde
karnapper og balkonger med
snirklet rekkverk, ja, den hadde
ti:1 og med antydning til tårn.

VæreIsene hadde høye vegger
og gipsfriser og rosetter i taket.

Gården var fin og lå i fint
strøk. Men den var gammel, ja
den var rent ut sagt for gammel,
den var etter sin tid. Beboerne
følte det, men når de forsøkte
å bøte på det ved å kjøpe mo
derne møbler, så sto de moderne
møblene der som fremmede og
trivdes liksom ikke. De følte seg
ikke vel i dette lyset som falt
så avmålt inn gjennom de høye,
smale vinduene, de ble så nøk-

terne og nakne under de gamle
maleriene med de tunge farger
og gylne rammer.

Foran gården lå en hage med
store, løvtunge trær og tett, høyt
stakitt. Det var noe lukket, av
sondret over gården og hagen.

- - Bernt lå på rygg,en og så
på det storblomstrede tapetet.
Ikke fordi det var så tjltrekkende,
de store urolige fantasi blomstene
ga ikke noe hvile for øyet. Men
flyttet han blikket, så traff det
bare frisen langs takkan ten eller
den veldige rosetten i taket
hvitgipset, mørkt i fordypningene
og med arr etter løsnete små
stykker. Da veltet Bernt seg på
magen og lå med hodet i armene.
Denne rosetten OQ denne akan
tusrekken langs taklisten gikk
ham på nervene snart. Stødt når
han lå på ryggen for å hvile og
tenke, ble han forstyrret av den
ne idiotiske gipsplastikken.

Bernt holdt på å utdanne seg
til brannmann. Han var en stø
og rolig gutt, hadde få venner
fordi han ikke gjorde seg umak
for å få noen og kjente seg en
SOm av og til. Men han leste me
get og var glad i all slags kunst.

- Har De ingen kjæreste De
da? spurte den sekstenårige dat
teren til vertinnen nyfikent. Hun
hadde forferdelig vanskelig for å
spille dame - ennå.

-Hvorfor tror De det? spurte
Bernt.

- Jo, for De sitter bestandig
inne og har aldri noen hos Dem.

- Det får jeg jo ikke lov til,
smilte han.

- Jo da, før klokken elleve så,
sa hun nådig. - Alle som bodde
her før tok inn damer, enda mam
ma forbød det.

- Det går da ikke an å ta

inn damer, ertet Bernt, - akku
rat som medisin!

Da lo hun, og så glemte hun
totalt at hun skulle være fornem,
tøyset og lo. Bernt likte henne.

Og hun likte Bernt. Hun gjor
de seg ærend inn med vannmugge
eller håndklær, somme tider med
bakkels eller sukkertøy av eget
fabrikat som han måtte smake
på. l år mamma var hjemme,
torde hun ikke.

- Det hendte at hun sydde
i knapper for ham, stakk seg i
fingrene og sa:

- Van - den Berghs smør
fabrikk!

Bernt bodde i gården i to år.
Han merket med sorg at Betten
mistet det opprinnelige friske litt
etter litt. Foreldrenes konservat
isme åt seg inn i henne tomme
fo,r tomme. Hun vedble å snakke
med Bernt, men det var ikke den
frei'dige praten om alt og ingen
tilng lenger. Hun tok danseunder
visning, men l1å hadde hun be
gynt å interessere seg for teater.
Hun kom inn ved et teater også,
men det gikk ikke bra.

- Jeg er lei av det, sa hUll

til Bernt. - Jeg tror jeg vil danse
likevel.

- Jeg skal si Dem noe, sa
Bertn dristig. - De kommer ikke
noen vei med clansen eller noen
annen ting før De kjenner litt av
li'Vet!

- Mener De jeg bør reise ut
og studere? Det har jeg sagt til
pappa også.

- Jeg mente ikke nettopp det.
Jeg vet ikke om De forstår. Men
De kan ikke fremstille på en
scene noe De ikke kjenner til 
De kan ikke tolke følelser De aldri

har hatt! De vil gi noe, men har



Kristiansand Stavanger
Math. Andersens Eftf.

1nneh. O. G. No del and

Smedforretning &.
Sveiseverksted

Telefon 1713, privat 3338
Skippergaten 47, Kristiansand S.

P. Grøntoft
Konditori

Markensgt. 47, Kristiansand
Telef. 2180

Ole Strandmyr & Søn,
byggmestre. I

En treprenørforretning.

Marviksvn. 39, Kristiansand
Telef. 1535

'" 3138 John Strandmyr privat
;o 1535 Ole Strandmyr »

Frøylandgården

Kristiansand S.

Herman Aanensen
Betonstøper

Alt arbeide i beton utføres

'

" l-Jern. \Xlergelandsgt. 101, Kristiansand
I Telf. 3455

Bakkes
Trelastforretning

Telef. 2273 - Kristiansand S.

----------------_.-

Brødrene Andersen
Skredderforretning

Frøylandgården, Kr.sand S.
Telef. 2566

Anth. E Andersen
Dame og Herrefrisør

Sparebankens gård, Kr.sand S.
Telef. 2524

N. S. Nilsen
Kjemisk Renseri og Farveri

EtabJ. 1902
Telef. 2110 - Kristiansand

Chr. Hl:nriksens Eftf.
Tollbodgt. 19
Kr.sand S.

Alt 1 Radio

J. Daasvand
Byggmester

Klappene, Kristiansand S.

Telef. 1550

-------------------

Botne & Forsand Sandtak
Sand - Cement

T elf. 22230 Verksgt. 30/32

Stavanger

Walters
Entreprenør og Bygge

forretning'
Stavanger

Klingenberggt. 18
Telefoner 21497 - 24035

--~---_._-- --------

Elektrisk arbeide
Utføres

Elektrisitetsfi rmaet
Torger Osmundsen

Telef. 22723 - Stavanger

Carsten Bowitz
Metalstøperi

'felef. 20239 - Stavanger

Bryne mek. Verksted
BRYNE

Telef. 22864TeleE. 22864Møllevannsvn. 14, Kr.sand S.

LuJ". ~aL ..iel§en {; 50n G F' t d -
Smie - Mek. Verksted unnar ri 9s a Il n g v. G r i b bes tad

Jernforretning I Bygg mester Konfeksjonsfabrikk
Teleton 1180 Stavanger

Kristiansand

Musikk &. Film ~~

Gyldenløves gt. 11

Telef. 3020 - Kr.sand S.

Benestads Auto
lste klasses

reparasj onsverk sted
Vestre Strandgt. 22

Kristiansand S.

Telef. 2159

c. Hennig
Murmester

Kristiansand

Telf. 3539 - 1651 - 3989

Søren Nising
HilJesvåg pr. Stavanger

Telef. 23385

Snekkerforretning
og Rugemaskinfabrikk

Dører, Vinduer og Trapper
---------------- -

Egenes Dampbakeri
og Konditori

Telefon 22549. Egenesveien 1
Stavanger
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r -



-tEGN OG TALE NYTTÅRSNUMMER
------------------

5

j,

i

I
l·,
I

De noe å gi? oe inni Dem som
De vil meddele andre?

- De snakker som en gammel
filosof, sa hun litt furten.

J\i\en hun tenkte meget på det
han hadde sagt. Hun ville gjerne
ha snakket mer med ham, men så
flyttet han, og så ble det ikke
noe av. Det gikk selvfølgelig ikke
an å besøke ham. Slett ikke når
han til og med hadde flyttet til
Hodeløkka.

Hun var dypt mismodig av og
til. Det hjalp ingen ting å øve
inn vakre bevegelser foran spei
let, det ble vakre bevegelser. Og
så var det så tomt og trist etter
Bernt. Ubegripelig at han heller
viJle bo på Rodeløkka enn i Ho
mansbyen - han måtte til og
med betale fem kroner mer om
måneden. Og så Rodeløkka da!
Betten kjente ikke Rodeløkka,
men hadde en forestilling 0111 noe
skummelt, rønner og smug og
stygge mennesker.

Det begynte som et barneskrik,
steg for hver tusendel av sekun
det, blandet seg med hysteriske
klokkekjemt, hylte gjennom byen
og skremte menneskene våkne
med en gru i hjerteroten: Det
brenner et sted!

Det brenner - hos Betten 
Betten - Betten! Det brenner
hos Betten akkurat hos Betten 
akkurat mens Bernt har vakt.
Gikk det ikke an å få det røde
spetaklet til å gå fortere? Han var
vel Betten vettskremt. Han had
de ikke tenkt så mye på Betten
akkurat. J\t\:en nå kjente han det
!Tied ett så forfepdelig at Betten
kanskje var i livsfare, at Betten
var redd.

Gamle tapeter, gardiner, male
rier, kurvmøbler, tørre paneler 
å, det var mye i den gamle går
den som ilden fikk appetitt av.
Den leiligheten som ilden var
oppstått i, sto ikke til å redde.

fra Bett:ens leilighet fikk de
båret ut flygelet og det meste av

verdisakene - og Betten selv i
pyjamas og ullteppe. Hushjelpen
kom etter med skinnkåpen hennes
og det beste tøyet. Gudrun had
de ikke tapt hodet. De gjør som
regel ikke det, hushjelper. De
vet at de ikke har lov til det un
der noen omstendighet. Men Bet
ten lå lammet av redsel og over
raskelse i armene på en svær
brannkonstabel. Han overga hen
ne til Gudrun som fikk på henne
skinnkåpen og tullet teppet om
bena hennes med kjappe, ener
giske hender, trøstet og opp
l11unret.

- Nå skal jeg ringe til Eghofs,
så kommer de og henter Dem.

- Nei, Gudrun, De må ikke
gå noe sted! ba Betten fra seg.

- Kjære Dem - det er da
ikke så langt til en kjosk - ta
det nå bare med ro'.

Men Betten klamret seg hyster
isk til Gudrun og hulket.

-- Hadde enda mamma og
pappa vært hjemme - -

- Nei, men det er d·a godt at
de er borte, sa Gudrun. Hjertet
ti'l fruen hadde sikkert ikke tålt
dette sjokket.

Pappa var på forretningsreise
i utlandet, og mamma var med.

- Vi går til fars kontor, Gud
run - vaktmesteren lukker oss
nok inn - og bilen vår står jo
her!

- De er for oppskaket til å
kjøre nå, frøken Elisabet. Men
kanskje - -

Bernt kom borttil med det
s.amme, sotet og svett. Ilden var
beseiret, de husville hadde søkt
tilflukt hos venner og slektnin
ger, og verdisakene var brakt i
sikkerhet.

- Hvordan går det, frøken?
- Åh - er det deg! utbrøt

Betten og husket ikke annet enn
at de var dus. -- Gudskjelov det
er deg.

Hun klynget seg inn til ham og
gråt på nytt.

Kan ikke du kjøre oss til
fars kontor -?

- Er det ikke bedre jeg rin
ger til Eghof? spurte Gudrun.

Men Betten ville ikke til noen.
Hun orket ikke tanken på for
skrekkede mennesker som maste
og spurte og liksom skulle trøste
- hun ville være hos noen på
litelige mennesker og tute i fred.
Hos Gudrun -- og Bernt.

- Dere får heller bli med hjem
hl meg begge to, sa Bernt. Dere
kan få værelset mitt i natt, så
ligger jeg hos kameraten min
ved siden av.

Går det an? spurte Betten
ilalvt glad, halvt forskrekket.

- Jøss da, på Rodeløkka tar
vi inn ,damer så mye vi vill!

Så måtte hun smile litt gjen
nom tårene. Enda hun gjøs litt
innvendig ved tanken på Rode
løkka.

.Bernt var borte og snakket med
sine foresatte, så kjørte de svære
røde bilene sin vei. Bernt ble
i:gjen. Han hadde fri resten av
natten. Han fikk plundret opp
garasjedøren, og så satt Betten
sammenkrøpen og nedbrutt i bak
setet på bilen til pappa med
Gudruns arm om seg. Hun så
på de stygge kullete murene og
hikstet litt.

- Alt sammen brent - -
- Det var vel assurert, sa

Bernt. I sitt stille sinn tenkte
han at det var bare godt at sliJ.)
skitt brant. Han kjente noe som
lignet skadefryd da han tenkte
på takrosetten som hadde ergret
og plaget ham.

Betten våknet dagen etter i et
lyst, vakkert værelse. Nesten
hele den ene veggen var glass.
En tykk, koselig kone kom inn
og spurte om' det var noe hun
skulle gjøre for damene, og sa at
badet var der, bare å skru på
varmt vann. Det var vertinnen til
Bernt, han hadde satt henne inn
i situasjonen, og hun var lutter
medfølelse. og hjelpsomhet.
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ei, dette var ikke nettopp
hva B tIen hadde tenkt seg med
Rodeløkka. Hun så ut - en
bred gate, grønne plener fman
de nye pene husrekkene, og ny
plantede trær. En vakker, vel
ordnet gate, de hadde mange som
var meget styggere på vestkan
ten. Og her var det varmt og
kaldt vann så mye en ville ha,
heis og forbrenningssjakt og
sentralvarme. Hun måtte smile
litt da hun tenkte på hvor dårlig
hun kjente sin egen by.

Gudrun og Betten var blitt
venninnder den begivenhetsrike
natten. Betten hadde rent glemt
å være overordnet, det var nesten
tvert imot, hun betraktet Gudrun
som den eldre og mer erfarne,
moderlige venninne.

Hun telegraferte hl fo,reldrene,
så skrev hun et oppmuntrende
brev, sa de måtte ikke skynde
seg hjem, det greide seg alt sam
men. Litt senere skrev hun at
hun hadde leid seg en hybel så
lenge. M.en hun nevnte ikke at
det var på Rodeløkka, det var
ikke verdt å skremme mamma.
Brevene til henne kunne de bare
sende til boksnummeret som før.

Før kunne ikke Betten tenkt seg
å bo sammen med hushjelpen,
men nå fant hun det ganske na
turlig. At Bernt kom på besøk
var like naturlig.

- Hvordan går det med dan
sen? spurte Bernt.

Betten så tankefullt på ham.
- Det er så rart - det er

som jeg ble et annet menneske
den natten. Den gamle Betten
brant visst opp med den gamle
gården! Det er så mye rart inni
meg - nei, du forstår meg visst
ikke nå, Bernt.

Hun sa mye, akkurat som Gud
run og Bernt.

- Jeg forstår deg nettopp!
sa Bernt. - Du er kommet nær
mere livet, det liv som er slit og
kamp og sorg og umiddelbar gle
de. Du har snakket med Gudrun

og lært å kjenne andre mennes
ker enn den kretsen du levde
blant før. Du har kommet vekk
fra den innestengte fornemheten,
rett ut i hverdagen med sine
gleder og sorger - er det ikke
så?

Hun nikket.

- Det gjorde ikke noe at den
gamle gården brant, sa hun litt
etter. Den var så gammel og
umoderne. Tenk bare på det
bryggerhuset. Stakkars Gudrun
som stod nedi der og slet! Vet
du at jeg har vært med Gudrun
og vasket tøy her? Det var bare
moro, jo! - Og de maleriene
likte jeg i grunnen ikke - de
var så tunge i fargene. Men
stakkars mam og pap, de må jo
bo på hotell til de får kjøpt seg
en leilighet!

- Da flytter du med dem, sa
Bernt, og likte det ikke.

- Ja, jeg må vel det. Og så
sukket hun, umotivert.

- Dansen, spurte du om? Jo,
jeg har fått slik arbeidslyst, det
går mye bedre enn før! - Har
du lest om Isadora Duncan! Hun
danset allting, det skulle jeg og
så ville.

Hun satt en stund og tenkte.
Plutselig sa hun:

- Bernt! Jeg kunne danse den
brannen!

Hun reiste seg.
- Jeg kunne være flammer

som slikket - buktet seg.
Hun danset, uten musikk, men

det var som hun hadde musik
ken i seg. - Hvirvlet - raste
- la det brenne - la det bren
ne! La det gamle rasket brenne!
Til slutt står det bare noen murer
igjen - sotete - døde murblok
ker.

Bernt satt som hypnotisert og
stirret på henne.

- Men etterpå reiser ,det nye
seg - fritt - og rankt ---, lyst
-og enkelt -! Å Bernt!

Hun styrtet bort i armene hans,
helt blek av opphisselse.

Bernt! Har ikke jeg noe å
gi! Å- så mye at det sprenger
meg, Bernt! Jeg har ikke kjent
det før!

- Jenta mi! hvisket Bernt og
klemte henne. Kan du danse at
du er glad i meg også?

- Ja! Det skal jeg gjøre en
gang!

Og hun frydet seg over hvor
ærlig og godt «jentami» klang.
Skulle hun elske ærlig måtte det
være på østkantens språk. Det
ville være vanskelig å si «piken
min» slik at det kom overbevi
sende fra hjertet. Dette tenkte
hun mens det ru kinnet til Bernt
lå mot hennes, og hun lo ved
tanken.

Men Bernt velsignet brannen,
som hadde skremt jenta hans på
plass.

lesere.

Husk at alle adresseforandrin-'

ger alltid skal meddeles til eks
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I v. Alle misforståelser vil da

/Inngås, og man kan da være

sikker på at bladet kommer abon

nenten i hende.

Etter konferanse med Lands

forbundet vil abonnementsprisen

bli forhøyet etter kr. 4.50 pr. år

fra 2. kvartal, som b,egynner i

april.
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J
Uclit og Jan hadde fulgtes
fra barnsben av. De hadde
lekt sammen i de bratte

bakkene og kleivene som gikk
opp fra Søråsbrygga, hvor Judits
far, kjøpmann Sørås, hadde for
retningen sin, og de hadde slått
følge til og fra skolen, enda Judit
var noen yngre enn Jan og gikk
i en lavere klasse. De andre gut
tene gjorde nar av Jan, fordi han
var så mye sammen med Judit.
Stundom turde han derfor ikke
følge sitt hjertes innerste trang
og leke med henne som han likte
best av alle, men holdt seg borte
fra henne flere dager i trekk. Da
kunne det hente at Judit kom stik
kende opp til enkemadam Holme
og spurte, litt genert, mens hun
tygde på den ene flettespissen :

- Er Jan hjemme?
- Ja så, smilte madam Holme.

Har han vært utro igjen, nå? Ja,
disse mannfolka! Jeg skal snakke
med ham, jeg!

Dersom Jan tilfel'digvis var
inne, ble han hentet ut av moren,
og ved et sånt høve brast det ut
av ham:

- De kaller meg jentefut!

Kem? spurte moren.
- De andre guttene vel!
- Og det bryr du deg om?

Lek med Judit du, når du har lyst
til det. De andre er bare mis
unnelige.

Men det var også en annen som
ikke likte at Judit var så ofte
sammen med denne fattiggutten,
og det var kjøpmann Sørås.
Han var nå på vei til å bli gros
serer og en av byens rike menn
og ville helst ikke huske, at han
var kommet til byen som en fat
tik trave uten annen kapital enn
sin evne til å ta seg fram og få
pengene til å yngle. Når han
snakket til sin hustru 0.111, at Ju
dit ikke burde få være sammen
med Jan, svarte hun:

- Det har ingen fare. Sli'ke
barneforelskelser pleier ikke å bli
varige. Du skal bare se! Så
snart de kommer over konfirma
sjonen, går de hver sin vei.

Men kjøpmann Sørås kjente
seg likevel ikke trygg. For sik
kerhets skyld sendte han Judit
like etter konfirmasjonen til en
tante i nabobyen, hvor hun skulle
gå middelskolen.

Jan hadde forresten også fått
sitt å tenke på. Moren døde plut
selig, mens han gikk for presten,
og dermed ble han stilt alene i
verden. En nabo tok seg av
ham, til han var ferdig med kon
firmasjonen. Ikke mange ukene
etter at han var trådt inn i de
voksnes rekker ,tok han hyre som
byssegutt. De fleste unge gutte
ne i den kystbyen valte sjøen som
levevei. For Jan var valget ikke
vanskelig. Hele slekten hadde
vært sjøfolk, så det lå i blodet at
han også skulle bli det.

Før Jan dro, tok han hjertelig
avskjed med Judit. De møttes i
byens park. Han var litt keitet
og sjenert, men hun var som hun
pleide: liketil og søt. Hun var
ennå en liten kvinne i knopp, spe
og slank, med store, blå øyne og
askeblondt hår. Han var allerede
blitt en kraftig rugg, bred over
akslene, høyreist og stø og med
noe visst tungt over sitt vesen.
Han ble mer og mer lik far sin,
sa folk. Faren hadde vært en
kjempe, godmodig og snill, men
farlig når sinnet tok ham.

De trolovede eg ikke der oppe
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gutten, skulle bli hans, grosserer
Sørås' svigersønn ... osv., osv., det
var som om han beruste ·seg i

-lyden av sine egne ord. Judit sto
tålmodig og hørte på, men tenkte:
han er min fai-, men hvor dårlig
han kjenner sin egen datter, når
han tror han kan skremme meg
hl å svikte ham jeg har kjær.

Til slutt var faren ferdig med
sin ordflom.

- All korrespondanse mellom

deg og denne Jan er fra nå av
opphørt. Har du forstått? Han
så truende på Judit.

- Ja, jeg skjønner, at du, far,
vil ha det sånn.

- Og du møter ham ikke, når
han nå kommer hjem?

- Jeg lover ingen. ting.
- Godt. Så skal jeg selv vite

å ta mine forholdsregler.
Jan fikk en kort meiding fra

Judit om hvordan sakene sto, at
han ikke måtte skrive til henne
under den gamle adressen, men
vente på nærmere beskjed.

Jan var på hjemtur med brig
gen «Capri'Osa», og grosserer Sør
ås holdt s.eg underrettet om når
briggen omtrent ville være i byen.
Kort tid i forveien lot han Judit
få ferie og sendte henne til tan
ten i nabobyen. Men i kjærlig
hetsaffærer er kvinner ofte soli
dariske, og selv om ikke Judits
mor våget å ta åpent parti for
henne, sto hennes eldre søster,
Gerda, i all stillhet på .hennes
side. Hun lovte å oppsøke Jan
når han kom og fortelle ham alt.

Jan visste fra før av at Judits
far ikke ville vite av ham og tok
det derfor nokså rolig. Han var
kommet hjem for å gå styrmanns
skolen og skulle bare være et par
dager i byen, før han dro videre
til hove'dstaden. De to dagene
tilbrakte han likså godt i naho,
byen, og det var en lett sak for
de to· unge å arrangere det slik,
at de kunne treffes.

- Er det virkelig deg? No.e
sånt sa de begge, da de på nytt

AI
IS

og hvor han ferdedes, bar .han
henne i minnet. Hennes brev var
fulle av liv og smil, holdt i en

slags stakato-tone, og munnet be
standig ut i ønsket om å få se
ham på nytt, treffe ham på nytt.

Så fikk hennes far nyss 0111

brevskrivingen, det var enda kort
før Jan kom hjem. Judit ble kalt
inn på kontoret, hvor faren, tjukk
og rød, satt og viftet med Jans
siste brev som han hadde snappet

opp.
- Hvor lenge har du korres

pon'dert med ham? spurte han.
- Siden han reis.te, svarte Ju

dit åpenhjertig.
----; Og det uten dine foreldres

samtykke, bruste faren opp.
- Jan er da en bra gutt, prøv

de hunå innvende.
- Bra gutt, bra gutt, hermet

faren og dirret på kontorstolen.
Men hva eier han? Ikke nåla i
v·eggen! Nei, Judit! Jan får du
slå ut av tankene. Han er ikke
den svigersønnen, jeg ønsker meg.

- Får jeg ikke Jan, så gifter
jeg meg aldri, kom det trossig.

- Ja så, ja så! Faren hoppet
i stolen av sinne. Du vil trosse
din far og mor? Det er takken
det! Men prøv bare, prøv bare,
og se hvor langt du kommer uten
dine foreldres samtykke.

Judit svarte ikke. Hun forsto
at det nyttet ikke å snakke med
faren så opphisset som han var.
Til gjengjeld talte faren ustanse-
lig om barnsplikt til å lyde
sine foreldre...... om det me
ningsløse i at Jan, denne fattig-

Dame- og herreskredderi
østervaag 26-28, Stavanger

ERIKSSON & BGELAND

i parken, de lovte bare at de ikke
skulle glemme hinannen, han
skulle skrive fra hver havn, og
hun ville også sende mange brev.
Så ga han henne sin mors gull
ring til erindring, og hun ga ham
et varmt sjal til å ha om halsen,
når det ble for surt og kaldt 0111

bord. Og så kysset de hinannen
under parkens løvhang, og deres
unge hjerter var fylt av tro på
den lykken framtiden skulle bri·n
ge dem.

Årene gikk. Jan avanserte hur
tig. Han sa nokså snart farvel
til byssa, ble dekksgutt, jung
mann, lettmatros, og da han etter
fem års fravær kom tilbake til
hjembyen, mønstret han av som
matros.

Judit hadde i denne tid tatt
både middelskole og handelsskole.
Det var meningen at hun skulle
begynne på farens kontor, men
hun likte ikke det stillesittende
kontorarbeidet og fikk derfor
plass f butikken. Der var det liv
og ferdsel, alltid nye og friske
inntrykk, der fikk hun prate med
alle slags folk, og dette var mer
etter hennes sinn.

Brevene var gått flittig mellom
de to i den tiden Jan hadde vært
ute. Jan var en flink beretter og
fortalte lunt og godt om de byene
han kom til og de menneskene
han traff sammen med. Det var
som om hun var med ham på de
forskjellige turene, syntes hun
Og så hadde hvert brev noer:
knappe, men veltalende ord, per
sonlig til henne. Hvor han for

I~

I
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traff hinannen. De ble stående og
se på hinannen for riktig å inn
prente trekk for trekk. Han var
blitt stor og mandig med noe visst ~

godmodig over seg i smil og lat
ter. Hun var blitt kvinne, knop
pen hadde foldet seg ut og var
blitt blomst, en blomst full av øm
het og sødme. To stjålne, men
herlige dager, som oppveide års
atskillelse. Da han måtte si far
vel og dra videre, reiste han som
trolovet mann.

Sine brev til judit adresserte
han heretter - som avtalt - til
en gammel kone som het Bakste
Dorte, som hadde vanket hos Sør
ås og hjulpet til i kjøkkenet.

jan tok en fin eksamen. Det
var meningen hans å stikke hjem
om en tur og bl. a. prøve på å
få tale med den strenge hr. svi
gerfar, men så ble han plutselig
tilbudt en gunstig jobb som tred
jestyrmann. Han slo til.

«Når vi om et par år gi'fter
oss,» skrev han til judit, «tar jeg
deg med på en lang, lang tur.
Dersom din far vil hindre det, så
røver jeg deg.»

Brevene kom og gikk. jan ble
annenstyrmann.

«Holder det fram med samme
fart,» skrev han litt kry, «skal det
ikke vare lenge, før jeg er kaptein
på eget skip.»

To år var gått«' SIS «Hector»
hvor jan var styrmann, var på
vei hjem til hans fødeby med en
saItIast. Han hadde ikke skrevet
om det, han -ville komme over
raskende.

For judit hadde disse to årene
ikke vært lette. Faren hadde mis
tanke om at det var noe som ikke
var som det skulle være og pas
set stadig på. judit var ung med
de unge, danset og moret seg,
men knyttet seg liksom ikke til
noen, skjønt hun hadde nok av
tilbedere. Gikk hun ennå og ven
tet på denne sjøgutten? Men jeg

.J skal nok få henne dit jeg vil,
tenkte faren ,som var vant HI å

sette sin vilje igjennom. Og han
begynte å be unge kavalerer til
huset: fullmektigene ved embets
kontorene, sakførere, leger, inge
nilører og andre som måtte ;-egnes
til byens overklasse. Det ble
mange selskaper, det ble liv og
fest over Søråsgården. Og både
Gerda og judit var omsvermet,
for hvilken fremadstrebende ung
mann vil ikke gjerne ha tal; i et
rikt gifte?

I brevene til jan hadde judit
fortalt om all denne selskapelig
het og om all den ungdommen
som kom i huset. Hun skrev åpent
at hun moret seg, og at det var
et par av disse unge menn som
hun likte og som hun syntes det
var hyggelig å være sammen med.
Dette hadde gitt jan noe å tenke
på. For første gang følte han en
viss usikkerhet og uro, når han
tenkte på judit. Hun var jo ung,
vakker og elskverdig. Kunne det
ikke tenkes at en av disse unge
menn som stadig kom i huset, og
som hun syntes om, var i stand
til å vinne henne og fortrenge
ham, sjøgutten, som stadig var
borte? jan likte ikke disse tan
ker, han prøvde å slå dem fra
seg, men de kom igjen. Han
hadde nemlig god tid til å fun
dere, når han gikk att og fram
på brua under vaktene, og det var
da slike tanker dukket opp. En

ting var han klar over: denne
gang ville han snakke alvorlig
med judits far. Nå var han jo
ikke lenger «fattiggutten», han
var blitt til noe og ville bli mer.

Da «Hector» hadde ankret opp
på havnen i hjembyen, fikk de
fleste av mannskapet og befalet
landlov, bl. a. også styrmann
Holme. Han gikk direkte opp til
Bakste-Dorte. Han hadde to pak
ker med seg. Den ene inneholdt
et stort ullsjal til Dorte, den an
nen et kostbart silketøy og noen
smykker til judit. Etter å ha for
talt hvem han var og pratet litt
med Dorte, spurte han:

- Kan du skaffe meg et på
litelig bud til frk. Sørås?

- Frk. Sørås, gjentok Bakste
Darte, som var blitt nokså tung
hørt og sløv det siste året. Hun
ristet på sitt grålokkede hode,
som var hvitt av melet etter, da
gens bakst:

- Frk. Søråse' nok gifte ho!
- Gift! jan spratt opp og

grep Dorte i skulderen ,så gamla
holdt på å synke i kne. - Når
er hun blHt gift?

- For en måned sia. Det gjekk
fort det. Ho ble gifte med han ...
unge, pene sakføraren, som gikk
der i huset.

- Tar du ikke feil nå, Dorte?
Det er frk. Sørås, som jeg har
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sendt brevene til, jeg mener. Hun

kan ikke være gift.

- Jo, akkurat jo! Ho som har
fått breva. Ei sånn pene frøken.
Men han er stram, han og! Det
var sånt nydelig par, sa dei, som
så dei i kirka.

Gamla hadde tydeligvis ikke
den ringeste aning om det opp
røret hennes ord vakte hos Jan.
Hun så troverdig ut og talte med
sånt alvor, at Jan måtte feste li,d
til henne. Han husket den følel
sen av usikkerhet som Judits siste
brever hadde vakt hos ham. Det
hadde gått sånn som han i sine
triste øyeblikk hadde fryktet. Han
sa ikke et ord mer, men grep sin
hatt og stormet ut av den trange
stuen. Pakkene lot han bli lig
gende igjen.

- Ka gjekk det av han, tenkte
Dorte. Eg skulle kanskje i~kje

ha fortalt, at ho var gifte.

Det var langt på ettermiddagen,
det begynte alt å skumres. Jan
drev omkring i gatene i høstbles
ten, bitter og bunnløst ulykkelig.
Under sin hvileløse vandring gate
opp og gate ned kom han også
forbi Søråsgården. Butikk og
kontor var stengt, men det var
lys i alle vinduene ovenpå. Han
så skygger bevege seg forbi gar
dinene og bilte seg inn, at han

så skyggen av Judit og en ung
mann. Det var. nok selskap der
oppe. Skulle han ringe på? Be
0111 å få snakke med henne? ei,
hva skulle vel det svare til? Ju
dit, Judit, dette klarer jeg ikke!
Den store, kraftige karen fikk
tårer i øynene og knyttet nevene
i fortvilelse. Han trampet videre.

Han skrådde nedover en side
gate mot havnen, da han hørte en
kjent stemme si på sørlandsk:

- G6'kveld, styrmann! Det var
båtsmann Thorsen. - Nå, har
De truffet kj enHolk, styrmann?
Det er jo fødebyen Deres dette.

Nei, jeg har ikke truffet
lloen. Far og mor er død. Og

andre som jeg bryr meg om å
hilse p-å, har jeg ikke.

Båtsmannen forsto at det var
noe i veien med styrmannen, at
noe hadde gått ham i mot, og for
å bringe ham på andre tanker,
sa han:

- Ka seier styrmannen om et
glass øl?

- Gjerne det! Men fins det
en skikkelig restaurant i nærhe
ten?

Det er nærmest en sjapp,
sa båtsmannen, men ølet er like
godt for det.

- Ja, meg er det fett, sa Jan.
En stund etter satt styrmann

Holme og båtsmann Thors.en ved
et bord i gamle 0fsties ølsjapp
og drakk tett. Holme drakk mest,
ja, så mye, at båtsmannen be
gynte å bli betenkelig. Han syn
tes også at styrmannen var blitt
så merkelig høyrøstet og støyen
de, så helt ute av balanse liksom.
Han kjente ikke igjen styrmannen
sin, han som ellers var så rolig
og likevektig. En del av mann
skapet på «Hector» kom igså
inn, hilste, bestilte øl og satte
seg ved noen bord bakenfor. Der
kom nye gjester, bl. a. en kjent
størrelse fra gaten og havnen sam
gikk, under navnet «Dunderkon
gen». Han var en kraftkar, en
brutal slåsskjempe, som øvet en
slags terror i havnestrøket på
grunn av sin styrke. Han kom
inn, gikk fra bord til bord og
drakk ubuden glass etter glass.
Det var en vane han hadde lagt
seg til. Gjestene lot ham drikke
og var glad, når han hadde druk
ket ut og gikk videre til neste
bord. Han stanset også framfor
det bordet, hvor styrmann Holme
og båtsmann Thorsen satt. Jan
hadde lagt merke til hans fram
ferd, og da «Dunderkongen»
stanset hos ham, sa han kaldt og
rolig:

- De rører ikke noe glass her!
«Dunderkongen» smilte, hvis

en da kan kalle det smil, det

var nærmest et bredt grin. Han
gumlet med de svære- kjevene som
om han ville si noe, men det ble
bare grinet. Så tok han glasset
som sto framfor Holme, og sendte
innholdet midt i fjeset på ham.

Det som"skjedde, gikk i et lyn
blink. Holme spratt opp i sin
fulle høyde og ga «Dunderkoll
gen» et slag, så han seilet bak
over og ble sittende plantet mel
lom vedkassa og ovnen.

- Bravo; -styrm;:H111! -k6l'n det

fra matrosene bakenfor. Men
gamle 0fstie som skjønte ,at det
ble «liv i lærvan», fikk det tra
velt med å rydde disken for flas
ker og glass.

- Se på ham, båtSmann, ~opL

Holme og pekte på «Dunderkon
gen». Ligner han ikke den gamle
katta til stuerten som blåste over
bord i Spanskesjøen? Det er
samme freset! Jeg tror jamen det
er stuertkatta, jeg, båtesmann!

Båtsmannen så forskrekket på
styrmannen som våget å skjemte
i et sånt kritisk øyeblikk, men fra
matrosene kom et latterbrøl.

«Dunderkongen» hadde mange

blodige slagsmål bak seg og var
ikke den som ga seg for første
slaget. Han hadde dessuten en
dunkel kjensle av, at ga han opp
her, var han en fallen storhet,
hans evne til å· tyrannisere var
dermed brutt. Han reiste seg opp
fra ovnskroken, støttet seg et øye
blikk til disken, det var noe av
en . tirret bulldogDver -ham; -han
så jamen ikke hyggelig ut. H?n
skulte over til Holme, sa ingen
ting, men tok liksom sikte på
ham. Holme hadde reist seg.

- Vi skal hjelpe deg, styr
mann, ropte et par matroser.

- Behøves ikke,-v-inket·Holm-e.
«Dunderkongen» hadde sin

egen taktikk. Han' kom ti'Isyne
latende rolig vaggende hen mot
Jan, men så trev han Iynrapt en
full ølflaske fra nærmeste bord
og hev den med brutal kraft mot
Jans hode. Men Jan duk~et.seg,
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og flasken gikk i knas mot veg
gen. Med et sprang var Jan
fremme på golvet og ga «Dunder
kongen» et nytt neveslag. Men
denne gang sto han, og han slo
igjen. Det ble en nevekamp mel
lom to kraftkarer, omtrent jevn
byrdige i styrke, men helt for
skjellig i sin måte å slått på.
«Dunderkongen» spente, slo, skal
let, ja brukte kniv, hvis han kun
ne komme til, mens Jan var den
drevne bokseren, som slo, parerte,
vek unna og gikk på, alt etter
som situasjonen krevde det. Da
"Dunderkongen» for tredje gang
gikk i golvet, ble han liggende.
Holme vinket på en av matrosene.
De tok ham mellom seg og satte
ham pent fra seg på trappa uten
for.

Der fant politiet ham et øye
blikk etter.

- Han henger visst mer til
legehjelp enn til politihjelp, sa
overbetjent Hagevoll til en av
konstablene. La politilegen se på
ham!

Hagevoll gikk alene inn i øI

sjappa. Der var alt stille. Folk
satt og drakk og pratet som om
intet hadde hendt. Gamle 0fstie
holdt på å sette flasker og glass
fram på disken igjen, og en av
oppvarterne feide opp noen glass
bråt fra golvet.

Overbetjenten gikk bort til
sjappeverte og vekslet noen ord

med ham. Verten pekte på Holme.
Overbetjenten som var en meget
stø og rolig kar, gikk hen til
Holme:

- Det er best De blir med
meg, styrmann! Det mumlet blant
matrosene bakenfor.

Jan kjente seg underlig trett
og slapp etter slagsmålet. Han
hadde før på kvelden følt en
ubendig trang til å rase ut. «Dun
derkongen» ga ham høve til det.
Men nå var han ferdig, tom, lei,
nesten skamfull. Likevel sa han,
idet han så opp på overbetjenten:

- Sk,l1 en slik fyr ustraffet få

tømme ølet opp fjeset på folk?
- Nei, svarte Hagevoll. Men

det er for lite til å lage stort
slagsmål av. Jeg vil be Dem gå
med meg godvillig, styrmann!

Båtsmannen ha·dde reist seg, og
matrosene hadde flokket seg rundt
bordet, men Holme sa til dem:

- l kke mer ballade, gutter!
Jeg går med. Jeg er likeglad,
hvor jeg sover i natt.

Han tok sin hatt, slengte et par
sedler på disken som betaling for
ølet og fulgte med overbetjent
Hagevoll.

Vaktmester Berntsen på Råd
stua, som fengslet ble kalt der i
byen, ble meget forbauset, da
han ti'dlig neste morgen fikk be
søk av den yngste frk. Sørås. Hun
virket oppskaket og nervøs og
spurte:

- Sitter virkelig styrmann Jan
Holme her?

-- Ja, han gjør nok det, frøken!
--- Å la meg få snakke med

ham, vaktmester!
- Hvis han bare ikke sover

da! De pleier å gjøre det etter en
sånn generalrangel.

- Er det sant, at han nesten
har slått ihjel en mann?

- Nei da! Vaktmesteren smii
te. «Dunderkongen» lar seg ikke

så lett slå ihjel. Et par fortenner
og noen brukne ribben, det er det
hele.

- Hvordan er det gått med
Holme da?

- Han har fått et blått øye.
Også har han kraftig bondeanger,
antar jeg.

- Kan jeg få snakke med
ham?

- De får følge med da, frø
ken!

Vaktmesteren tok en stor nøk
kelhank, og Judit fulgte. Det var
første gang hun var på disse ene
merker, hun så seg derfor godt
omkring. Først gikk de over en
bakgård, så gjennom en stor
jernport, så over en ny bakgård
og inn en svær dør, som førte
til en lang korridor med en meng
de dører på begge side!. Vakt
mesteren stanset ved en dør og
så gjennom et kikkhull.

- Han sitter på brisken og
funderer. De kan trygt gå inn..

Han låste opp og gikk først inl1.
- Her er en ung dame, som vil

snakke med Dem, styrmann Hol

me!
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Tre prestegenerasjoner
i samme familie.

.I an reiste seg i sin fulle høyde
og så spent mot dør':l1, Det blå
øyet gjorde, at han så noe dusc
mang uL

Plutselig sto Judit i cellen,
-- Hva vil du her? spurte han

hesL

- Men Jan da! Hva skal dette
bety? Hvordan er du kommet

hit?
- Du er jo· gift, Judit!
-- Jeg? Gift? Så trist som det

hele var, måtte hun likevel smile,
-- .la, er du iikke gift? gjentok

han,
Hun ble på nytt alvorlig og

svarte:

- Nei, ilkke det jeg veL Og
jeg burde jo vite det, Jan!

- Hva er dette for noe? Gam
le Dorte sa, at du var blitt gift
for en måned siden med en sak
fører.

- O umme, dumme gutt! Det
er min søster, Gerda, som er blitt
gift, Og det er Gerda som be
standig har hentet brevene mine
hos Dorte, Jeg turde ikke for far.
Og så er det til slutt gått rundt
for Dorte, stakkar, som er blitt
gammel og tus.lete i det siste, Hun
må ha trodd, det var Gerda du
skrev tiL Men at du ikke kom Hl
meg da, Jan? Hun så på ham
sårt og bebreidende,

Han sto bare og ristet på ho
det, han kunne ikke gi noe skik
kelig svar. Til slutt mumlet han:

- Du må tilgi meg, Judit! At
jeg kunne tvile på deg!

Vaktmester Berntsen var en
gammel, fin mann, Han forsto at
de to hadde noe viktig å snakke
om og holdt seg derfor langt
borte fra den halvåpne celledøren,
Men til slutt syntes han at besøket
begynte å drøye ut liitt for lenge,
han gikk derfor bort og kikket

inn. Han så de to stå fast om
slynget og kysse hinannen, og
hørte henne si:

- Jeg er 21 år. Jeg gjør hva
jeg selv vil, På tross av far!

Presteor'dinasjonen søndag 21.
desember i Vår Frelsers kirke
hadde fylt kirken til siste plass.
Da ordinandens slekt så sterkt
er knyttet til det kirkelige arbeid
blant de døve, hadde en stor del
av De døves· menighet også møtt
opp. De satt samlet under pre
kestolen, og døveprest Lars Stok
ke tolket det som ble sagt for
dem.

Etter at Oslo biskop, ordinan
den, Conrad F. Svendsen, og de
assisterende prester hadde tatt
plass, forrettet pastor William O.
Møller altertjenesten. Ordina
sjonsbønnen ble lest av res. kap.
Johs. ø. Bietrichson, mens bis
kopen gikk for altereL Deretter
var det skriftlesning ved dom
prost Johs. Hygen, res. kap. Fred
Tybring, tidligere døveprest Con
rad Svendsen og prost L. Koren.
Blant de medvirkende prester var
dessuten døveprest Conrad Bon
nevie Svendsen, hvis nevø ordi
nanden er. Her var således tre
pr·estegenerasjoner representert i
samme familie - et uhyre sjel
dent tilfelle.

Biskopen begynte med å nevne
at etter kirketeksten var dette for
kynnelsens søndag. «Det som vi
har hørt og sett, det vitner vi»,
heter det i epistelen. Dagens tekst
i evangeliet er fylt av dette å

Da vaktmester Berntsen fulgte

Judit ut, sa hun:
- Tror De styrmann Holme

må sitte her lenge?
- Nei. Bare ut på formid

dagen. Han får kanskje en mulkt,

og så slipper han ut.
- Her er i grunnen ikke så

bære fram vitnesbyrdet om Kris
tus, og det ord fra dagens evan
gelium biskopen særlig ville leg
ge ordinanden på hjerte var: «Den
som er av jorden, han er av jor
den og taler av jorden. Han som
er i himmelen er ovttr alle.»

Etter talen foretok biskopen
innvielsen <lv den nye prest.

Sammen med denne gikk han
så fram i kor,døren. Biskopen
minnet her først om at det var
48 år siden Conrad Svendsen 
som nå er 78 år gainmel - ble
ordinert, og sønnen som fortset
ter hans gjerning blant de døve
ble ordinert for 20 ~r siden, og
nå var det sønnesønnen som var
blitt ordinert. Det var, sa bis
kopen, gjerningen i hele Norges
menighet av døve som har vært
slektens særlige innsats. Men ved
siden av nevnte biskopen hvor
dan Conrad Svendsens andakts
bok er blitt et vitnesbyrd inn i
hjertene for så mange i hele
Norges land. Den nyordinerte
skal virke som sjømannspresL
Og nå vil jeg fra dette sted" sa
biskopen, be deg der hvor du
treffer landsmenn gi dem et hånd
trykk fra Norges menighet og
Jesu Kristi kirke i vårt land. Gi
dem et håndtrykk i den tro som
er fra himmelen for at de som er
av jorden med oss kan kjenne at

uhyggelig som jeg hadde tenkt
meg det.

- Nei, vi er heldigvis bedre
enn vårt rykte.

Da vaktmesteren lukket porten

etter henne, syntes han det var
som en solstråle hadde lekt og
lyst en stund innenfor murene.



Vestlandske Destillationsverk ~~
Kontor: Bførnegården, Strandgt. 21-23, BERGEN

Telef. 10145 - 10146

Norsk 2're &; Finerirr"port
;"ohan Øgaard

BERGEN, Baneveien 8-10
Telf. lU75 - 98604 - Telegr.adr.: .,Teak"

Utenlandske Tresorter
Finerer - Kryssnnerer - Sperreplater

Skiemner
Kjøper løvtresorter. - Filial i Stavanger

Vi ~ender Dem gje'rne Vå1- nye brosjyre ove?-

Elektriske varmerør

. Tjære og Asfaltprodukter Malervarer og Lakker Olaf Næss & Søn
Murmestre

Betonstøpning og alt i
murarbeiJe

Telef. 1J598 - BerE'tn

A.s

Ingeniørfirma

Elektro~Mekanisk Verksted
Møllendalsbakken l - Bergen

Telf. central. 98125

Dale Fabrikker
Bergen

Irgens og Carlsen A,s
Aut. elektrisk forretning

Stenkjelderbakken 13
Tlf. 11816 - Bergen

og ~eller

alle sorter_

!!!deoøÆ ~U!ifJ ib rn BERGEN
Våre butikklokaler er modernisert og utvidet og De vil sikkert finne ting
av interesse.
iste ebsje: Strikkeavdclingen med plantefarget garn og annet ullgarn for strikking. Broderiavdeliogen.

Finere Iresaker. Smijernsartikler. Utstilling av gulvtepper, vegglepper, billed, og åklælepper.
20en etasje: . Avdeling for møoster og vevegarn for Dyttevevoinger og vevredskaper. Møbelstoffer,

bomullsteier, draktstoffer, gardiner. duker, servietter. - Nasjonaldrakter og hverd.agsdrakter.
Husflid,kjelleren: Kjøkkensakor og andre enkle lrevarer. Kurvarbeider Leketøi. Ullsko, Sogne,

sko og Finnesko. Souvenirs og rosemalte ting. Typemøbler. Tegninger til trearbeider.

Vestlandske Husflidslag, ~ÅEG~A~~E~NING 3,

-·T.. ØVSTHUN Als Trævarefabrikk, NESTTUN

Dører - Vinduer - Trapper - Innredningsarbeider

A.s Voss Skije1'b'I'udd
Bergen

Lerøy & Strudshavn ~

Fisk engros og detail.

Skuteviksboder 10

Bergen

Electro Agentur
Autorisert Installatør

Elektrisk Utstyrsforretning
Telef. ·14231

Nye Sandviksvei ID, Bergen

Radio.

Dybvik
Dør og Vindusfabrikk

Fyllingsdalen, Bergen

Telef. 17375

L.

Telefoncentral 17676 - Bergen

Telegramadr : Lysgran

Bergen

Andreas OdfjelL & Co. Als Leverer alt elektrisk. -

Odfjells Fiskemel
anbefales

som god og nærende mat Ingeniør G _ Gra n

Telefon 52556 - Bergen

Ved transport og passasjertrafikk i
Sognefjord

Sunnfjord-
Nordfjord

bør-kun benyttes fylkets egne båter.
Henvend Dem til oss om frakter etc.
Vår spedisjonsavdeling utfører all slags
transport og spedisjon til rimeligste

priser.
Telegr.aclr.: Fylke'sbåtane.

Telefon centralbord 17690.
Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane,

Bergen. Norge,
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Jutulen.
Krisotennavnet. hans var det

fa som Visste, de kalte
ham bare Jutulen. Atla,

konen til handelsmannen, var en
av de få som visste rette navnet,
men hun var også den eneste som
var redd ham.

Jutulen var skreppekar, han
slingret i vei på de lange bena
med kramskreppen. På hver
storgård og på de mest bort
gjemte plassene var han kjent.
Det var selve eventyret når den

det lyser håp over liv og død for
landet og fremtiden .

Til slutt ba biskopen Conrad
F. 'Svendsen nevne et skriftsted
som har betydd noe særlig for
ham. Han nevnte først et skrift
sted som hans bestefar skrev i
den bibel han fikk til konfirma
sjonen: «Frykt ikke, for jeg er
med deg, se deg ikke engstelig
om, for jeg er din Gud, jeg
styrker deg og hjelper deg og
holder deg oppe med min rett
ferds høyre hånd», og «Jeg er
veien, sannheten og livet, ingen
kommer til Faderen uten ved
meg.»

Det gjorde til slutt et. sterkt
inntrykk da bestefar, sønn og
sønnesønn forrettet altertjenesten.

*
I anledning av den sjeldne be

givenhet vekslet Aftenpostens
medarbeider etterpå noen ord
med representantene for de tre
prestegenerasjoner som alle bæ
rer samme navn. Pastor Conrad
Svendsen gir oss på vår anmod-
ning denne uttalelse: .

- På min sønnesønns otdjna
sjonsdag vil jeg ut fra min er
faring fra en lang prestetid si,
at jeg ønsker han daglig vil min-

Av Alex Arntzen,.

lange kremmeren huket ~eg gjen
nom døra og hilste Guds fred
med det dype klokkemålet. Han
var en stillfarende kar som nok
visste mangt og meget om folk,
men han var ikke av det slaget
som bar slarv bygdimellom, og i
skreppen hadde han alt, fra farge
blyanter til dyre søljer, så det ble
alltid en liten handel der han
kom. Folk mente han var rik, og
at han kunne mer enn sitt Fader
vår; ble ha spurt om sli kt, togg

nes disse ord av Jesus: «Se, jeg
er med cder alle dager inntil ver
dens .ende» og «Uten meg kan I
int~t gjøre.»

Pastor Conrad Bonnevie Svend
sen:

- Den tekst jeg fikk anled
ning til,å velge til min ordina
sjonspreken er daglig like levende
for meg: «Vær alltid gla'd, be
uavladelig.»

Pastor Conrad F. Svendsen:

-- Jeg er særlig glad fordi jeg
hkk lov til å begynne som sjø-

. mannsprest, slekten har vært sjø
folk i mange generasjoner - helt
fra midten av 1700-årene - og
også fordi det var bestefars høye
ste ønske i sin tid å bli sjømanns
prest. Var han ikke blitt døve
prest, var han blitt sjømannsprest.
Jeg har vært så heldig å få lov
til å arbeide blant de døve under
sko)e- og studietiden! og jeg vil
alltid føle meg svært nær knyttet
til den del av vårt folk, hvor jeg
har møtt så mange venner, og fått
slik hjelp i mitt kristenliv.

«Aftenposten» .

han litt på bussen før han svarte.
- Å, det er ikkje rare for

mua lell.

Innpå heiene en gang ble han
passet opp av to fanter, den ene
stelte seg blank foran Jutulen,
den andre tok 'en kattesving bak
om.

~ Hit med skreppa! truet den
fremste.

- Ta henne sjøl! skrek Jutulen
og klasket butikken i hodet på
fanten. I det samme stakk den
andre med kniven. Den gikk
gjennom trøyearmen og pløyde
en. fure i skinnet, men Jutulen
sparket bakover som en hest og
råkte knivstikkeren i underetasjen,
så han ble liggende og belje.
Så tok det ikke lang stunden før
kremmeren hadde bastet dem
begge. Siden stelte han med ar
men, så tok han fram lefse og en
saueskank og ga seg til å spise.
Skar og tygde og tygde og skar,
alt mens han glyttet på fante
paret med sine rare døde øyer.

- Gje meg en matbete, tagg
den ene. Jutulen humret.

- Å, det var full ikkje maten
min du var ute etter, svarte han;
de fikk ikke noe. En stund etter
rapte han og pakket sammen,
reiste og s1\ mot et blinkende vann
et stykke unna; det var liksom
han tok mål a v fantene.

- Hå tenkjel' du på? måtte
den ene forhøre seg, han var litt
redd nå.

- Ja, sa Jutulen med sitt dy
peste klokkemål, ikkje kann eg
la dokk ligge her og ikkje våger
eg sleppe dokk lause heller.

-Er du gælen, kar, har du
meint å drukne oss? .

~ Det er synd på det reine
vatnet, mumlet Jutulen.

- Det var berre skrømt kann
du skjønne, vi var ikkje meint å
kverke deg, gol den andre opp.
- Nei, var det likt seg. - -

- Hm, ikkje det lell? Ja, det
er synd å drukne dokk au, um eg



Bergen

ewunen
TRIKOTASJE

flalhi.: :Knut aa6,e j.ft.
BERGEN

Olvar Liby
Ingeniør- og Entreprenør

forretning

Store Markevei 8110
Bergen

Telef. 12601

Johs. Presthus
Fiskeeksport

Bergen

)Havfiske, Fisketransport
Eksport og filettilvirkning

J. M. Herdlevær
Murmester

Anbefaler sig til utførelse av all
slags murarbeide

Tdef. 98703- Bergen

I

Larsen &. Herland A.S Trengereid
Murmestre F b 'kk

Utfører alt til faget hørende a ri er
arbeide Ber gen

leverer alle slags bånd, lisser,
Telefon 14:058 - Bergen snorer, elastikk, gummibånd,

vevede etiketter. possement
etc. etc., de kjente Bjørn sela,
sokkeholdere og ermeholdere
og glidelåser.

Olai B.ratten
Båtbyggeri og slip

Elsesro
Telf. 56371 - Bergen

Bankgt. 6 - Etab!. 1879 - Tlf. 11439 Tele!. 13'128, BERGEN

Pryd og Brukskunst

A. Førde
Trelastforretning

Byggeforretning
Damsgårdsvei 72-80

Telefoner 9822! Bergen
98225
98211

J. L. Bru V i k
Ingeniør &. Maskinforretning

Nøstegaten 69 - Bergen.

Spesialiteter ; Transmisjonsanlegg 
Transportører av enhver art - Stappel.
apparater - Rvsu!,:ningsanlegg - Tral~

ler - Vogner etc. - Tørreanlegg 
Kulelagere - Remmer - Elektriske
Motorer og Pumper - Maskin~ og

Dekksrekvisita - Oljer.

A. KNAG ~k - Bergen Erling Krage Als
Glassmester og Ramme
forretn. -- Glassliperi og

Speilfabrikk

N. Ro kn e A.s
Bygg og Tre1astforretning

Telef. 99969 - 52874

Bergen

A.s Møbelagenturet
Bredsgården ~ Tyskebryggen

Telefon 12624

Bergen

Utfører nybygninger og
reparasjoner

F. Wilh. Køhn
Murmester og Entreprenør

Telefon 56570 - Helleveien H
Bergen

Ivar Andaas ~~

Entreprenørforretning

Tornøegården

Telef. 1720 l - Bergen

Papir &. Kortevarer engros
Papirindustri I

Telefon Expedisjon 16861
Kontoret 11179

Priv. 99336
Holmedalsgilrden 4- 5

Bergen

A I t i

MØBLER
GULVTEPPER
LINOLEUM

n. .Il. O..e4en
Telef. 17755 - Bergen
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kanskje skulle slippe dokk utfør
Stutahøvda i staden? Han slang
skreppa over aksla og drev de to
taterne foran seg, han tok lange
steg, så de to bakbunne måtte
trave. Om en stund ga de seg til
å prate tatermål seg imellom, men
det likte ikke Jutulen.

- Snakk norsk eller hold kjeft,
formante han og ga den nærme
ste et spark. Så travet de videre
i taushet. Borte ved .Stutahøvda,
et svart gjuv, ba han dem stoppe,
så la han av seg skreppa og førte
de to stakkarne ut på stupet. Det
lange hestefjeset hans var søk
kende alvorlig, så alvorlig at
stymperne ga seg til å skrike.

- Hold kjeften dokker no ka
ra, veit dokk da dette holet vart
bruka til i gamle daga? Ikkje
det? Jo, nedi her heiv dei fant
og røvarpakk - så di finn skyld
folk nedpå botnen.

Men da tok de til å huje for
livet og rive i bandet. Jutulen sto
og så på dem en stund, det trakk
litt i munvikene.

- Ja ja, sa han, når de er so
redde for livet, lyt de heller bli
med til øverheita. - Så jaget
han dem foran seg ned gjennom
heia og fram gjennom bygda. Det
kan være lensmannen satte øyer
da opptoget trampet inn. Jutulen
viste knivrispet i armen og for
klarte tiJburden.

- Det var godt gjort, sa lens
mannen.

- Så - lensmann tykkjer det?
- Ja, jeg mener naturligvis at

du greidde fantene alene - hm.
Var du ikke redd, Jutul, da de
tok på deg?

- Jau, eg var rredd - akkurat
det var eg. - Dermed skrevet
kremmeren ut igjen; det var ikke
mer å snakke om; det var nesten
som han hadde glemt hele histo
rien så snart han kom utenfor;
han snakket aldri om det, og gad
ikke svare heller om noen forsøkte
å spørre. Og det hendte ikke at
h_an ble. overta,lt senere. Men ju-

tulen hadde ikke alltid vært den
tause, sky vandreren.

Han var blitt glad i jenten på
Opsal for om lag ti år siden, og
jenten var Atla. Vakker var hun
og skøyet med den lange, stygge
kramkaren, hun som andre, og
Jutulen tok det heller ikke så
verst alvorlig, ikke til å begynne
med; han visste han var uliklig
og lite pen, så det var nok inga
von. Men med tid og stund dro
det etter med Jutulen allikevel;
han ble mer og mer betatt av
henne og vi'Sste hva det betød. Så
forærte han Atla en spenne, så
en sølje eller en silkeduk til håret,
()g Atla var som andre jenter
glad i stas og tok i mot, og det
ble mange gaver den forelskede
kremmeren ga henne, men han
visste ikke at jenten for lenge
siden hadde lovet seg bort til en
ung kar som ville begynne land
handel i nabosoknet. Han visste
ikke noe om det, før landhande
len åpnet, og lysningen om bryl
luppet sto i lokalavisen.

jutulen Ja veien om Opsal, ville
snakke med Atla, det kunne ikke
være sant det med lysningen,
trodde han. Men jenten bare lo
og ba ham se seg selv i et speil.

- Eg hadde ikkje trudd dette

om deg lell, sa han sårt og skuf
fet. Hun ble litt brydd, hadde
ikke ventet ,det skulle gå så innpå

_ham heller, __ lJ1en lanqtJ,andleren

sin elsket hun, og hentet ut pre
sangene for å gi dem tilbake til
Jutulen.

- De småsakene kan du ha
eller hive, det er ikkje det S@1l1

harmer meg, Atla, men at du har
drive ap med meg skal eg aldri
glømme. - -

Han strøk sin vei, lang i bena
og litt krøkt i ryggen, det var lik
som noe var gått i stykker for
ham og fra ela ble han den tause
vandreren. Atla lo da han gikk,
men latteren var litt tilgjort, litt
ondt hadde hun av mannen, men
noe sa henne at Jututen ville hev

ne seg. Og slik var elet. Når
Jutulen ranglet over heia eller
gjennom bygdene, gikk han alltid
og grublet på hevnen, men allike
vel kunne han ikke glemme at han
elsket henne. Og han gikk ikke
unda landhandelen heller, der hun
nå var kone og husmor, det var
slik en så trang etter å s.e igjen
kvinnen han elsket, men samtidig
gikk han og ruget over hevnen.
Det var noe upersonlig og ele
mentært ved det, han tenkte ikke
onelskapshillt og var ikke til mein
for noen, men hevnsyken lå som
et skjebnekrav i ham.

Atla var reeld første gangen
han kom, men jutulen nevnte al
dri noe om fortiden, så roet hun
seg med hvert, og ba ham tilmed
på kaffe; mannen hennes og ju
tulen ble godvenner, og med åre-



Stavanger - Bergen

Sverdrup Hanssen

I
Jernvarer og kjøkkenutstyr

Pedersgaten 50, Stavanger
Telefon 23297

8tavanger-
------------,----------- - -
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Den utsøkte olje til all mat

Olaf Runshaug
Bergen

Eid e &. Eid e Als

Entreprenør og Murmester
forretning

Torva1m, 10 - Bergen

Math. Michelsen Angelvik
Bergen

Tlf. 15828 - Finnegården 3

Skibshandel

Norsk Kontormøbel:::
fabrikk Als

Jacob L. Berstad

Tlf.: central 13680 - Bergen

De sikre norske
kvali tetsprod ukte r

gjennem 40 år

. Kull € Koks
c. MIDDELTHON

STAVANGER

Als De Forenede Norske
KontormøblerLaase- og Beslagfabriker

i største utvalg fra egen fabrikk
Oslo Stavanger

Brødrene
Kverneland

Automobilforretning

Telef. 23281 - Stavanger

Hillevåg pL Stavanger

Fabrikasjon av dress, drakt,
kappe og kåpestoffer

Stavanger Kurbad
- 'trick,strupsgt, 10 - TelL 21477

Hillevaag og Olte
F a b rik e r Als

Kur.Behandling for:

Gikt, Ichias og reumatisme
samt plattfot. A

Gode resultater. L SER og BESLAG
Høyfjellsol og fotpleie.

____I

H. A. Namtvedt ~~

Trelastforretning
Høvleri

Snekkerifabrikk

Brødr. Nielsens
Merkelappfabrikk
Specialfabrikk

for merkela pper.
Eskefabrikk,

Bergen.
Solheimsgt. 8 Tlf. 99977

~~ Berto
ø. Holmegt, 14

TeIe f, 22290 - Stavanger
Verktøy - Rekvisita

Olaf L. Muller
Parfumeri. Stavanger

Telef. 24871

Åkessons
Mekaniske Verksted

Stavanger

Fabrikasjon av nye maskiner
Rep, av alle slags maskiner

Tel, 22726 - Tel. 24521

Byggmester

J. Haugvaldstad
Telefon 24035

Hillevåg pr. Stavanger

~~ Rosenberg
Mek. Verksted

Stavanger

Bruk Blinde Barns

Fyrstikker Centralbord 17687 Bergen

,--
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/le fikk kremmeren god greie på
pengesakene til handelsmannen.
Han hadde midler, Jutulen, og så
tok han til å kjøpe opp aksepter
og andre krav på landhandleren.
Ikke sl ik at noen fikk mistanke,
han f6r stilt med dette som med
alt sitt, og brukte år på å for
berede hevnen. Og en dag lot
han en sakfører fremme alle kra
vene under ett, han visste at det
ikke var dekning for halvparten,
og sakføreren skulle ikke by ak
kord, alt ville komme under ham
meren dersom ikke gj.elden var
innfridd innen en bestemt frist.
Og så ble det lyst til auksjon tør
ste fredagen i oktober. Men hver
ken lensmannen eller sakføreren
visste hvorfor jutulen hadde valt
just den datoen.

Kvelden før auksjonen banket
der på kjøkkendøren hos land
handleren, det var jutulen som
huket seg gjennom døren. Man
nen satt ved bordet og støttet an
siktet i hendene, Atla gikk at og
fram og stelte, men ansiktet var
opphovnet av gråt. Jutulen satte
seg på en krakk ved ovnen, der
han pleide sitte, ingen sa noe med
det første.

- 011 har fått det som du vil
nå, Jutul, mumlet mannen. Atla
tok til å gråte igjen.

-- Du kan takke kjerringa di
for det, svarte jutulen.

- jeg har mye å takke Atla
for, men det er bare gode ting 
men nå har du endelig fått hev
nen din - imorgen blir Atla og
jeg så fattige som mennesker kan
gl i; for oss gjør det ikke så mye,
vi tar motgangen sammen SOIll vi
har tatt de gode dagene - men
jeg tenker på jentungen vår.

jutulen hadde ventet at de skul
le be for seg, men Atla sa ingen
ting, og mannen var nokså rolig.

- De kravene du har kjøpt
opp på meg, er gjelda eg måtte
stifte da eg tok til med handelen,
men dersom du gir meg tid, vil
eg kunne klare det - det er het re

tider nå - men d LI slår meg
konkurs, og så mister vi pengene
både du og eg - -

- Eg bryr meg ikkje om pen
gane eller forretninga di, det er
ikke slikt eg vil ha, ja um eg
skulle sette til alt eg eig, det
gjorde ikkje noke, det er ikkje
pengane eg vil ha.

- j kkje det? Kva er det då?
Den gongen Atla log meg ut av

kjøkenet på Opsal, då svor eg å
hemne meg - eg skulle gjera
henne so tatig som ingen annen
- - og i morgon er det brud
laupsdagen deres - -

- ja ja, jutul, hus og heim

kanll du ta fra oss, men ikkje vil
elet gjere deg lukkeleg - - og
det som er millom Atla og meg
blir ikkje mindre etter denne da
gen --

Kremmeren hadde ment å nyte
triumfen da han steg inn til han
e1elsfolkene den kvelden, men nå
satt han og kjente hvor maktes
løs hevnen var allikevel, det var
ingen glede ved hevnen, og Atla
bad ikke for mannen sin, slik
jutulen mente hun ville gjøre. Nei,
han var i grunnen skuffet.

Da gikk kammersdøren op, og
den vesle jentungen stabbet inn
på kjøkkengolvet. Hun hadde

.-'~.. -----""



Drammen - Hønefoss
Vinduer, Dører, Trapper, Kjøkken: og Butikk~

inredninger

Brødr. Lauritzen Trevarefabrikk

Hans Stenberg
Møbelfabrik

Kun en gros

Schwartzgate 33 DRAMMEN Telefon 2428 tlf. 3915 Drammen tlf. 3915

Westad Armaturfabrik
Tlf. Gjeithus 255

AI:
IS

Olaf Dølerud
Byggmester

Blybergsgt. 4, tlf. 698
Hønfoss

Ringerikes Sparebank
Byens og distriktets eldste bank

. Filial: Sokna

Kjellstad's Trevarefabrikk
Dører ~ Trapper ~ Vinduer ~ Kjøkkeninredninger

Telefon 6053 DRAMMEN

Krøderen Dampsag &. Høvleri i Drift A.s
Etablert 1910 (Kjøbmand Odd Kalager)

Telefon 7 c KRØDEREN

A. Eriksen
Bakeri og Konditori

Telf. 267 • Hønefoss i Telf 267

Petter Ask
Murmester

Telef. 245, Hønefoss

Ose. Stubberuds
Bakeri og Konditori

anbefales
Telef. 272 - Hønefoss - Telef. 272

Nes bro Tre var e f a b rik Grand Hote! &. Cafe
Dører ~ Vinduer ~ Trapper

Postbox 23 - Billingstad Telefon Drammen 6807

Obs. Postadr. Billingstad

Hønefoss

Godt kjøkken
Stor parkeringsplass
Garager - Bensin

Telefon Vestfossen 44

Vikersund
Sag' &. Høvleri
tlf. 161 Vikesund tlf. 161
----------'----1

A.s Vikersund
Trævarefabrik

Dører - Vinduer - Trapper
Spør efter «Funkisidealen», vårt paten

terte svingvindu
Telefon 38

«DELIKAT» Flatbrød
har ekte flatbrødsmak

Vestfossen Deiger sig ikke i munnen

Trævarefabrikk A.s Ringerikes Flatbrødfabrik
Petter Kvamme

Telef. 535 - Hønefoss

Dører, Vinduer, Trapper
og Kjøkkeninredninger Br ø d ren e P e der sen

Bilverksted
Hønefoss - TeleE. 669



55TEGN OG TALE NYTTÅRSNVMMER
-----------------

~et var plutselig blitt regn.
~ Etter en lang godvæi's
periode med sol og varme dager,
hadde det smått om senn truk
ket sammen skyer fra havet i
vest, og utpå natten kom regnet.

Da stuepiken Ågot ble vekket
av vekkeruret og hørte regnet
piske mot ruten, var hennes før
ste tanke: I dag kommer pensjo
natsgjestene til å holde seg inne.
Da blir det nok mye mas.. Den
som kunne ta en blund til! jeg
kjenner meg ikke riktig utsovet.
Ble oppholdt for lenge på kjøk
kenet i går kveld. Hun strakte
armene og gjespet, men hev så
teppet energisk til side og hoppet
ut av sengen. Hun visste, hun
bare ville komme til å sovne igjen,
dersom hun la seg tilbake på
puten, så det var best ikke å gi
etter.

staset seg opp med et gult silke
skaut om halsen, og nedenfor var
det bare den korte serken, men i
tørkledet satt en ringlende sølje,
o ghun holdt de små fingrene i
været forat ikke ringene skulle
gli av. Ungen ble stående midt
på gulvet og smile til for.eldrene
og fremmedkaren, hun ville be
undres.. Hele det runde fjeset
strålte, og ,det var smilehuller
både i kinnene og i haken, ja
under øynene også, for ikke å
snakke om de fem smilehullene
på hver håndbakk. Hun gikk bort
til jutulen for å vis,e seg fram.

- Okken har - gitt deg 
dessa? spurte han litt hes.

Det er mammas, strålte un
gen - er jeg ikke fin nå?

- Du får ta av deg detta, ves.la
mi - - Moren tok ungen til seg
og plukket av henne stasen. 
Det er mannen som eier det, for-

Det gikk som hun hadde tenkt.
Da pensjonatets gjester hadde
spist frokost og uffet seg tilstrek
kelig over regnet og ruskeværet.
trakk de fleste seg tilbake til sine
rom, bare et par av de unge her
rene tok på s.eg regntøy for å ta
en tur langs stranden.

Ågot hadde et par timers ar
beid med å ordne og tørke; støvet
i rommene i første etasje. Hun
var nettopp ferdig med salongen
og kjente seg på; nytt søvnig og
trett. Det måtte være det mono
tone regnværet som virket så
søvndyssende. Salongen var tom,
dørene til verandaen var lukket,
ute striregnet det fremdeles. Hun
satte seg på -divanen og bladde
i noen illustrerte blad. Hun fant
fram et kvinneblad og begynte å
lese. Hun hadde nå en time fri,
og den kunne hun likså gjerne

klarte hun. Men barneansiktet
ble en skuffet gjeip, hun så opp
på jutulen som satt og svelget,
så det store adamseplet f.or opp
og ned på halsen.

- Kann ho ikkje få - ha 
stasen, ba han. Det var gått inn
på ham dette, at Atla hadde gjemt
på tingene han hadde gitt henne
den gangen.

- Du vil få noen kroner for
detta også - i morgo, svarte
hun og gikk inn på kammerset
med ungen. jutulen reiste seg og
sto med smykkene som nesten ble
borte i den svære lodne hånden.
Så la han dem plutselig på bor
det og gikk, uten et ord.

Lensmannen ble forundr,et over
det sene besøket, men Jutulen
braste like inn på kontoret.

- Det blir ingen auksjon av
- eg har forlika meg med han,
kom det tvert.

tilbringe her i salongen som på
sitt eget rom. Hennes øyne falt
på en novelle med den lovende
tittelen: «Når kjærlighet våkner».
Hun satte seg makelig til rette
mellom putene for å lese den.
Om det var novellen som ikke
holdt hva tittelen lovet, eller om
det var hun som var for trett,
er ikke godt å si, nok er det, hun
hadde ikke lest lenge før hodet
sank inn mot veggen, øyelokkene
falt igjen - hun sovnet.

Hun kunne vel ha sovet et
kvarters tid, da det hendte. ja,
hva var det? Og hvem var det?
Drømte hun eller var det virke
lighet? Hun kjente tydelig at
noen kysset henne midt på mun
nen. Noe så freidig! Svingdø-.
ren ut mot gangen var i beve
gelse, da hun så vidt kom til seg
selv og slo øynene opp, så noen

- jaså? - Det var godt -
gjort, jutul - - .

- So - lensmannen meiner
det. - - Så ba han om penn
og papir og skrev ut kvittering
for hele gjelden. I et annet brev
SOI11 han forseglet, så ikke en
gang lensmannel1 fikk lese det,
skrev han til AHa at ,datter hen
nes skulle ha det som ble igjen
etter ham. Lensmannen fikk bre
vene med pålegg om å gi dem til
Atla. Så sa jutulen tvert godnatt
og gikk ut i høstnatten med den
svære skreppa over aksla. Tvers
gjennom bygda gikk han og over
heien.

En reingjeter fant jutulen un
der Stutahøvda noen uker s.enere,
men bygdefolk kunne ikke forstå
at jutulen som var så vel kjent
i fjellet, kunne gå utfor der.
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måtte nettopp ha passert den.
Hun sprang bort til døren, kikket
ut og så såvidt snippen av hælen
til en som sprang op ptrappen.
Det var umulig å se hvem det
var. Vedkommende hadde for
stort forsprang.

Hun syntes ennå hun kjente det
varme kysset på Jeppene og
kjente seg både fornærmet og sint.
Hvem kunne det ha vært? En av
de unge herrene naturligvis, men
hvem? Hun lot alle pensjonatets
unge, mannlige gjester passere
revy i tankene, men hun visste
ikke hvem hun skulle stanse ved.
Ingen hadde vist henne noen sær
lig oppmerksomhet. Selv om hun
gikk for å; være vakker, var hun
dog bare stuepiken. Den eneste
som liksom la merke til henne,
var Kjell Holmsen. Han hadde
alltid et vennlig smil tilovers, men
han var altfor korrekt til å ville
stjele et kyss fra henne, når hun
uforvarende var sovnet.

Da hun serverte ved middags
bordet, prøvde hun å studere de
unge herrene for å se om en av
dem skulle røpe seg. Men de snak
ket bare om været og om hva
de skulle finne på for å få tiden
til å gå; ikke en gang Holmsen la
merke Ul henne. Hvem kunne det
ha vært?

Det fortsatte å regne dag etter
dag. Gjestene kjedet seg verre
og verre, til slutt forsto pensjo
natvertinnen at noe måtte gjøres.
Og en dag ved frokostbordet fo
reslo hun: Lørdag lager vi som
merball. Vi rydder til dans i beg
ge de store stuene og salongen,
og jeg sørger for god musikk fra
byen.

Ston begeistring! Det var som
om regnværet ikke eksisterte len
ger. Alle, ikke minst pensjonatets
yngre gjester, ble helt fylt av
tanken på lørdagsballet.

Det viste seg at vertinnen for
sto å arrangsjere en slik tilstel
ning. Lørdagen ble de to store
stuene ryddet, spisebordet og an-

dre møbler ble båret ut. Isteden
for ble det plasert småbord langs
veggene. Lyspærene ble hyllet
inn i kulørt papir, blomster og
busker fra hagen ble tatt til å
pynte opp med. Rommene fikk
et sånt festlig preg, at de. var
ikke til å kjenne igjen.

Agot hadde vært vertinnen til
stor hjelp med å få istand det
hele. Hun hadde et ypperlig
håndlag til å ordne og arrang
sjere med den rette smak. Vert
innen ble så begeistret at hun
sa: - Nå har De vært så flink
frk. Agot, at De skal få være med
på ballet.

- Men kan jeg det da, sa
Agot. Jeg - stuepiken?

- Ja, det kan De såmen. De
er så pen og tekkelig, at De be
høver ikke skjemme ut selskapet.
Dessuten er det mangel på da
mer. Merlælig nok!

Bare jeg ikke blir vegge-
pryd.

Ha ingen angst for det,
jenta mi', sa den joviale vertin

nen.
Agot fant frem en lyseblå

kjole som hun pleide bruke, når
hun om godværssøndagene reiste
inn til nærmeste by. Den måtte
kunne gå an som ballkjole. Hun
tok den på, prøv'de den så godt
hun kunde framfor det lille spei
let på rommet sitt, fant et belte
som passet til kjolen og tok en
halvt utsprunget rosenknopp fra
hagen og festet i sine lyse krøl
ler.

Hun gikk først ned etter at
dansen var kommet godt i gang.
Hun gled forsiktig og litt for
knytt inn gjennom døra og satte
seg ved et ledig bord. Egentlig
er det dumt av meg, tenkte hun,
å være så sjenert. De andre unge
damene har da ikke noe de skulle
ha sagt meg.

Det var en foxtrott og nesten
alle par var på golvet. Et par
herrer, blant dem Kjell Holmsen,
sto ute på' verandaen. Det hadde

holdt opp å regne. Luften var
frisk og mild og fylt aven egen
aroma.

Der kom Holmsen i veranda
døra. Han sto og så seg om en
stund, så fikk han øye på henne.
Deres øyne møttes. Han så over
rasket ut. Var det fordi hun 
stuepiken - tok del i ballet? El
ler var det aven annen grunn?
Plutselig skrådde han over gol
vet og bautet seg fram mellom

• parene og bort til henne. Han
bukket og smilte: - Jeg tar ikke
feil? Det er vår lille frk Agot
Lind?

Hun bare nikket.
De danser vel?

- Om jeg gjør!
- Får jeg da lov? Han tok

hennes hånd, hun rødmet litt og
reiste seg. De gled bort mellom
de andre dansende.

Det kan vel hende at flere av
pensjonatets unge damer gjorde
store øyne, da de så stud. jur.
Holmsen danse med stuepiken.
Riktignok var hun søt og vinnen
de, men likevel! Den yngste frk.
Wilhelmsen, en brunøyd og
svartlokket 18-års dame, sa til
sin eldre søster: - Det kunne
han godt ha latt være altså!

De to var et pent par. De
kledde hinannen og danset godt
sammen. Han over middels høy
de, kraftig og velbygd, litt blek
og forlest, med et godt, om ikke
nettopp så bråvakkert ansikt, og
kloke øyne,. Hun liten, blond, ve
ver og vakker! Ja, det så man til
fulle i kveld, hun var .bent fram
nydelig i sin lyseblå drakt, dan
sen ga hennes kinn farge og øy
nene lyste av godt humør.

Da ,de var ferdig, sa han: 
Jeg tror jeg må sikre meg neste
også, for det er en vals.

- Det går nok ikke, smilte
hun, for den har jeg lovet vår
unge sjåfør. Og så må De ikke
glemme, at De har plikter over
for de andre unge damene.

Hun hadde naturligvis rett.
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konditori «Sentrum» kl. 11 for
middag.

Det ble spilt opp til dans.

- Nå bør De danse med de
andre damene, hr. Holmsen. El
lers blir det ikke greit å være
meg.

- De har bestandig rett. Men
den siste vals~n betinger jeg meg.

Men det ble ingen siste vals,
for vertinnen kom og ropte på
Agot, som måtte hjelpe til med
å bringe alt på plass, når ballet
var slutt. Kanskje den yngste frk.
Wilhelmsen hadde hvisket noe i
øret på vertinnen.

Holmsen foretrakk å la være
å danse. Han gikk ut på veran
daen for å tende en s.igarett.. En
av de unge herrene kom bort til
ham: - Nå! Du har slått deg
på stuepiker? Pen jente forres
ten!

Holmsen svarte ikke, men
snudde ham ryggen.

Den annen trakk på skuldrene:
å! Tar du ,den?

Presis kl. 11 møtte Holmsen

40·2· o

"
DRA""ENSJERN-
"

- Har De ikke mer å fortelle?
- Anei. Jeg har ikke opplevd

så mye. Ikke noe spennende iall
fall. Det har mest vært arbeide.

- Kunne vi ikke treffes under
litt friere forhold, jeg mener ...
utenfor pensjonatet. Her er det
for mange som følger oss med
øynene.

- Men den sosiale avstanden,
hr. Holmsen! Husk jeg er bare
en stuepike.

- Det blåser jeg i. Når er De
fri?

- I morgen er det tilfeldigvis
min frisøndag. Da pleier jeg ta
inn til byen.

- Utmerket! Jeg har min syk
kei. Hvor kan vi treffes?

- Skal vi ikke la det være
slutt med dette i kveld?

ei. Jeg er stedig, skal jeg
si Dem. Når jeg har satt meg
Tloe i hodet, lar jeg meg i'kke
rokke. Hvor kan jeg møte Dem
i byen?

Når De absolutt vil så ...

Han gikk bort og engasjerte den
yngste frk. Wilhelmsen, som så
litt fornærmet ut, men tødde opp,
da han valset avste med henne.

Men student Holmsen og Agot
Lind danset allikevel flere danser
utover kvelden. De var nettopp
ferdig med en tango, da den
yngste frk. Wilhelmsen kom for
bi dem, der de sto ved veggen.

- Men det er jo stuepiken,
ropte hun og spilte forbauset.
De her? Da kan De vel springe
opp og hente aftenkåpen min?

- Agot kjente hun ble rød.
- Dessverre, frk. Wilhelmsen!
Det kan jeg ikke. Jeg har fri fra
arbeidet mitt og har nettopp 10
v,et hr. Holmsen å drikke kaffe
sammen med ham.

- Jaså! De nekte å gjøre hva
gjestene ber om? Det skal san
nelig vertinnen få vite.

Hun så svært fornærmet ut og
ville gå, men Holmsen stanset
henne: - Dersom De går til
vertinnen, frk. Wilhelmsen, går
jeg også. Tenk Dem dertor om,
før De gjør det.

- Er det en trusel ?
- Kanskje!
Hun smilte hånlig og gikk over

golvet til sin søster. De to stakk
hodene sammen, hvisket og tis
ket.

Holmsen og Agot gikk bort og
fikk seg kaffe. De satte seg ved
et bord.

- De tar Dem vel ikke nær
av hva den lille nesevise frøke
nen tillot seg, spurte han.

- Nei, det var jo litt for ty
delig og dumt.

De ble sittende og prate sam
men.

- Jeg vet at De heter Agot
Lind, sa han, men mer vet jeg
ikke. Fortell litt om Dem selv.

- De hører vel på dialekten
at jeg er fra Nordland?

- Jo, det har jeg forstått.
- Jeg er fra omegnen av

Bodø. Kom til Østlandet for et
par år siden.
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på kafe «Sentrum». Hun var der

allerede. - Takk for igår!
- Likeså!

Jeg er Dem så takknemlig.
Hvorfor?
Fordi De tok Dem av meg.
Jeg tok meg ikke av Dem.

Jeg danset med Dem simpelthen
fordi j.eg likte Dem.

Det ble en herlig dag. Da de
var ferdig på kafeen, gikk de på
oppdagelsesreiser i byens omegn.
De fant veien til en naturpark,
hvor det vekslet med skog og
vann og vakre utsiktspunkter. Til
slutt havnet de på en stille, bort
gjemt kafe, hvor det på ,den tid

av dagen bare var noen få gjes
beer. De fant seg en lun krok.
Da de ble sittende og prate etter
kaffen, sa han plutselig: - Jeg
har en tilståelse å gjøre. Det er
noe som tynger samvittigheten.

Hun rødmet. - Det var altså

Dem! Tenk, det hadde jeg ikke
trodd.

- Ja, jeg er forbryteren. Jeg
kunne ikke Ja være. Det var så
frist,ende. Men fra det øyeblikket

.ieg hadde gjort det, kunne jeg
ikke glemme Dem. Det måtte
være noe rart med det kysset.

- Det var ikke pent å over
falle meg sånn.

- Det var kanskje ikke det.
Men De kan få det tilbake.

- Fy! De angrer ikke heller.
ei, så forherdet er jeg.

Kan jeg få ta det tilbake?
Hun vendte seg mot ham. Det

lå ja i hennes blikk.

De avsluttet dagen på kafe
«:Sentrum». Da de kom inn der,
gikk et par unge damer ut. Det
var de to søstrene Wilhelmsen

fra pensjonatet, men det unge pa
ret la ikke merke til dem.

Da Holmsen dagen etter kom
ned til frokostbordet, var det en

ny pike som vartet opp. Han
spurte seg selv, hva dette skulle
bety. Og ,da han senere på dagen
traff vertinnen, stanset han hen

ne opp og spurte: - Hvor er
frk. Lind blitt av?

Hun er sluttet.

Hvorfor det?
Å, ingen spesiell grunn,

svarte hun unnvikende. Tjeneste
folk kommer og går, vet De.
Vertinnen virket svært reservert.
Det lot ikke til at hun ville ut
tale seg tydeligere.

Han fikk greie på at hun var
reist tidlig om morgenen. Er det
for meg hun er flyktet, tenkte
han. Eller ligger det noe annet
bak? Frøknene Wilhelmsen kan
skje? Dersom hun er i Oslo, skal

jeg nok finne henne igjen.

Men det ble ikke lett å finne
igjen den lille ·stuepiken. Hun var

eig ble forsvunnet. Da Holmsen
kom tilbake til Oslo, prøvde han

å oppspore henne, spurte bl. a.
på Folkeregistret og Arbeidskon

toret, men ingen kunne gi ham
noen sikre opplysninger. Han
måtte til slutt oppgi å lete .etter
henne. Men han glem te ikke sitt
sommerbekjentskap. Det gamle
ordtaket: ute av øye, ute av sinn,
gjalt nok ikke her. Det hendte at
han ofte syntes han så henne. En
liten vever kvinneskikkelse på

gata kunne bringe ham til å stan
se i forventning, men han ble be
standig skuffet. Høst, vinter og

vår gikk, sommeren kom på nytt.
Denne sommer reiste han til

fjells, vandret over moseflyer, lå
i seterhytter. Det hendte mangen
gang, at han når han pustet ut
etter en slitsom tur, plutselig kom
til å huske søndagen i kystbyen,
da han fartet rundt med en liten
blond og lyskledd stuepike som

iLet Ågot. Den søndagen sto i
minnet med en særlig glans.
Montro hvor hun er nå, tenkte
han. Skal jeg virkelig ikke treffe

henne igjen?
Han kom tilbake til Oslo. Og

en høstklar septemberdag sto han
sammen med hundreder andre

studenter på plassen foran Uni
\Tersitetet for å ta del i festlig
hetene i anledning av immatri
kuleringen av nye studenter. Rek-'
(or hadde holdt sin tale, Filhar-

maniske hadde spilt og studenter
sangforeningen sunget. Festlig
hetene på plassen var torbi. Han
bante seg vei ut mot Karl johan.

:)a gikk det plutselig et sjokk
gjennom ham. Hva var det for et
ansikt? Disse smilende øyne,
denne lille, vevre figuren? Stue

piken Ågot med studenterlue ?
Det måtte være en forveksling.
Han arbeidet seg fran! til henne.

- Er det Dem frk. Ågot Lind,

eller tar jeg feil?
Hun ble stupende rød. - Oet

er nok meg.
Han tok henne resolutt under

armen. - Nå slipper De ikke fra
meg så lett. Vi har mye usnakket,

vi to!
iJe gikk en lang tur i Slotts

parker!. Hun fortalte, at vertinnen

i pensjonatet hadde bedt henne
reise pt. dagen. Noen av de unge
Jamcne hadde klaget på henne.
Det var lett å forstå hvem. Hun
reiste hjem for å lese videre. Og
så kom det: I Oslo hadde hun
v::crt ansatt ved telegrafen. Sam
tidig hadde hun lest til artium.
Fal å tjene litt ekstra hadde hun

tatt plass som stuepike. Det var
samtidig som en slags ferie. Job
ben som stuepike hadde moret
henne til tross for at den var

nokså anstrengende. Hun hadde
høstet atskillig menneskekunn

skap den sommeren på pensjo
natet. Når hun reiste uten å ta
avskjed med ham eller etterlate

sin adresse, var det fordi hun
trodde at det hele fra hans side
bare var en sommerflirt. Jeg vil
ikke være en sånn som man bare
leker med, sa hun. Men hun had
jc stadig tenkt på ham, tilsto
hun, og var glad over å møte
ham.

- Jeg syntes alltid at det var

noe eget ved Dem, frk. Lind. oe
... jeg kan ikke godt forklare det
... kultivert likesom. Men jeg kan

ikke tilgi at De rømte Deres vei.
Heldigvis! Ennå er det tid til å
hente igjen qet vi har forsømt.

- --- -------
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U
tenfor Festiviteten sto det

alt en lang kø av nys
gjerrige som ventet på at

karnevalsgjestene skulle komme.
AI ne Eng kom i tidligste laget.
Han hastet gjennom køen, inn
hyllet i sin regnkappe. Da noen
av tilskuerne fikk et glimt av
fløyelsbuksene hans, ropte de:
- Det er prins karneval! Han
rødmet under masken og skyndte

seg inn.

Den store salen lå i dempet be
lysning. Lysekronen i taket og
alle sidelampene var hyllet inn i
rødt, blått og grønt flor. En de
korasjonsmaler hadde vært på
ferde og tryllet fram noe som
skulle forestille sydens landska
per med palmelunder, luftig
kledde kvinner og menn i lek og
dans, og gondoler, fylt med fest
kledde mennesker, vuggende på
blå kanaler. På den unge Arne
Eng virket det hele som en åpen
baring, han ble stående som for
tryllet og stirre inn i eventyrlan
det.

Plutselig hørte han latter og
høyrøstet snakk oppe fra scenen.
Han rev seg løs av stemningen
og gikk dit opp. Her satt et par
av dem som skulle være med i
den sketsjen han hadde skrevet
og innstudert til karnevalet. De
drakk pjolter. Den ene var alt
temmelig påseilet.

- Sk... skal det ikke være en
pjolter, hr. dikter? snøvlet han.

Eng som tenkte på sketsjen,
fikk bange anelser.

- Nei takk, sa han. Ingen fyll
før vi er ferdig på scenen. Dere
skulle være litt forsiktige.

- Tøys med deg, mente de to.
Vi spiller best når vi har et aldri
så lite bluss på lampen.

Eng gikk fra dem. Åssen skal
dette gå?

Salen begynte å fylles. Det var
de vanlige karnevalsfigurene i
broket utvalg: dominoer, pjerrot
ter, negere, matroser osv. med en
og annen festlig maske iblant
som stakk seg ut fra de andre og
satte spiss på. Den brokete ska
ren klompet seg sammen i små
grupper under galleriene, enkelte
par hvisket og tisket, så på
hverandre, målte hverandre.

Også galleriene fyltes. Der
satt tilskuerne som gledet seg til
karnevalet som til et skuespill og
håpet og ventet, at kvelden og
natten skulle gi dem stoff, som
de kunne leve høyt på lenge etter.

Arne Eng fikk samlet sammen
troppene sine på scenen. Det så
mistrøstig ut. De fire som skulle
opptre i sketsjen, var allerede
mer og mindre animerte. Bare
fem te-mannen, han som skulle
lese prologen, var helt edru.
Hvordan ville dette ende? Eng
prøvde å si noen formanende ord,
men det burde han helst ikke ha
gjort, for de ba ham holde kjeft,
de hadde spilt både den og den
rollen de, så kom ikke der!

Han krøp ner i sufflørhullet,
blek og forberedt på det verste.
Uff! Der var det støvet og kaldt.
Og tok han ikke feil, var det
noen rotter som tok flukten med
det samme han kom ned. Så ble
scenen ryddet, og teppet gikk

opp. Prol,ogus trådte inn. Han
så virkelig flott ut, var kledd som
Mefisto. At han til daglig var
alminnelig skomakerlærling, skul
le såvisst ingen kunne se på ham.
Han var flink og sa fram med
høy og klingende røst en versifi
sert oppfof'dring til karnevalets
gjester om å jage sorger og be
kymringer på dør og gi plass for
gleden og det gode humør. Eng
så straks litt lysere på stilli'ngen.
Men han begynte å fryse på bena.
Det trakk så forbanna nede i
dette hullet.

Der kom første visesanger! Han
vaklet mer enn han gikk, men
strålte over hele fjeset på grunn
av mange og sterke pjoltere.
Publikum trodde visst at vaklin
gen hørte med til figuren og mot
tok ham med bifall. 'Så skulle
han synge. Pianisten ga ham to
nen gang på gang, men han kom
seg ikke i vei. Istedenfor sang
et bredt, gemytlig grin. Publikum
lo og kom med spydige tilrop.
Forfatteren i sufflørhullet kald
svettet til tross for, at bena kjen
tes S0111 istapper. Endelig fant
visesangeren tonen, det var bare
ikke den visen Eng hadde innstu
dert med ham, men en g,ammel
d ri kkevise:

«Kom brødre, la oss drikke,
før nattens fest er endt!»

Han sang med dyp, rusten øl
bass.
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Da!kom en behiertet mann fra kulissene og trakk sangerenbort ±ra

scenen i frakkesjøtene.

Publikum ble utålmodig og
ropte:

- Slutt med det tøyset! Spill
opp til dans!

Da kom en behjertet mann
springende fra kulissene og trakk
sangeren bort fra scenen etter
frakkeskjøtene.

Visesanger nr. 2 og 3 kunne
til nød passere, men Ida nr. 4
kom, ble det liv i leiren Igjen.
Han vi'lle overhodet ikke synge,
men begynte å vrøvle fram en
tale til publikum. Han sto der
og svaiet som en balansekunstner
på slapp line. Eng satt og skjalv
av kulde og nervøsitet, han had
de en kjensle av at bena hadde
forlatt kroppen og var spasert
sin vei. Han gjemte seg, fektet
med armene og ropte til mannen
på scenen:

- Syng da, menneske! Syng!
Men taleren ble bare fornær

met, bøyde seg ned til ham og
skrek:

- Hold kjeft! Du kan pinadø
være glad ,at jeg ikke synger den
drittvisa di!

I det samme gikk teppet ned
med svimlende fart, og musikken
stemte i en feiende marsj.

Det var festkomiteens formann
S0111 hadde grepet inn for å få
en slutt på skandalen. Han kom
og hjalp Eng opp av sufflørhul
let.

- Assen har du det? spurte
han.

- Som en druknende som blir
berget i land, svarte Eng, som
hakket tenner av kulde.

- Kom, skal du få en varm
toddy!

Eng var så stiv i bena, at han
stolpret avgårde som en gammel
mann.

- En forferdelig fjasko, støn
net han og begynte å gni bena
for å få liv i dem.

- Ta det ikke så tungt, trøstet
formannen. Snart er dansen i full
sving, og da er alt glemt.

Toddyen hadde god virkning.

Han kjente seg gjennom rislet av
en lun varme, bena begynte også
å komme i form igjen. Men det
er synd å si at han var videre
høy i hatten, da han ruslet ned
i salen. Og han som hadde gle
det seg så til dette karnevalet.

Apningspolonesen gikk frem
deles. Parene kom inn i salen
etter å ha vært en runde i kabi
nettene. Det kom stadig nye
karnevalsgjester. Eng som sto
like ved inngangen, la plutselig
merke til et nytt par som kom.
Det var over begge noe aparte
som fanget hans oppmerksomhet.
Damen var liten og vever, var
kledd som borgfrue fra middel
alderen i høyhalset kjole med
puffermer. Kjolen var vinrød i
fargen, hun hadde svart, krøllet
hår, lange, hvite hansker, små
føtter i sko av sølvbrokade.

- Hvor nydelig hun er, tenkte
Eng. Hvem kan det være? Led
sageren var en høy, statelig kar
i Holberg-kostyme.

Polonesen kom nettopp forbi
der, hvor de to sto. Den lille borg
fruen må ha lagt merke til at
Eng stirret så intenst på henne,

han så det funkle i noen brune
øyne - eller kanskje var de blå?
- Hun sa noen ord til sin led
sager, vendte seg så mot Eng,
gjorde et kokett kniks og sa nep
pe hørlig:

-- Skal vi?
Hun nåkket i retning av polo

nesen. Ent's.kjalv i knærne, så
nervøs ble han .Han bukket kei
tet, mumlet noen uforståelige ord
og bød henne armen.

Han ble plutselig fylt aven
uforklarlig og eiendommelig stem
ning. Glemt var fadesen på sce
nen, glemt den kvalfulle stunden
i sufflørhullet, han kjente en fin,
behansket kvinnearm ligge lett i
sin, han så en gras.iøs kvinne
skikkelse trippe ved sin side, den
vakreste av dem alle, sa han til
seg selv. Av og til skottet et par
mørke øyne på ham som om de
spurte: - Hvem er egentlig De
for en? Som ved et trylleslag var
han fanget inn av karnevalets
eventyrstemning, han var ikke
lenger en fattig kontorist som
satt på kontor fra ni til fire, nei,
han var en fløyels kledd trubadur,
SOm førte sin hjertedame til dans.

•
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bøyde seg framover og kysset
ham. Han ble varm og fortumlet,
gjengjeldte kysset en gang, flere
ganger. Han ble het, tok henne
inn til seg og ville bare kysse,
kysse disse varme, fuktige lep
pene, da hun plutselig rykket til
bake og slo på lyset:

- Ikke så stormende, kjære
trubadur! Vi glemmer å danse,

• ropte hun og sprang opp fra bor
det. - Kom! Hun trakk ham i
småsprang inn mot salen.

Karnevalsstemningen hadde
nådd sitt høydepunkt. Musikken
larmet, skrattet og skrek. Det var
ofte vanskelig å skjelne noen be
stemt melodi, men det tok visst
ingen seg nær av, bare takten var
i orden. Og takten var der! Den
ble markert av tromme- og pau
keslag, saksofonstønn og hese
brøl fra trompeter og basuner.
Den store salen var som et bøl
gende hav. oen projektører kas
tet sitt fargeskjær over parene,
som vugget, hoppet og gled av
sted til musikkens larmende takt.

Det lakket mot tiden da mas
kene skulle falle. Trubaduren og
den lille borgfruen hadde på nytt
vært inne og fått forfriskninger.
Da de hadde tømt de siste glas
sene, sa hun plutselig:

- Takk for de hyggelige ti
mene! Ta denne som et lite min

ne! Hun tok en liten kunstig rose
som hun hadde stukket i håret
og festet den i oppslaget på
jakken hans. - Jeg har også lyst

A L T' E lA E K TRI S K
ELEKTRISITETSFIRMAET

~ For et hell, jeg har hatt,
tenkte han. Karnevalets mest sti
lige dame. Ubetinget! Hvor
trådte hun i'kke fast og sikkert
på golvet med sine små føtter, ja,
hvem danset slik som henne? Og
måten hun lente seg inn til ham
på, fortrolig, halvt hengiven, et
iite varmt rykk av hennes be
hanskede hånd, den dype, varme
~tel1lmen, den smittende, morsom
me latteren, alt fortryllet ham ...
alt!

Han hadde bedt henne ta mas
ker] av om bare for et øyeblikk,
det måtte være et nydelig ansikt
til denne smidige, vevre figuren.
t/ien hun hadde ristet energisk
på hodet:

- Ikke før de andre.

Han hadde måttet slå seg tii
tåls med det. De satt og små
pratet. Hun hadde fått ham til
å fortelle. Da han skildret den
medfarten sketsjen hans hadde.
fått, lo hun høyt:

- Akk ja! En dramatiker må
være forberedt på litt av hvert.
Men nå er vel alt glemt, føyde
hun trøstende til. Og som for å

understreke dette, dreide hun på
kontakten til den lille lampen, så
det ble nesten mørkt i kroken,

sjarmøren i ham, han hadde al
dri tidligere evnet å gi seg så
umiddelbart hen r stemningen.

N;; satt de i en lun krok i et
hyggelig kabinett langt borte fra
den store salen og nippet til en
c1ri'lk.

Polonesen gikk etterhånden
over til sakte vals. Eng var ner
vøs for valsen. Riktignok hadde
han danseskolen bak seg, men
han fryktet likevel for at han ikke
skulle komme riktig i gang, kan
skje han viJIe trå feil, kanskje
det ville gå så elendig at hun
forlot ham og søkte en annen
kavaler. Og det gikk svært dår
lig. Han kjente hvor stiv og klos
set han var, når det gjaldt å
komme seg rundt i takt til tonene.
Au! Der trådte han sin dame på
tærne! Han ble stiv av skrekk.
Det ble fjasko for annen gang i
kveld. Da høyde hun seg mot
ham og hvisket:

- La meg overta ledelsen fo
reløpig!

Han fulgte rådet, og hun tok
lett og sikkert føringen. Nervø
siteten ga seg, han ble helt rolig.
Istedenfor å bry hjernen med ås
sen han skulle sette bena, lot
han seg fange inn av dansens
rytme. Og nå merket han at hun
litt etter litt overga føringen til
ham igjen, det gikk fint, det gikk
storartet! Da valsen var endt,
hvisket hun:

'- Men De danse da utmer
ket! Bare litt lampefeber til å
begynne med. Vi danser neste
dans også, ikke sant?

Neste dans! Det var intet han
heller ville! Hver dans ville han
ha. Ingen andre fikk lov å danse
med henne. Dette tenkte han, men
han sa det ikke. Det var såvidt
han fikk stammet fram:

- Mer enn gjerne!
Da et par timer var gått, had

de trubaduren ikke tallet på alle
de dansene han hadde hatt med
sin borgfrue. De hygget seg
sammen helt umiddelbart, hun var
som en løssluppen unge, full av
moro og spillopper. Og hennes
lystighet smittet Eng, så all kei
tethet og forlegenhet ble blåst
vekk, han ble munter og morsom.
Han var forbauset over seg selv,

httn nCldd~ forstått å, !okk;~ fra.m
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Nu satt de i en lun krok i et hyggelig kabinett langt borte

fra den store salen.

til å skrive noen ord! Hun tenkte
seg litt om, skrev derpå hurtig
noen linjer på en papirserviett,
brettet den sirlig sammen og ga
ham den. - Les den ikke før De
kommer hjem! Lov meg det!

- Men vi skal cra ikke skilles
alt nå, sa han litt forskrekket.

år maskene er falt, skal vi først
bli kjent for alvor.

- Ja så, De troT det, De, tru
badur! Hun lo, slo ham med vif
ten over kinnet og tok armen
hans. De gikk pratende og leende
inn mot salen. I døren til salen
stanset hun, trykket varmt hån
den hans og sa:

- Nå går jeg for å gi en be
skjed til den herren, som fulgte
meg hit. Adjø!

- Jeg venter Dem her, sa Eng
og nikket. Hun svarte ikke, men
vinket et par ganger til ham, før
hun forsvant i vrimmelen.

Da vår unge trubadur hadde
stått på samme pletten et kvar
ter omtrent begynte det å gå opp
for ham, at hans borgfrue ikke
kom tilbake. Han tok en tur
gjennom alle kabinettene og gikk
ut i korridoren, men ikke et glimt
av henne, han speidet etter. I en
av korridorene lå visesanger nr. 1
og snorksov. Han lå der stor og
tjukk på maven, og frakkeskjø
tene hang ned på hver side som
luffene på en hvalross.

Da han kom inn igjen, var mas
kene falt. Han så på karnevals
gjestene. Byen var ikke større
enn at han kjente de fleste. Men
nå da hans dame ikke mer lot seg
se, syntes han at den fortryllelsen
som hadde hvilt over karnevalet,
var brutt. Nå minnet det hele
om en alminnelig støvet danse
moro. Polonesen gikk over i en
feiende galopp. Se, der fløyen
ung grossererspire avsted med
Fortau-Petra, en av byens mest
kjente piker, i armene! Han var
kledd som eskimo, og hans run

de) røde hode stakk opp av eski-

modrakten som en kjempestor
glinsende tomat!

Nei, her var det ikke lenger
morsomt å være!

Men de på galleriet mente visst
nok det motsatte, for dem be
gynte nå den egentlige moroen.
De speidet i alle retninger, stakk
hode sammen, pekte og nikket.

Den unge trubaduren kjente
plutselig lede ved det hele, gikk
ut i garderoben, fikk tøyet og
ruslet hjem.

Hjemme på rommet ble han
sittende på sengekanten uten å ta
av seg trubadurkrakten. Han stu
derte den lille billetten hun had
de stukket til ham. Der sto skre
vet med en nett, sirlig skrift:

«Borgfruen skjulte sitt ansikt
og trakk seg tilbake for aldri å
vise seg mer. Trubaduren svang
sin hatt, slengte sin luth over
skulderen og tok landeveien fatt
for å synge ut sitt savn og sin
lengsel for alle vinde.»

Det var alt. Intet navn, ingen
adresse. Det lød som et ei tat fra
en gammel roman. Hun vil bare

fortelle meg, at det hele var et
karnevalseventyr, tenkte han.
Hvem var hun? Han kastet seg
tilbake på sengen med billetten i
den ene hånden og rosen hun
hadde gitt ham, i den annen, lå
en stund og stirret opp i taket og
prøvde å kalle tilbake i erindrin
gen kveldens mange inntrykk og
stemninger, men trettheten over
mannet ham, og, snart sov han
ungdommens sunne og faste søvn.

*

På et rom i byens beste hotell
holdt skuespillerparet Jess,en på
å kle av seg. Hr. Jessen, en høy,
røslig kar med markerte, men litt
slappe ansiktstrekk og en litt
hoven, overlegen mine, sto fram
for speilet og løste slipset.

- Det var virkelig et godt på
funn av deg, Lussi, dette med
karnevalet. Han så smilende på
sin lille frue, som sto borte ved
servanten og ordnet sin drakt.

- Ja, ikke sant? Du moret
deg du også? Hun tok en svart,
krøllet parykk av hodet.
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lukter forresten småby, hvor jeg
står og går. Jeg er glad det bæ
rer tilbake til hovedstaden igjen.
Han trakk mansjettskjorten av
seg og gikk inn i badet.

Hun gikk bort til speilet og
betraktet sitt kontrafei. En nett
og vever kropp, fremdeles ung og
spenstig, men et ansikt, som var
blitt gammelt, rynket og slitt i
teatrets tjeneste. Bare munnen
var fris.k og fyldig, og øynene
strålte brune og blanke. Hun
gjeipet litt til bildet i speilet og
mumlet:

- Narraktige gamle kone, hva
du kan finne på. Så gikk hun
bort til vinduet, og fra gaten
hørte hun latter og støy fra kar
nevalsgjester som var på hjemvei.
Hun ble stående der lenge og
stirre ut i natten.

- Jovisst moret jeg meg. Men
du! Hva slags fyr var det som
hele kvelden fulgte i hælene på
deg?

- Var det ikke en ung, stram
kavaler kanskje?

- Han gikk an. Men har du
noen anelse om hvem han er?

- Nei. Det har forresten min
dre å si. En kjekk gutt ...... kon
torist eller slikt noe. Han skrev
forresten vers, fortalte han.

- Det behøver da ikke være
noen anbefaling, bemerket Jessen
tørt.

- Å, han var så hyggelig! Og
så forlibt! Hun lo smittende.

- Ja, du er en nett en du!
Jessen prøvde å gjøre seg morsk
i røsten. - Sette fluer i hodet på
unge menn... du i din alder. ..
kunne gjerne være bestemor. Du
lot deg kanskje kysse også?

- Hvem vet? Hun smilte un
derfundig. Forresten var du ikke
borte du heller! Du klemte de un
ge pikene nokså varmt under
dansen. Jeg holdt øye med deg
av og til.

- Hm! Han kremtet forlegent.
Det var jo karneval. Du var for
resten nydelig i kveld, Lussi! Det
var få som gjorde deg rangen
stridig.

- Han sa så min trubadur og
så!

- Lettet du litt på masken?
- Nei. Hvorfor skulle jeg det?

Vise ham et falmet gammelkone
ansikt, ødelagt av sminke og
smørelse! Han fikk beholde illu
sjonen. Vet du! Hun så smilende
på sin mann. Jeg følte meg så
ung i kveld. Jeg ikke bare spilte
rollen som ung pike, jeg levde
den.

- Men din trubadur da?
- Å, ungdommen glemmer så

lett. Han skriver kanskje noen
vers om sin borgfrue. Bare skade,
at jeg ikke får lese dem.

- Det er neppe noe tap, brum
met Jessen. Slike småbypoeter
pleier å være nokså banale. Det
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Oppgjøret.
Av Ingolf Stokomar.

E
n brunbarket kar steg i

land fra lokalbåten; han
slang en grå seilduks
sekk inn på kaien. Så

ble han stående og glane om
kring. Det var som for ti <1 l"

siden altsammen, bare så mye
mindre. Stedet hadde vært større
og romsligere i tankene mens han
fartet fra havn til havn. Det
hadde tatt lenger tid enn menin
gen var å skrape sammen de seks
tusen kronene som skulle gjøre
faren gjeldfri, og da brevet kom
at faren var død et par år etter
utreisen, var det liksom han slapp
taket i oppgaven en tid. Det var
ondt å vite at gamlingen var gått
i graven med den stygge mis
tanken på seg for underslaget.
Han hadde tidlig mistet konen,
men giftet seg ikke opp att, det
var bare sønnen - Karl - han
levde for. Ja, sønnen som han
eslet en stor fremtid, og så sine
bank- og kommuneregnskaper.

Og nå sto båtsmann Karl Ram
berg på kaien med pengene i
lommen, det var sant nå, men
regnskapet skulle ut av verden.
Men været og de grå husene var
blitt så små i mellomtj,den, bare
syrenbuskene var blitt større. De
sto og grodde i alle bergskorter
og forsøkte å springe ut. Og
der borte i vika, der krattet var
en hel skog, der hadde hun bodd.
Kanskje bodde hun der fremdeles,
han visste ikke noe om det mere.
Og der oppe på bakken sto de~

lange lave huset som en gang
hadde vært hans hjem. Å nei, på
femten år forandres så mangt;
Marie var nok ikke lenger her i
været. En liten tykk fyr med
briller kom trillende bortover mot
ham og løftet på hatten.

- Er det ikke Karl Ramberg?
spurte han.

- Jo. Og De er Sevaldsen -?
- Akkurat, hyggelig å se Dem

igjen, Ramberg - hjemom som
snarest?

De ristet hverandres hender,
men båtsmannen svarte at han
skulle ut igjen ganske snart.

- Ja ja, det er vel for smått
for en langfarende her hjemme,
vil jeg tro. Ja, De husker vel at
jeg overtok stillingen etter Deres
far - så jeg og min kone har
nok overtatt Deres barndomshjem
også.

- Det er vel bare rimelig, De
var kasserer i banken - -

- Men kom og bo hos oss de
dagene De blir her; jeg tror nok
min kone vil gjøre store øyer når
hun får se Dem igjen.

- Deres kone? Kjenner hun
meg da?

- Vi får se - vi får se. 
Sevaldsen kikket i smug på sjø
gutten mens de gikk oppover.
Det var plantet syrenbusker j
hver eneste bergskorte. Ramberg
kunne ikke la være å undre seg.
Det hadde vært bart den gangen
han for hjemmefra.

- Det er min kones arbeid,
forklarte Sevaldsen. I det samme
rundet de husnoven, han stakk
månefjeset inn kjøkkenvinduet og
ropte oprømt:

- Her kommer jeg med en
sjelden fugl til deg, Marie.

Hun kom ut på trappen for å
ta imot, men ble stående å stirre.
Ramberg slapp klesekken i bak
ken, og :Sevaldsen fikserte dem
begge gjennom brillene, men så
smatt han inn, de trengte kanskje
å være alene et par minutter.

- Nei, dette - mumlet båts-

mannen og så betatt på henne,
- er det du, Marie?

- Karl - å Karl - -. Så
tok hun seg sammen. - Du får
stige inn, mumlet hun, men han
ble enda stående litt før han
kunne løsrive seg. Så smøg han
forsiktig inn av døren, den han
var gått ut av for så mange år
siden. Det var vanskelig for Se
valdsen å holde samtalen i gang,
når de to så på hverandre, ble
det en pinlig pause, tusen spørs
mål og bebreidelser suste tause
over bordet. Men Sevaldsen ville
ta oksen ved hornene med er,
gang.

- Ja - var ikke dere to kjæ
rester en gang? lo han, men holdt
allikevel øye med dem, latteren
skulle være frisk, men virket til
gjort. - Ak ja, tiden forandrer
så mangt.

- Som du snakker, svarte ko
nen, hun var blek i ansiktet.

- Nå nå, en sjømann har sag
tens en kjærest i hver havn - -

- Jeg var ikke sjømann den
gang, bet båtsmannen av og så
visst på konen, dere vet hvorfor
jeg gikk til sjøs.

- Ja - det var en sørgelig
historie, men jeg tror gamle Ram
berg var uskyldig, snakket Se
valdsen ned i koppen.

- Takk for de ordene, Sevald
sen, men mistanken kverket ham
nå allikevel.

- Ja, ja, det er vel så. 
Men har De ikke tenkt å begi
sjøen nå, Ramberg - her kunne
jo være så mangt for Dem -?

- En langfarer kan ikke trives
i denne ravnekroken, avbrøt ko
nen og skiftet farve. Hun følte
to par forundrede øyer på seg.
Men båtsmann lo stille og hardt.
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sa han og rakte fram en gulnet
konvolutt.

«Til Karl Ramberg, dersom han
noen gang kommer tilbake til
været,» sto det utenpå konvolut
ten.

- Ja, dette har jeg skrevet av

hensyn til min etterfølger, jeg er
jo en gammel mann, forklarte
presten og stilte seg foran vin
duet med ryggen til. - Forresten
kjenner jeg innholdet.

Bårtsmannen ble stående å
fingre med brevet en god stund
før han åpnet det, han husket
godt Nils, den gamle poståpne
ren. Så stakk han slirkniven i
papiret og skar opp.

«Da jeg snart skal stedes for
den evige dommer, ønsker jeg,
Nils Loonvig Andersen, å lette
min samvittighet for Gud og Karl
Ramberg, om han nogen tid igjen
andløber været.

Jeg haver av bankkasserer O.
Sevalds.en mottaget penger for at
tilbageholde og give ham alle
udenlandske breve der have an-

A R N T

var så trå til å ta imot penger.
Og alltid kom han med utflukter
og fikk satt ut oppgjøret gang
på gang. Det var så mangt båts
mannen gikk og funderte på,
mens han ventet at tingene skulle
ordne seg, og syrenene blomstret
omkring i alle bergskorter i sterke
duftende ·flaker.

Så en dag fikk han brev fra
gamle-presten inne i byen, han
ba Ramberg komme inn til en
konferanse. Hva det gjaldt kunne
ikke Ramberg hitte ut; han kjen
te ikke noe til presten, hadde al
dri snakket med ham. Men noe
særs måtte det sagtens være. Så
tok han lokalbåten en dag og
huket seg inn på prestekontoret.

- Jeg har et brev til Dem, sa
presten, det er skrevet aven
mann på hans dødsleie - -

- Fra - far min?
- "ei. Jeg kom dessverre for

sent, han var allerede død da jeg
nådde fram. Vi hadde nemlig en
svær storm den gangen. - Bre
vet er fra den gamle poståpneren,

- Jeg er nok ikke videre vel
kommen i ravnekroken.

- Det var en som skulle skrive
fra hver havn - mumlet hun.

- Det var en som skrev fra
hver havn i to år - uten å få
svar tilbake - -

- Han hadde kanskje glemt
å skrive adressen utenpå, svarte
hun trassig. .5evaldsen ble uro
lig; han skjønte at de ikke var
kommet over det ennå.

Men kjære folkens, dere vil
da ikke trette om slikt nå, ti
femten år etter? Han forsøkte å
snakke lett og spøkende, men fikk
det ikke til. Stemningen var tryk
ket. Så '-eiste båtsmannen seg og
takket for traktementer.

- Jeg får finne meg et armet
losji så lenge, mumlet han ;;ten
å se på noen. Han kjente et un
derlig hat til den :unde; tilfredse
Sevaldsei1. Det bl,", stille mellom
ektefolkene etter gjesten var g.:itt.

-- Hvodor ba du ham hit? 
var du - redd? spurte hun plut
selig og satte øynene i mannen.

-Redd? Hvorfor' skulle jeg

være redd ham? - Jeg redd?
- Nei - 'det må du selv vite;

hun tørret øynene som snarest.

*
Ramberg hadde vennet seg til

å tro at Marie var blitt gift med
en annen, men møtet med ung
domskjæresten rev allikevel opp
det gamle såret. Allikevel tenkte
han på å slå seg til i været; han
var lei sjøen og alt det hjemløse
slitet. Det gikk fjorten dager,
mens han forhørte seg etter en
passende lott i en fangstskøyte ;
han snakket med Sevaldsen om
det også, han hadde selv part i
flere skuter. Men Sevaldsen var
ikke vi'dere ivrig slik, og da Ram
berg snakket om å gjøre opp fa
rens gjeld, ble mannen rent ner
vøs. Det var til å le av, det var
likt til at mannen ikke vilJe ta
imot sine egne penger, og båts

mannen lo ved seg s.elv, han had
de aldri møtt et menneske som
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løpet dette posthus til frøken Ma
rie Måseviig, og haver jeg der
hos min evige sjel bebørdet at
benegte naget breves and løp når
bemeldte pige haver derom fore
spurt. Denne tilståelse for Gud
og mennesker på det at mig til
givelse og salighed måtte for
undes.

ils Loonvig Andersen.»
Båtsmannen reiste seg og var

hvit i synet, men presten vendte

seg like fort og stanset ham.
- Vi bør tilgi dem som gjør

oss urett og fortrediger oss, Karl
f\amberg - sett Dem og la oss
snakke sammen.

- Har pastoren snakket med
Sevaldsen?

ei, han hadde allerede vært
gift med henne i tre år da post
åpneren døde.

- Men da skal jeg snakke med
ham. Vet pastoren hvorfor jeg
måtte ut?

- Nei. Var det på grunn av

Deres far?
- ja. Han ble mistenkt for å

ha underslått seks tusen kroner
av bankens midler. Han har al
dri gjort det. Men pengene mang
let, og for ikke å komme under
tiltale mottok han Sevaldsens til
bud om å låne de manglende
pengene av ham for å dekke
mankoen. Sevaldsen var kasse
rer den gangen, og jeg leste til
artium. Men jeg sluttet med det,
for jeg ville tjene tilbake de pen
gene, så far min kunne gå gjeld
fri i, graven. Jeg klarte det ikke
mens han levde - først nå er jeg
kommet hjem for å gjøre opp. 
-- Og så har den mannen s,tjå
Jet jenten fra meg.

-- jeg var selv i bankdireksjo
nen den gangen og er sikker på
at det ikke var på grunn av uhe
dedige transaksjoner Deres far
kom i mangel, og da han tilbød
ei ciekke beløpet, trodde vi han
tok av sine egne midler. - Pres
ten rynket skallen og tenkte høyt.
--- Sevaldsen? Umulig, jeg vet

at han den gangen ikke eide mer
i~ni1 sin lønn som bankkasserer.

- Så - sier presten det? 
båtsmannens kjaker ble harde vg
kan tete som når sjøen gikk høyt,
og det sto på spill.

- Men herr Ramberg -?

- De seks tusen kroneneiar
min ble mistenkt for å ha svind
let bort -- var de samme seks
tusen han tok imot som lån av

~in kasserer. - Dl' sier han ikke
eide annet enn sin hassererlol1n.
- ja, da er det !10k en forbin
delse mellom de pengene ug dette
brevet, pastor,

- Dette er forferdelig-. jeg
vil snakke med Sevaldsen -- 

- Det vil jeg også, pastor!
- Gjm ikke noe overilet, Ram-

berg - det kan være en annen
forklaring.

Bå tsmannen svarte ikke noe på
det, han tvilte på at presten
skjønte sammenhengen, det var

plutselig gått opp for h.1m hvor

for Sevaldsen alltid forsøkte å
snakke bort saken når han ville
betale tilbake pengene. Han grep
seg i å ønske at presten ikke
hadde gjemt brevet, men tanken
på kjeltringstreken feide bort alle
sentimentale tanker. Så gikk han
hjemme i været og ventet et par
dager; ville ikke foreta seg noe
før den verste harmen var over.
For Maries skyld. ja, Marie?
Hvordan ville hun ta det når
sannheten kom for en dag? Han
fattet et forfengelig håp, det
blånet og duftet mot ham fra sy
ren hekkene, han merket ikke en
gang at enkelte kJaser. allerede
hadde fått brune stenk av høst.
Kanskje ville hun la seg skille
fra Sevaldsen og flytte sammen
med ham - slik de hadde snak
ket og drømt det for niange år
siden? - En dag gikk han opp
til huset og spurte etter henne.

Nei, mi kone er ikke hjemme,
svarte bankbestyreren, han likte
ikke at hun ble nevnt ved sitt

pikenavn, - men hun kommer
snart, la han formildende til.

- Da venter jeg, sa Ramberg
og slang seg ned i en stol.

- De har vært inne i staden
hører jeg? spurte Sevaldsen.

- Du har ikke hørt feil da,
hugg båtsmannen. - Ja, jeg sa
-DU. jeg vil gjerne ha gjort
opp nå, kan du gi meg kvittering
for de seks tusen kronene.

- Nå, nå, det har da ingen
hast - ikke før i morgen da ban
ken er oppe.

- Da kunne det ratt være for
sent, din kjeltring. - Han kunne
ikke beherske seg lenger. - Hvor
tok du de pengene? Svar!

- Slipp meg - slipp - øye
blikkelig.

- Du stjal pengene fra kas
sen da revisjonen var i anmarsj,
du gj·orde det for å få far min
mistenkt, du ville ha ham bort fra
stillingen for å kunne overta den
selv!

- Slipp - De dreper meg -
- Det er fare for det ja. Men

først skal du tilstå. Svar!

Sevaldsen ble blå i ansiktet,
han følte seg som en vått under
de sterke knokene til Ramberg,
knærne ble myke og kraftløse un
der ham. f\amberg oppfordret
ham igjen til å svare.

- ja - jo, kom det hest.

- Og etterpå stjal du Marie
fra meg.

- Det er løgn - hun valte

selv - du skrev jo aldri til henne
- slipp - å hjelp - hjelp!

- Les dette brevet før du
ljuger mer! Jils skrev det på
døds.leiet. Du betalte ham for å
stjele brevene mine. Les ,sier jeg!

Han slapp mannen og rakte
ham brevet. Sevaldsen flyktet
bakom bordet og kikket rystet i
brevet.

- Nå - hva sier du? Løi han
på dødsleiet?

- Hva - vil du meg?
- Knekke nakken din - had-

de det ikke vært for Maries skyld.
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A v Bjørn Fjord.

liten nuinnfø(n.

Det lå bare to hus iSolvika.
Det var forresten ikke plass til
stort fler. I det ene bodde smeden
på verftet, den tykke, runde og
godmodige Klaus, og konen Han
sine, som var et kvinnfolk med
ben i nesen. I det andre bodde
Karl Petrus Hansen som han selv
skrev seg for, eller Kalle Petrus i
Solvika som folket på øya kalte
ham. Kalle Petrus hadde i mange
herrens år fart som stuert, nær-

Igjen slo han kloen i bank
bestyreren.

- Du fikk ødelagt både far
min og meg - men nå er det
din tur! Han løftet ham opp på
bordet, Sevaldsen vrelte og spar
ket. - Ja, skrik du og se om
pengene kan hjelpe deg nå! Du
har sprellet lenge nok - og fått
ødelagt Maries liv også.

- Det har jeg aldri sagt.
Hun var kommet inn uten at de

merket henne. Nå forsøkte hun å
vriste båtsmannens never løs fra
offeret.

- Slipp Sevaldsen - straks!
- Har du hørt det, Marie?
Hun nikket.
- Da vet du hva du har å

gjøre? - Hun bet seg i leppene
så en rød perle trillet nedover
ene munnviken. - Den kjeltrin
gen har ødelagt livet for oss 
men vi kan begynne på nytt,
Marie?

- Slipp Sevaldsen, Karl - -
- Alt det vi drømte og snak-

ket om den gangen, Marie 
følg med meg nå.

- Jeg har aldri angret - at
jeg - giftet meg med - ham.

- Men Marie - skjønner du
ikke hva han har gjort? - Pres
ten vil hjelpe oss - -

sagt på alle de hav som fins. Han
skulle ha vært en flinkenes stuert,
som holdt mønsterverdig orden i
kabyssen, og som kunne lage de
fineste og beste rettene som noen
gang har stått på et kahyttsbord.
Men da han hadde rundet de femti,
sa han plutselig sjøen farvel, kjØp
te huset i Solvika og slo seg ned
der.

Folk på øya mente han hadde
lagt seg opp penger, men det skulle

- Nei. - NEI. - Gå, Karl!
- Marie? Han sto håndfallen

og så på henne. Sevaldsen huket
seg sammen bak bordet og fulgte
spent med. ,Så med ett reiste
båtsmann Ramberg ryggen og lo
skj ærende kaldt.

- Jo - jeg har hatt noe å
leve for ----:- --

Det ble stille mellom ektefel
lene som da gjesten gikk fra dem
den første kvelden. Hun så mot
vinduet, der Ramberg måtte pas
sere forbi nedover bakkene. Se
valdsen gikk bort til konen og
grep den ene hånden.

- Takk, Marie, hvisket han.
[ det samme gikk båtsmannen

forbi derute. Da var det liksom
hun våknet og rev hånden til seg.

- Karl! ropte hun og for ut,
Karl - vent på meg, Karl!

Han stanset og løftet hodet, de
dype bitre furene i det store an
siktet liksom klarnet da hun stor
met nedover og kastet inn til ham.

- Ta meg med, Karl - jeg
vil seile med deg!

"

nå ikke merkes på hans levevis,
forsiktig og sparsommelig som han
var. Han drev småfiske såpass
at han hadde i sin egen gryte og
kunne selge litt ved siden av. Kalle
Petrus var ungkar og levde mut
ters alene i sitt lille hus året rundt.
Hans eneste selskap var katten
Bams som var så gammal og lat
at den ikke vile ha lØftet på labben
selv om den lekreste mus hadde
danset halling like for nesen på
den. Barns levde hØyt på fiske
hoder og annet avfall og hadde an
tagelig tilegnet seg den oppfat
ning, at meningen med livet var:
spise, sove og dovne seg.

Dens herre, Kalle Petrus, dovnet
seg derimot ikke. Klokka tre om
natten sommetider og litt seinere
om vinteren sto han opp og drog
ut med pilk eller snøre. Og fisk
fikk han selv om andre ikke kjente
napp en gang.

Etter all menneskelig beregning
burde det ha sett ut som et rothus
hos Kalle Perus. Å nei san! Den
som trodde det, fikk tro om igjen.
Alt, hele huset fra kjeller til loft,
skinnet av renhet og properhet.
Blankpussete kjØrreIer, nyskurte
gulv, ikke et støvgran å oppdage
noen stess. Overalt en mønster
verdig orden. Når Kalle Petrus
satte seg til bords, dekket han som
om han befant seg på den flotteste
steamer. H vit duk på bordet, ser
vietten på plass, blankpolerte kni
ver og gafler, sennep, pepper og
eddik, ingenting manglet. Når
han så hadde kastet et prØvende
overblikk på oppdekningen, rettet
på en fold i duken, flyttet litt på
et glass, nikket han tilfreds og satte
seg til bords.

Det var naturligvis dem som i
de seinere år hadde foreslått Kalle
Petrus å gifte seg. Men da sang
han ut, ja min bluferdighet forbyr
meg å sette på prent alle de upar
lamentariske uttrykk han brukte
ved slike anledninger.

Men også Kalle Petrus skulle
få bruk for kvinnfolkhjelp og det
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fortere enn han trodde. En dag
på forsommeren, da han skulle
trekke prammen sin på land, gled
han på en glatt fjØrestein og slo
seg stygt på elet ene kneet. Han
brØd seg ikke om det, tenkte det
ville gå over. Men det satte til
med verk, ble verre og verre, og
en morgen klarte han ikke stå opp
av sengen. Der lå han da og
funderte på hva dette skulle bli til.

Nabokonen som hadde hØrt
Kalle Petrus klage over vondt i
foten, fikk som en aning om at
noe galt var fatt, da hun ikke som
vanlig så ham komme hjem fra
fiske og pusle omkring huset sitt
om morgenen. Hun gikk bort og
fant ham liggende. Etter å ha
kokt kaffi og stelt litt for ham, sa
hun: Ja, så henter je doktor, Kalle
Petrus, og så må du ha et kvinn
folk til å stelle i huset.

- KvinnefØlk her i huset? Kalle
Petrus glodde slik på Hansine.
)Jei så . . . FØr vil je krepere!

- Å ja, mente Hansine. Det
ska vi altis bli enig om. Det fØr
ste som trengs er nå doktor.

Distriktslegen kom og under
sØkte kneet til Kalle Petrus. 
Det er betendeIse, sa han. Du har
gått for lenge med det. J eg skal
prØve å kurere deg uten opera
sjon. Men du må nok bli liggende
utover sommeren.

Kalle Petrus brukte seg: Det
er itte noe til doktor, som ikke
kan få skikk på et stakkars bein!

Men distriktslegen som var en
myndig herre, brØd seg ikke en
dØyt om hva Kalle Petrus mente
og sa. Han erklærte kort og godt:
- Nå blir du liggende og dermed
basta! Til nabokonen Hansine sa
ban: SØrg for å få tak i et dyktig
kvinnemenneske, som kan passe
den syke og stelle huset for ham.

- Har je itte noe å si i mitt
eie hus, brØlte Kalle Petrus fra
sengen. J e vil itte ha kvinnfØlk i
huset, så mye dykk veit det!

Nå er det jeg som bestem
mer, sa distriktslegen barsk. Jo

mindre du bråker, dess snarere
blir du bra.

Men ute i kjØkkenet avtalte dis
triktslegen med Hansine at hUll
samme dagen skulle se å få fatt
i en som kunne ta hånd om Kalle
Petrus og hans hus.

Antonette het hun og var over
de fØrr. Hun hadde tidligere tjent
i mange år hos presten, men bodde
nå hos en bror lenger inne på Øya.
Hun var villig til å komme. Et
snilt og eiegodt menneske, altfor
bra til å komme i huset hos en slik
bjØnn som Kalle Petrus, sa Han
sine. Antonette så ut som om hun
bad om unnskyldning for at hun
var til, forknytt og unnseelig, med
store, tunge, bedrØvete Øyne. Hun
hadde aldri kunnet ta. igjen, men
så bare forskrekket og bØnnfallen
de på en dersom en snakket kvast
til henne. Hansine hadde på for
hånd satt henne inn i forholdene
og sagt: - Hva han i senga enn
finner på å si, skal du ikke svare,
men bare gjØre arbeidet dit. Like
vel holdt Antonette på å bli vett
skremt av den velkomsthilsen som
Kalle Petrus ga henne.

Da hun stillferdig og beskjeden
k0111 inn i stuen, der Kalle Petrus
lå, og saktmodig hilste godkvell !
reiste han seg halvt i sengen, vill
i Øynene med strittende hår og
brØlte av sine lungers fulle kraft:
- Å har du her å gjØre? Dra deg
dit du kom fra! Og så kom noen
kraftsatser om kvinnfolk i almin
nelighet og Antonette i særdeles
bet, S0111 var av den art at Anto
nette tok flukten og kom gråtende
bort til Hansine.

Men da ble Hansine sint for al
vor: - Kom bare med meg du,
Antonette, så skal jeg si den raba
gasten noen sannhetens ord. Og
da Hansine ettertrykkelig hadde
lest ham teksten og bl. a. sagt ham,
at hvis han ikke oppfØrte seg som
et skikkelig menneske, så skulle
han få ligge der alene og omkom
mes, til lorten lå tommetj ukk både
på bord og benker-, da ble Kalle

Petrus myk. For her traff hun
hans Ømme punkt. Da han hØrte
dette om lorten som uhindret skul
le få bre seg, bad han om godt
vær og brakte det virkelig til å si:
- Du får væra velkØmin da, An
tonette !

Men naturligvis fikk han sine
tilbakefall. Ikke kokte hun skik
kelig, ikke utnyttet hun matrestene
på en forsvarlig måte, altfor mye
penger la hun ut, skjØnt hun spin
ket og sparte så godt hun kunne
og gjorde nØyaktig regnskap for
hvert Øre. Ingen orden var det
på noen ting, syntes Kalle Petrus,
stolene sto ikke slik som de skulle,
duken på bordet var blitt krØllet
og hadde fått flekker og han inn
bildte seg, at han så spindelvev i
krokene. Men alt dette torde han
ikke si, for han var redd for at
Hansine skulle gjØre alvor av tru
selen om å la ham bli liggende
alene eller sende ham på et hospi
tal, som han ikke syntes var stort
likere.

Stakkars Antonette gjorde sitt
beste. Hun kokte og stekte, vas
ket og stelte dagen lang, arbeidet
for to, men hØrte aldri et oppmun
trende eller takkens ord. Hver
gang Kalle Petrus brummet over
et eller annet - brØle og skjenne
vågde han ikke lenger - så hun
forskrekket på ham med sine store,
bedrØvete Øyne. Ofte gikk hun ut
og gråt i stillhet.

*
Kalle Petrus var himlende glad,

han holdt på å bli bra i kneet!
Siste gangen distriktslegen var på
besØk, sa han at dette gikk fortere
enn han hadde trodd, 0111 noen da
ger kunne patienten få stå opp.
Og Kalle Petrus imØteså med
stØrste lengsel dagen da han kunne
få sette foten frem av sengen og
på nytt ta over styret i hus og
kjØkken slik som han var vant til.
Og ikke mindre lengtet han etter
å få ro ut om morgenen med pilk
og snØre. For nettopp nå hØrte
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han at hvittingen og småtorsken
bet så kjapt.

Antonette var l grunnen ikke så
svært glad for at Kalle Petrus
holdt på å bli frisk. Hun likte seg
nemlig overlag godt i Solvika. Rik
tignok var Kalle Pertus en buse
mann, men dette lille, hvitmalte
huset med hagen og alle frukt
trærne; den fine badestranna,
fuglesangen om morgenen, alt var
så vakkert og idyllisk, at hun
gjerne skulle slå seg til ro her for
resten av levetia og ta Kalle Petrus
og alt hans uvesen med på kjØpet.
Hun syntes ikke solen noen stess
lyste så godt og varmt som i Sol
vika. Det kjæreste hun visste var,
når hun etter oppvasken om mid
dagen kunne få sette seg på ben
ken under det store epletreet i ha
gen og se utover fjorden, hvor
motorbåtene kom og gikk og hvor
solstrålene glitret og skalv i de
lette sommerbØlger. I slike stun
der formet Ønsket seg hos henne
om å få bli i Solvika. Ja, selv
uværsdagene syntes hun kjentes
mindre slet her, hvor de store eple
trærne lunet så godt.

Endelig slo forlØsning<;ns time
for Kalle Petrus. Han var stått
op av sengen og hadde bred og
selvsikker gjort sin fØrste runde
i værelsene og omkring huset. Han
fant mye som han rynket på ne
sen til: Klæsnoren hadde hun latt
hli hengende uten å nyste den opp

hageporten sto på vid vegg . .
hm .. sett sånt slurv! Hvor
lett kunne ikke kjØrne til BØsethen
komme og grave. i kjØkkenhagen?
I kjØkkenet var det også atskilling
han ikke likte, men bare vent! Han
skulle nok få skikk på alt, når
Antonette godt og vel var ekspe
dert på dØr.

Da Kalle Petrus var ferdig med
sin rundtur, gav han seg til å
stelle med noe inne i stuen. Så
ropte han på Antonette. Det lå
en liten pengesum på bordet og
en papirlapp som det var skrevet
noen ord på. Antonette så for-

skrekket på Kalle Petrus som sto
der tjukk og tilfreds. Hun forsto
at oppgjØrets stund var kommet.

- Ja, her har du det du skal
ha for den tia du har vært her i
huset, Antonette, og så kvitterer
du på dette papiret. Og da jeg
nå klarer meg godt sjØl, er det best
du reiser straks. Kalle Petrus
sa dette 'med et visst ettertrykk.

Antonette så på Kalle Petrus
med sine inest bedrØvete øyne, og
så begynte hun plutselig å stor
gråte. Hun hikstet og gråt, så
elet kunne rØre en stein. Men det
rørte ikke Kalle Petrus.

- J e forstår ikke å du mener
med den tutinga, Antonette, sa han
og . skjØv pengene og papiret bort
til henne.

- J e er blitt så gla iSolvika,
kom det med et par djupe hikst.
Her er så vent og vakkert. J e
skulle gjerne være her resten av
levetia.

- Ja, så du er blitt gla i Sol
vika, Antonette ? Men det er itte
noe å gjøre ved det, skjØnner du.
Je kan ikke ha deg en dag lenger,
for nå klarer jeg alltingen sjøl.
Pakk nå sammen det som er ditt,
så ska jeg ro deg hem til bror din.

- Kan je itte få være her ut
sommeren? J e ska ikke se så nøye
på betalinga. Antonette hevet sine
tåreblanke øyne og så bØnnfallende
på Kalle Petrus.

- Nei, je vil ikke ha kvinnfØlk
i huset så sant je itte er nØdt til
det. I Kalle Petrus begynte å bli
ilter i tonen. Om en time må du
være ferdig. Da kjem je att.
Dermed trampet han tung og sid i

. baken ut av dØra.
NØyaktig en time etter rodde

Kalle Petrus avsted med Antonette
i prammen. Hun satt trist og for-

grått på aktertoften med kofferten
i fanget. Det ble ikke vekslet et
ord på hele roturen. Men da
Kalle Petrus skiltes med henne på
brygga der hun hØrte hjemme,
syntes han likevel han måtte si
noen ord: - Ja, ja, du får ha
takk da, Antonette, for strevet!
Når je fØrst skulle ha kvinnfØlk
i huset, kunne je vel itte finne en
som var bedre enn deg, Antonette.
Og har du lØst å se inn til Solvika
en sØnda', så får du være vel
kØmi!

- Je tror itte jeg kommer, sa
hun. For det vil vel bare gjøre
vondt å e att Solvika.

*
En måned etter kom en mann

roende i en pram til den samme
brygga. Det var Kalle Petrus.
Han var i sØndagspuss og hadde
skylt og vasket prammen, så den
så ut som den var nymalt. Han
gikk opp til de gården der Anta
nette bodde og spurte om han
kunde få tale med henne. Jo, han
fikk da det.

Han ble vist inn i stuen, og kort
etter kom Antonette. Kalle Pe
trus hilste vennlig, la sitt fjes i de
blideste folder og sa omtrent fØl
gende: - Ja, det er nå det da,
Antonette, at je vil spØrre deg om
du vil komme tilbake til Solvika.
Jetrodde itte det var så hyggelig
å lia et kvinnfØlk i huset, men sant
å si har jeg sakna deg sit du reiste.
Vil du, Antonette, så kan du bli
med meg heim i prammen.

Et par timer etter roelde Kalle
Petrus avgårde med Antonette.
Hun satt på aktertoften med kof
ferten i fanget som sist, men denne
gang hadde hun smil i øynene.
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(jO-dt nytt å'i! Arne NordlI

telefon 1283 Sarpsborg

Urmaker - Optiker

1940.

1939.

Rolf Nyberg 1.50, Harald Bøl-

f inn Johansen kr. 1.-- 1 halv.,

Edel Herlofson, Ragnar Jensen,

Ruth Holthe, Arne Pettersen,

Hans Jensen, Ludv. Midtbø.

stad. Ruth Sunde, Sofie Karis2'1,

Charles Leisner, Olav Foss, T.

Eng, Aksel Olsen, Dorthea Bon

nevi,e, Holmestrand Døveskole,

Anton Brørs, Rolf. Nyberg rest

kr. 1.--, Ruth Sunde rest kr. 2.-,

Finn Johansen, Harry Eriksen kr.

1.--, Olav Foss, pastor Stueland.

Ludv. Midtbø.

rød, Ole Rogstad, Hans Ultvedt, Hans Jensen 1.50 1 ha!v., Yngvar

Anker Gustre, Arne Hansen, Pe- Olsen, Ludtv. lv\idtbø, P. Lund

der Pedersen, Anders Haukedalen, bak.

Ragna Fauske 150 2. halv. Ha-

rald Bølstad, Kaare Arnesen, Hj.

Lindgaard 1 halv" Olea Odden,

Sofie Karlsen, Ruth Sunde, Alida

lelstad rest kr. 0.50, Charles Leis

ner, Olav Foss, 1 halv. 1.50,· T.

Eng, Anfinn Lyngnes, Olstad &

Hovland, Hilda Aschim, Anna

Bjertnes, Elise Bang, Dorthea

Bonnevie, Aksel Olsen, Johan

Berntsen, Nils Landverk, Jens

Jacobsen, Trygve Øivold, Einar

Mehlum, Gabriel Rosnes; Haakon

Zapffe, De Døves Idrettsforbund,

Rolf Nyberg, Alfred Torp 1.50

2 halv., J. Maureniusson, Edel

Herlofson, Ragnar Jensen, Ruth

Holthe, Arne Pettersen, Emil CarI

strøm, J. Rauno, Doris Hagen,

Eilif Ohna, Klaus Rasmussen,
Håkon Hoff, Bjarne jetmundsen,
Johannes Skodven; Kjell Ander
sen, Finn Greit Løvig, Rikka og
Sivert Samuelsen, Kari Rendedal,
Tryllekunstner Don Juan, Madel
og Kristian Iversen, Karen og
Ansgar Breiteig, Åse og Alf 01- .
sen, Gunvor Myklebust, Rolf H.
Mjåseth, Harald Nesse, Martha og
Nils Gjerstad.

1941...

Johan Berentsen kr. 1.00, Kas

par Rude, Anfinn Lyngnes, Ol

stad & Hovland, Hilda Aschim, An

na Bjertnes, Elise Bang, T. Eng,

Holmestrand Døveskole, Martin

Larsen, Egmond Nørregaard, Arne

Nilsen Johansen, Peter V. Kosmo,

Anna Wethal, Arne Hansen, Klara

Hansen, Alida Jelstad kr. 1.50,

1 kv. Peder Rasmussen, Olaf Has

sel, Ludv. Midtbø, P. Lundbak.

1942.

Johs. Berge, Leif Johnsen, Sol

heim & Nilsen, Gudrun Wenne-
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Olav Foss, Finn Johansen, pas-·

T'Jf Stueland, Ludv. Midtbø. TEGN OG TALE
!937. OSLO JANUAR 1942.

Olav Foss rest kr. 1.-, Finn

johansen, Ludv. Midtbø.
Redaktør: Thoralf Strømme, adr.:. Asbjørnsens gate l A IV.

Kasserer: Aksel A. Jensen, adr.: Smedstadvri 6,
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del) • bygningsartikler - kjøkkenutstyr (stekepanner, kakejern,

. gryter m. m.)
Sentralvarmekjeler for ved., olje., cinders- og stokerfyring

I~ II II Il.
Sevjehugget kubb kjøpes for le:::
vering til tomt og jernbane.

Als Toten Cellulosefabrik

Telefon 99

Sverre Kristiansen
Byggmester

Tlf. 1573 Hamar Tlf. 1573

Trygve l. Kaulum
Baker og konditor

Torvgt. 83 Telefon 1168
Hamar

H. Kristiansen
Møbel og innredningssnekkeri

Storhamar
telefon 1929 - Hamar - telefon 1929

Dører vinduer, trapper og
innredninger

Moderne tørkeanlegg

Martin M. Bakken
Entreprenørforretn ing

Elverum - Tlf. 104

Joh. Syversen
Ski. og kjelkefabrikk

Fabrikasjon av fluktstoler

Strømmens Garage og Bilverksted
lNNEH.: P. N. WIGAARD

Reparasjoner av biler og motorcykler • Smie og autogen
Gummi, olje, bensin og .rekvisita samt ladestation.

Cyli..derslipning eget apparat - Servicebil
Telefon Lillestrøm 282

Halvdan Schærva
Snekkerverk sted

Lillestrøm Tre:::
industri
Johan Andersen

Bygningssnekkerverksted
Telefon 131A. N. Jølstad

Inneh. Annar Jølstad
Hamar Telefon 1071

Montering av alle sorter rev.

Flatbrødfabrikken

I cl e a l
Hamar

Telefon 108 Lillestrøm

Gjøvik Bruks
trevarefabrikk A s

(Disp Bakke) Etbl. 1939

Fabrikasjon av Dører og
Vinduer - Innredninger

Telefon 541 Gjøvik

Alt i byggeartikler

Ved kjøpes og selges

Telefon Hamar 1876

Ensrud, Lillestrøm

Telefon 1312

Lillestrøm Conditori
Olav Skarrud

Telefon 314

Lillestrøm



Standard Ltd. h
Hermetikkfabrikk

Stavanger

NANSET BYGGEKOMPANI ~~
LARVIK

Utfører alt bygge~og entreprenørarbeide

Stray trevarefabrikk
Stray pr, Kristiansand S.

Spesialitet:
Hele slette dører
Butikkinredninger
Kontor »
Moderne glassdisker
Kjøkkeninredninger

» artikler ,
Strykebrett for inst. i vegg
Skopuss krakker m. m.

Baker K.R. Grønby
anbefales

Alt i bakervarer

Telef. 284 - Lillestrøm

o l a f .Kr is ti ans e n
8kifabrikl~

Telef. 244 Lillestrøm

Te1efoner: 2460, kontoret
2461, byggeplassen
2415, kassa og bokholderi .
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Karsten Fladebys Barber
og Friserforretning

for god og fagmessig behandling

Høifjeldssol

Telef. 650 Storgt 15 Lillestrøm
Kjøpmann 'Eriksens gåtd

A Vigelands Brug
Foto Gunn

Aluminiumsfabrikk

Vikeland
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Fotograf Asbjørn Gundersen

Fotografisk Atelier
Foto og rammeforretning

Strømsvn. 65 Strømmen Tlf. 355

HakaclalMøbe1 og
Jrevarefabrik

Dører - Vinduer - Trapper
.' Innre4ninger

Telefon 34 Telefon 34

----- -----------------



Tønsberg Sandefjord Bergen

MARTIN H. BERG
Knottfabrikk

,Jac. Bruserud
Treva refo rretn ing
Skiringsgt. 3 - tlf. 1891

Tønsberg

Fabrikasjon av anleggstrillebører
Færdige hus

Sem st.

Telefon Sem 134

Hasle Sveise
& Bilverksted

(E. Erlandsen)

Bilrep. &... sveiseverksted
Tlf. Kontoret Sandefjord 3281

» Verkstedet Hasle 54

Har De noe
gammelt, ubrukelig sølv. så gå til

Deres gullsmed med dette.

De kan istedet få et av de vakre.

moderne skjemønstre i Arvesølvserien

fra

VARDE
- alltid på toppen

VARDE
Røket Seifilet
i pakker

VARDE
Torskeka viar
i l/U; papæsker

Greger Pdddog Co. - Bergen
Tlf. IOli4 (central)

Murmester &.
Entreprenørforretning

Utfører alt i mur~ &...
betongarb.

Valckendg. 3 - Tlf. 16895
Bergen

TL. MarlLiojeo ~øl""arelabriLL
Tønsberg.

~~ Norsk Betongvarefabrikk

M. Olsen AI
/S

Tlf. 2659 - Tønsberg - Tlf. 2659

Byggmester

OLE B0RSTAD

Als Run d v æ v e r jet
Bergen

B O cl i n

Ernst Hansen

Tlf. 1523. Tønsberg

Joh a n
Fredtun - Nesbryggen

Tømmermester og byggningsentreprenør

Telefon 133 - N øtterø

Jndustritrykkeriet A. - Oslo.



Fredrikstad

BRUK KVALITETSSKOENE

~-
FABRIKERES I FREDRIKSTAD

Fredrikstad
preserving Co.

Fredrikstad

Fabrikasjon av alt i trevarebransjen,
almindelig såvel som finere arbeide ~

Græsvik Trævarefabrikk Als
Græsvik

P. H. AnJerten',
~ønner

Fredrikstad

Fredrikstad Blikk &.
LARS SØlAND & SØNNER Metallvarefabrik

Trevarefabrikk - Byggeforretning

Lisleby, Fredrikstad - Tlf. 4257, 4250 Fredrikstad

Fredrikstad

Kun det beste er godt nok,

forlang hermetikk fra

~runJl'iq &. (nqel~l'iLen

pacLing [o. ~~

Fredrikstad

F reid rik sta d
Glassmagasin A.s

-Trygve Abrahamsen Tlf. 1147

CONSERVING

Karl J. Hansens Eftf.
Bakeri og Konditori

_Telefon 4032

Selbak

Glass - Stentøy - Porselen _
Fredrikstad Monterings Co Kjøkkenutstyr

& Metalstøperi

Telefon 1494 - Fredrikstad

Kolonial en gros.

Fredrikstad

IVAR ADO~~NDERSENBrynildsens Fabri~~er
Drops og Mineralvann

Fredrikstad

Besøk
----------- ---~------Schulz Hotell

og Restaurant
Inneh. Kai Engelbrecht

Med det gode kjøkken.

Rimelige priser. Øl og vin

Telefon 1140 Fredrikstad




